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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907 12006
Wersja 5.1 Pzejrzano dnia 11.02.2013

Wydrukowano dnia 23.1 0.201 3

SEKCJA 1: ldentyfikacja substancji/mieszaniny iidentyfikacja przedsiębiorstwa

1,1

1.2

ldentyfikatoryproduktu
Nazwa wyrobu

3,5-Dimetylopirazol

Numer produktu
Marka
Nr REACH

Aldrich

Nr CAS

67_51-6

D1

Dla tej substancji numer rejestracji nie jest dostępny, poniewaź
substancja lub jej zastosowania są zwolnione z rejestracji, roczna
wielkośó obrotu nie wymaga rejestracji, lub przewiduje się rejestrację w
późniejszym terminie rejestracji.

lstotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

:

zastosowania

1.3

zidentyfikowane

Chemikalia laboratoryjne, Produkcjasubstancji

Dane dotyczące dostawcy kańy charakterystyki

:

Firma

Numer

1.4

82001

telefonu

Faks
Adres e-mail

:
:
:

Sigma-Aldrich Sp. z o.o.

Szeląowska 30
PL-6,1-626 PoZNAN
+48 6,|-8290100

+48 61-8290120

euńechserv@sial.com

Numer telefonu alarmowego

telefonu

Numer
alarmowego

:

Straz pozarna tel, 998

SEKCJA 2: ldentyfikacja zagrożeń

2.1

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 127212008
Toksycznośćostra, Doustnie (Kategoria 4), H302
Drażniące na skórę (Kategoria 2), H315
Działanie drażniące na oczy (Kategoria 2), H319
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe (Kategoria 3), H335
Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45ME

Xn
2.2

Produkt

szkodliwy

R22, R36/37l38

Pełen tekst zwrotów R zawańych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16.

Elementy etykiety
Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 127212008

Piktogram
Hasło

ostrzegawcze

O
Uwaga

Zwrot(y) określający/-e rodzaj zagrożenia

H302
H315

Aldrich-

D182001

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działadrażniąco na skórę.
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Działa drażniąco na oczy.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H31 9

H335

Zwrot(-y) określający/-e środkiostrożności

P261

Unikać wdychania pyłu/ dymu/ gazul mgłylpar/ rozpylonej cieczy,
W PRZYPADKU DOSTAN|A SlĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo

P305+P351+Ps3a

usunąć. Nadal płukaó.

Uzupełniające zwroty
żaden
kazujące r o dzaj zagr ożenia

ws

2.3

lnne zagrożenia - zaden

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1

Substancje

Wzór chemiczny

Masa cząsteczkowa
Nr CAS

NrWE

:
:
:
:

C5H6N2
96,13 g/mol
67-51-6
200-657-5

Pełny tekst zwrotów H i R przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1

Opis środków pierwszej pomocy
Porady ogólne

ZasięgnąĆ porady medyczńej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kańę Charakterystyki Substancji
Niebezpiecznej.

W przypadku wdychania
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieśćna świeżepowietrze, Jeżeli osoba poszkodowana nie
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Zasięgnąć porady medycznej.
W przypadku kontaktu ze skórą
Zmyć mydłem i duzą ilościąwody. Zasięgnąć porady medycznej.

W przypadku kontaktu z oczami
Pzemywaó dokładnie duzą ilościąwody przynajmniej przez 15 minut i skonsultować się z lekarzem.

4.2
4.3

W przypadku połknięcia
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie, Wypłukać usta wodą. Zasięgnąć porady
medycznej.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji

11

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
brak dostępnych danych

Aldrich - D182001
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SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1

Środki gaśnicze
Odpowiednie środkigaśnicze

5.2
5.3
5.4

Stosowaó zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla,

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Tlenkiwęgla, tlenki azotu (NOx)
lnformacje dla straży pożarnej

W razie koniecznościw trakcie akcji gaśniczĄ założycaparat oddechowy z zamkniętym obiegiem.

Dalsze informacje

brak dostępnych danych

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1 lndywidualne środki ostrożności,wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Użyć środków ochrony osobistej, Unikać tworzenia się pyłu. Unikać wdychania parlmgĘlgazu. Zapewnić
wystarczającąwentylację. Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. Unikaó wdychania pyłu.

6,2
6.3
6,4

Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.

Środki ostrożnościw zakresie ochrony środowiska
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służącedo usuwania skażenia
Zbierać i pzygotować do usunięcia unikając rozpylania. Zamieśó i zebrać łopatą, Przechować w
odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia.

Odniesienia do innych sekcji
Usuwanie - patz Sekcja 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1

Środki ostrożnościdotyczące bezpiecznego postępowania

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać tworzenia pyłu i aerozolu.
Zapewnić odpowiedni wycią9 wentylacyjny w miejscu tworzenia się pyłu.Normalne środki ochrony

pzeciwpożarowej.

7,2
7.3
8.1
8.2

Srodki ostrożności- patrz Sekcja 2,2.

Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych

niezgodności

Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywaó pojemnik dokładnie zamknięty w suchyrn i dobrze
wentylowanym miejscu.

SzczegóInezastosowanie(-a)końcowe

Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane

Parametry dotyczące kontroli
Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy
Nie zawiera substancji mających wańości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy.

Kontrola narażenia
stosowne techniczne środkikontroli

Stosowaó zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, Myć ręce przed posiłkami i po

zakończeniu pracy.

Środki ochrony indywidualnej.
Ochronę oczu lub twarzy
okulary ochronne z bocznymi osłonami zgodne z EN 166 Do ochrony oczu stosować sprzęt
atestowany zgodnie z odpowiednimi normami takimijak N|OSH (USA) lub EN 166 (WE).
Aldrich - D182001
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r) Lepkość
s) Właściwości
9.2

wybuchowe

t)

brak dostępnych danych
brak dostępnych danych

Właściwości
utleniające brak dostępnych danych

lnne informacje doĘczące bezpieczeństwa
brak dostępnych danych

SEKCJA

10: Stabilność i reaktywność

10-1 Reaktywność

brak dostępnych danych

'l0.2 Stabilnośćchemiczna

Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach.

10.3 Moż!iwośćwystępowania niebezpiecznych
brak dostępnych danych

10.4

reakcji

Warunki, których nateży unikać
brak dostępnych danych

10.5 Materiałyniezgodne
silne utleniacze

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

lnni produkty rozkładu - brak dostępnych danych

W pzypadku pożaru: patrz Sekcja 5

SEKCJA

11,1

{

1: lnformacje

toksykologiczne

Informacje dotyczące skutkówtoksykologicznych

Toksycznośćostra

LD50 Doustnie - mysz - 1.060 mg/kg
Uwagi : Zachowanie: środek ogólnie zn ieczu lający. Zachowan ie: Ataksja.

Działanie żrącel drażniące na skórę
brak dostępnych danych

Poważne uszkodzenie oczuldziałanie drażniące na oczy
brak dostępnych danych

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
brak dostępnych danych

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
brak dostępnych danych

Rakotwórczośó

IARC:

Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach powyżej 0.1% nie został określony
Przez |ARC jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi.

szkodliwe działanie na rozrodczość
brak dostępnych danych

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe
Wdychanie - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie

brak dostępnych danych

Zagrożenie spowodowane as
brak dostępnych danych

pi

racją

lnformacje dodatkowe
RTECS: UQ6477600
Aldrich - Dl82001
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Zgodnie z nasząnajlepszą wiedzą, właściwościchemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie zostały
dokładnie zbadane.
12: lnformacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

brak dostępnych danych

12.2 Tnrałośćizdolnośćdo rozkładu
brak dostępnych danych

12.3 Zdolnośćdo bioakumulacji
brak dostępnych danych

12.4 Mobilnośó w gIebie

brak dostępnych danych

12.5 Wyniki

oceny właściwości
PBT ivPvB
Ocena PBT/vPvB jest niedostępna, ponieważ nie wymaga sięinie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa
chemicznego

12.6

lnne szkodliwe skutki działania
brak dostępnych danych

SEKCJA

13.1

13: Postępowanie z odpadami

Metody unieszkodliwiania odpadów

Wyrób

PrzekazaĆ zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów. W
sprawie usunięcia tego materiału nalezy skontaktować się z autoryzowaną firmą utylizacji odpadów.
Rozpuśció lub zmieszać materiał z palnym rozpuszczalnikiem i spalió w piecu do spopielania
chemikaliów wyposażonym w dopalacz i skruber.

Zanieczyszczo ne

o pa kowa n ie
Usunąć jak nieużywany produkt.

SEKCJA

14: lnformacje

doĘczące transpońu

'l4.1

Numer UN (numer ONZ)
ADR/RID: -

14.2

Prawidłowa nazwa przewozowa UN

lATA:

Not dangerous goods
Not dangerous goods

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
ADR/RID: IMDG:

14.4 Grupaopakowaniowa
ADR/RID:

14.5

-

ADR/RlD: Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

IMDG:
IATA:

14.3

IMDG:

-

Zagrożenia dla środowiska
ADR/RlD: nie

IMDG:

-

IATA:

-

-

IATA:

-

lMDG Marine pollutant: no

IATA:no

'14.6 Szczególne środki ostrożnościdla użytkowników
brak dostępnych danych

SEKCJA

15: lnformacje

doĘczące przepisów prawnych

Niniejsza kańa charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006.

Aldrich - Dl82001
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15.1 Przepisy

pftrwne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

lnne przepisy

Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami:
Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z 11. stycznia 2001 r. z póżniejszymi zmianami (Dz.U.
z2001 r. Nr 11, poz. 84, Dz,U. z2002 r. Nr 142, poz. 1187, Dz.U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1852)
Rozporządzenie (1//E) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliów (WE)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z'l3. listopada2007 r. w sprawie karty charakterystyki(Dz.U, z2007 r.

Nr215, poz,1588)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17. stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie kańy charakterystyki (Dz.U. Nr 19, poz. 170)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z2.września2003 r. w sprawie kryteriów isposobu klasyfikacji
substancji i preparatów chemicznych zpóżniĄszymizmianami (Dz.U.z 2003 r. Nr 171, poz, 1666, Dz.U.z

2004 r, Nr243, poz.2440,Dz.U.z2007 r. Nr 174, poz.1222)
Rozpo ządzen ie M nistra Zdrowia z 2. w rześnia 2003 r. W sprawie oznakowan ia s ubstancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003 r. Nr 173, poz.
1679, Dz.U. z2004 r. Nr260, poz.2595)
Rozpoządzenie Ministra Zdrowia z 28. września 2005 r, w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych
wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201 , poz. 1674)
Rozpoządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada2002 r, w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stę##eń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z2002
r.Nr217, poz. 1833, Dz,U.z2005 r. Nr212,poz,1769,Dz.U.z2007 r. Nr161 ,poz.1142)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z2003 r. Nr 169, poz. 1650)
Rozpoządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z2005 r. nr 11, poz. 86)
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniĄszymi zmianami (Dz.U. z2001 r. Nr 62, poz.628, Dz.U.
z2003 r. Nr 7, poz,78, Dz,U, z2Q04 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r, Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z2006
i

r.

Nr63, poz.1141)

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. mĄa2OQ1 r. z pożniejszymi zmianami (Dz.U
z2001r. Nr63, poz.638, Dz.U.z2003 r. Nr7, poz.78,Dz.U,z2004 r. Nr1l,poz.97,Dz.U.z2005 r, Nr
175, poz, 1458)
Oświadczenie rządowe z24.września2002 r. - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego
pżewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 iDz.U. z2003 r. Nr 207,
poz.2013 i 2014)

15,2

Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA

16: lnne informacje

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3.

Tox.
lrrit.
H302
H315
H319
H335
Skin lrrit,

Acute

Eye

Toksyczność ostra
Działanie drażniące na oczy

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę.
Działa drażniąco na oczy,
Może powodowaó podraznienie dróg oddechowych.
Drazniące na skórę

Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3

Xn
R22
R36/37l38

Aldrich - D182001

Produkt szkodliwy
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
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Dalsze informacje
liczbY koPii
Copyright 2013 Sigma-Aldrich Co, LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej

tylko do użytku wewnętrznego.

ńońz.r"

je
informacje uwaza-się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy traktowaĆwYłącznie

j"r.Ó'r"l"""ne środńiostroznośói podczas pracy z produktem. P99."l" informacje odzwierciedlają
i nie stanowią żadnej
artuatny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie uńględniają w9zy9$!9rr sytuacji
ponoszą
odpowiedzialnoŚci za
nie
ijej
Filie
Coiporation
Óń"r"nb;i właściwoŚci pioduktu. Sigma-Aldrich
warunki sPzedaŻY
produktem.
Dodatkowe
z
kontaktem
lub
spońoaowan"'pr"cą
ńńLr.olńi"r. szkody
podano na stronie www.sigma_aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w sPecYfikacji PrzesYłki,
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