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SEKCJA 1. Identyfikacja mieszaniny/Identyfikacja przedsi biorstwa:
1.1 Identyfikator produktu: Pattex S.O.S. Super Klej Power el
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Klej cyjanoakrylowy do szybkiego klejenia tworzyw sztucznych
1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki:
Dystrybutor:
Henkel Polska Sp. z o.o.
02 – 672 Warszawa
ul. Domaniewska 41
tel. +48 (prefix) 22 56-56-300
fax. +48 (prefix) 22 56-56-333
E-mail osoby odpowiedzialnej za karty charakterystyki:
ua-productsafety.pl@henkel.com
1.4 Telefon alarmowy:
+48 728 302 187 (24h)
SEKCJA 2. Identyfikacja zagro
2.1 Klasyfikacja mieszaniny (wg. DPD):
Mieszanina zosta a sklasyfikowana jako niebezpieczna.
Xi Produkt dra ni cy
R36/37/38 Dzia a dra ni co na oczy, drogi oddechowe i skór .
2.2 Elementy oznakowania (wg. DPD):
Znaki i symbole ostrzegawcze:

Xi – Produkt dra ni cy
Zagro enia:
R36/37/38 Dzia a dra ni co na oczy, drogi oddechowe i skór .
Warunki bezpiecznego stosowania:
S2 Chroni przed dzie mi.
S 23 Nie wdycha pary.
S 24/25 Unika zanieczyszczenia skóry i oczu.
S 26 Zanieczyszczone oczy przemy natychmiast du ilo ci wody i zasi gn
porady
lekarza.
„Cyjanoakrylany. Niebezpiecze stwo. Skleja skór i oczy w kilka sekund. Chroni przed
dzie mi.”
2.3 Inne zagro enia:
Osoby uczulone na akrylany powinny unika kontaktu z preparatem.
SEKCJA 3. Sk ad/informacja o sk adnikach
3.1 Substancje: mieszanina nie jest substancj
3.2 Mieszaniny: Baza: cyjanoakrylany
Informacje o sk adnikach wg CLP (WE) 1272/2008:
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Numery:
CAS; EINECS,
REACH-rej. nr;

Oznaczenie sk adnika

St enie

Klasyfikacja

CAS; 7085-85-0
EINESC; 230-391-5
Nr rej.; 01-2119527766-29

2-cyjanoakrylan etylu

80-100 %

Skin Irrit 2 H315
STOT 3 H335
Eye irrit 2 H319

Pe ne brzmienie zwrotów H i innych u ytych w karcie charakterystyki skrótów wymienione
jest w pkt.16.
Informacje o sk adnikach wg DPD (WE) 1999/45:
Numery:
CAS;
EINECS, REACH-rej.
nr;

Oznaczenie sk adnika

St enie

Klasyfikacja / symbole
i zwroty R /

CAS; 7085-85-0
EINESC; 230-391-5
Nr rej.; 01-2119527766-29

2-cyjanoakrylan etylu

80-100 %

Xi
R 36/37/38

Pe ne brzmienie zwrotów R i innych u ytych w karcie charakterystyki skrótów wymienione
jest w pkt.16.
SEKCJA 4. rodki pierwszej pomocy
4.1 Opis rodków pierwszej pomocy:
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek oznak z ego samopoczucia skontaktowa si
natychmiast z lekarzem.
przy kontakcie ze skór : Nie nale y odrywa sklejonej skóry. Mo na delikatnie zeskroba
przy u yciu takich t pych narz dzi jak
ka, preferowane jest moczenie skóry w ciep ej
wodzie z rozpuszczonym myd em. Cyjanoakrylany wydzielaj ciep o podczas twardnienia. W
sporadycznych przypadkach du a kropla mo e wytworzy wystarczaj ce ciep o wywo uj ce
odparzenie. Odparzenia powinny by traktowane w sposób normalny po tym jak klej zostanie
usuni ty ze skóry. W przypadku gdy dojdzie do sklejenia ust przemywa usta ciep wod i
stara si wywiera cisnienie slin wewn trz ust.
przy kontakcie z oczami: Je li oko jest sklejone nale y zmoczy rz sy ciep wod
nak adaj c na nie wilgotne tampony. Cyjanoakrylany b
wi za bia ko oka oraz spowoduj
okres p aczu, który pomo e wyeliminowa wi zanie kleju. Nale y przykry oko do chwili
ca kowitego wyeliminowania wi zania, zazwyczaj przez 1-3 dni. Nie nale y otwiera oczu na
si . Nale y skontaktowa si z okulist w przypadku, je li stwardnia e cz stki
cyjanoakrylanu utkn y pod powiekami, bowiem mog spowodowa uszkodzenie wywo ane
zarysowaniem.
po po kni ciu: Nale y upewni si , e nie nast pi a blokada dróg oddechowych. Produkt
natychmiast ulegnie polimeryzacji w ustach utrudniaj c po kni cie. lina spowoduje powolne
rozdzielenie si stwardnia ego materia u w ustach (po kilku godzinach).
4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia:
Skóra: zaczerwienienie, podra nienie, Uk ad oddechowy; podra nienie, problemy z
oddycaniem
4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
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post powania z poszkodowanym
Patrz punkt 4.1
SEKCJA 5. Post powanie w przypadku po aru
5.1. rodki ga nicze; dwutlenek w gla, piana, proszek ga niczy, rozproszony strumie
wody
rodki ga nicze, których nie wolno u ywa z przyczyn bezpiecze stwa; nie znane
5.2. Szczególne zagro enia zwi zane z mieszanin :
szczególne zagro enia pojawiaj ce si w przypadku po aru; podczas po aru mog
by uwalniane tlenek i dwutlenek w gla, tlenki azotu, dra ni ce organiczne pary
5.3. Informacje dla stra y po arnej:
rodki ochrony indywidualnej dla stra aków; tradycyjne rodki ochrony indywidualnej
cznie z aparatem tlenowym.
W razie po aru pojemniki z produktem sch adza wod . Usun ze strefy zagro onej.
SEKCJA 6. Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska
6.1 indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych Nale y przewietrzy pomieszczenie. Nie nale y u ywa cierek b
mopów do
wycierania rozlanego produktu. Nale y doprowadzi do polimeryzacji z wod i zeskroba z
powierzchni Unika kontaktu ze skór i oczami. Zaschni ty produkt mo e by usuwany jako
odpad nie niebezpieczny.
Nie dopuszcza do przedostania si produktu do cieków, gleby, wód powierzchniowych.
6.2. rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska; Uniemo liwi przedostanie si
preparatu do wód powierzchniowych i gruntowych, oraz instalacji odwadniaj cych.
6.3 Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si ska enia i s
ce do
usuwania ska enia: Usun mechanicznie, post powa zgodnie z pkt. 13
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 8
SEKCJA 7. Post powanie z mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania; Dok adnie wietrzy (w
razie potrzeby stosowa odci gi) pomieszczenia, w których si pracuje. Nie wylewa resztek
do kanalizacji. Unika wdychania oparów. Unika kontaktu z oczami i skór . Nie je i nie
pali podczas pracy z u yciem mieszaniny. Umy r ce po zako czeniu pracy z preparatem.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotycz cymi
wszelkich wzajemnych niezgodno ci: Zapewni odpowiedni wentylacj (patrz sekcja 6)
Po u yciu dok adnie zamkn pojemnik i przechowywa w dobrze wentylowanym ch odnym
miejscu. Przechowywa tylko w oryginalnych pojemnikach. Nie przechowywa razem z
ywno ci lub innymi substancjami konsumpcyjnymi (kawa, herbata, tyto , itp.)
Optymalnym przechowywaniem jest sk adowanie w oryginalnych pojemnikach w warunkach
temperatury od 2°C do 8°C (35,6-46,4°F). Chroni przed mrozem. Sk adowa w miejscu
ch odnym , maksymalna tempertura magazynowania wynosi 30°C.
7.3. Szczególne zastosowanie ko cowe: klej cyjanoakrylanowy
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SEKCJA 8. Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotycz ce kontroli; NDS, NDSCh, NDSP;
Zapewni wystarczaj
wentylacj grawitacyjn a w razie przekroczenia norm NDS
zastosowa odci gi.. W przypadku regularnej pracy, zainstalowa odci gi miejscowe
do odprowadzania tworz cych si par.

8.2. kontrola nara enia:
NDS, NDSCh, NDSP:
Nazwa

NDS (mg/m3)

NDSCh (mg/m3)

NDSP (mg/m3)

CAS 7085-85-0
2-CYJANOAKRYLAN ETYLU

1

2

-

Podstawa prawna; Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwy szych st
i nat
czynników szkodliwych dla zdrowia (Dz. U Nr 217, poz. 1833) z
pó niejszymi zmianami.

osobiste rodki ochrony indywidualnej:
unika kontaktu z oczami i skór , nie je , nie pi ani nie pali podczas pracy. Umy
ce przed przerw w pracy oraz po jej zako czeniu
ochrona dróg oddechowych - zapewni intensywn wentylacj w miejscach pracy-odci gi.
Je eli uk ady zabezpieczaj ce nie utrzymuj st enia w powietrzu na poziomie
wystarczaj cym do ochrony zdrowia pracowników nale y zapewni w ciwy zestaw
maski i filtra do organicznych gazów i par. W przypadku, gdzie urz dzenia filtruj ce
powietrze s niewystarczaj ce (np. w przypadku wysokiego st enia w powietrzu,
niedostatku tlenu, ograniczonej przestrzeni) u ytkownicy musz nosi kompletne aparaty
oddechowe. filtr kombinowany: ABEKP
Ochrona r k: Zalecane s r kawiczki z gumy nitrylowej (dla krótkiego kontaktu), producent
np.: KCL, typ Camatril Velours 730
Grubo materia u:>0,4mm Czas przenikania: >480 min
Nie stosowa r kawic wykonanych z PVC, nylonu, gumy naturalnej.
kawice musz zosta wymienione w przypadku zauwa enia pierwszych objawów zu ycia.
Czas ich stosowania mo e okaza si krótszy ni opisuje producent.
Ochrona oczu: Ochrona oczu jest niezb dna, je li istnieje ryzyko ochlapania. Nale y
stosowa gogle ci le przylegaj ce
Ochrona skóry: Odzie ochronna-fartuch.
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Nale y pami ta , e na skutek dzia ania innych czynników (np. temperatury) okres
ytkowania r kawic odpornych na przenikanie chemikaliów mo e si w praktyce okaza
znacznie krótszy. W razie pierwszych objawów zu ycia, r kawice wymieni .
SEKCJA 9. W

ciwo ci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych w
Stan skupienia
Kolor
Zapach
pH
Temperatura wrzenia
Punkt zap onu
Ci nienie par
sto nasypowa
Lepko
Lepko kinematyczna
ciwo ci wybuchowe
Rozpuszczalno (jako ciowa)
Temperatura rozk adu
Temperatura krzepni cia
Temperatura mi knienia
Palno
Samozap on
Granice wybuchowo ci
Wspó czynnik podzia u: o/w
Wspó czynnik parowania
ciwo ci utleniaj ce

-

ciwo ci fizycznych i chemicznych:

el
bezbarwny klarowny do lekko metnego
dra ni cy
brak danych
powy ej 100oC
80-93,4 oC
0,5 mbar, 25 oC
ok. 1,1 g/cm3, w 23,9
brak danych
brak danych
brak danych
polimeryzuje w kontakcie z woda
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
brak danych
brak danych
nie dotyczy
brak danych

9.2. Inne informacje:
Brak danych
SEKCJA 10. Stabilno

i reaktywno

10.1. Reaktywno : reaguj Polimeryzacja wyst pi w przypadku obecno ci wilgoci oraz w
obecno ci alkaliów, katalizatorów, nadtlenków, rodków inicjuj cych wolne rodniki, alkoholi.
10.2. Stabilno chemiczna: produkt stabilny, je li przechowywany i stosowany zgodnie z
zaleceniami
10.3. Mo liwo wyst powania niebezpiecznych reakcji: patrz punkt 10.1.
10.4. Warunki, których nale y unika – brak danych
10.5. Materia y niezgodne – brak danych
10.6. Niebezpieczne produkty rozk adu - w przypadku po aru, b
wytwarzane tlenki
gla.
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SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych:
Mieszanina jest zaklasyfikowana zgodnie z konwencjonaln metod wg Dyrektywy
WE/1999/45. Poni ej znajduj si informacje toksykologiczne/zdrowotne dla poszczególnych
sk adników mieszaniny: Opary mog powodowa senno i odurzenie.
Wdychanie Dra ni uk ad oddechowy. W suchej atmosferze o wilgotno ci < 50%, opary
mog powodowa podra nienie oczu i uk adu oddechowego. Przed aj ce si wystawienie
na wysok koncentracj oparów mo e prowadzi do skutków chronicznych w ród osób
wra liwych
Skóra Dra ni cy dla skóry. Natychmiast skleja skór . Uwa any za ma o toksyczny: LD50
5000mg/kg (królik)
Ze wzgl du na polimeryzacj nie powinna wyst pi reakcja alergiczna na powierzchni skóry
Oczy - Niniejszy produkt jest dra ni cy dla oczu. Produkt w formie ciek ej skleja powieki.
W suchej atmosferze (RH<50%) opary mog spowodowa podra nienie oraz efekt gazu
zawi cego
Po kni cie Uwa a si , e cyjanoakrylan posiada stosunkowo nisk toksyczno . LD50
>5000mg/kg (szczur).
Prawie niemo liwe jest po kni cie, bowiem natychmiast nast puje polimeryzacja w ustach.
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SEKCJA 12. Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczno
BZT/ChZT: nieznaczne
12.2. Trwa

i zdolno

do rozk adu: produkt nie jest biodegradowalny

12.3. Zdolno
jest mobilny

do bioakumulacji/12.4. Mobilno

3 w glebie: utwardzony produkt nie

12.5. Wyniki oceny w ciwo i PBT i vPvB: brak danych
12.6. Inne szkodliwe skutki dzia ania: brak danych
Informacje ogólne: Nie dopu ci aby produkt przedosta si do cieków, gleby lub wód
powierzchniowych.
Nale y przestrzega rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 29 listopada 2002 r.
( Dz. U. Nr 212,
poz. 1799 ) w sprawie warunków, jakie nale y spe nia przy wprowadzaniu cieków do wód lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego

SEKCJA 13. Post powanie z odpadami
Metody unieszkodliwiania odpadów:
kod odpadu mo e by ró ny w zale no ci od zastosowania u ytkownika
Kod i nazwa odpadu - 08 04 09 Odpadowe kleje i szczeliwa zawieraj ce rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje niebezpieczne
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Usuwanie analogiczne do nietoksycznych sta ych rodków chemiczny nierozpuszczalnych w
wodzie lub spalanie w warunkach kontrolowanych.
Opakowanie; Tylko puste opakowania mog by poddane odzyskowi.
Przestrzega przepisów ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 )z
pó niejszymi zmianami oraz przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 27
kwietnia 2001 r. ( Dz. U. Nr 63, poz. 638 ) z pó niejszymi
zmianami.

SEKCJA 14. Informacje dotycz ce transportu
Transport l dowy ADR/RID:
Nie podlega
Transport morski IMDG:
Nie podlega
Transport powietrzny ICAO/IATA:*
Numer UN 3334
Materia ciek y, podlegaj cy przepisom lotniczym, i.n.o. (Etyl cyjanoakrylanu).
Klasa 9,
Grupa pakowania ;III
Instrukcja pakowania (samolot towarowy): 964
Instrukcja pakowania (samolot pasa erski): 964
*Podstawowe paczki zawieraj ce mniej ni 500ml s wy czone z tej regulacji.
SEKCJA 15. Informacje dotycz ce przepisów prawnych
15.1.Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska
specyficzne dla mieszaniny:
Zawarto LZO (CH) : 0,0 %
Podstawa prawna:
Rozporz dzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie
chemikaliów (REACH) ze zmianami
Ustawa z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych ( Dz. U. z 2001
Nr 11, poz. 84 ) z pó niejszymi zmianami
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844) (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r.
845) Nr 160, poz. 1650)
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym
towarów
niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 141, poz.
1184)
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2013 (O w) Wej cie w ycie zmian do za czników A
i B do Umowy europejskiej dotycz cej mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych (ADR), sporz dzonej w Genewie dnia 30 wrze nia 1957 r. (Dz. U. Nr 194,
poz. 1629)
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Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2005 r. w sprawie bada i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645)
Ustawa Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.
627), zmiany w Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 (U) Prawo ochrony rodowiska
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
15.2.Ocena bezpiecze stwa chemicznego: brak
SEKCJA 16. Inne informacje
Powy sze informacje s opracowane w oparciu o bie cy stan wiedzy, jakkolwiek nie
mo emy bra
odpowiedzialno ci za szkody i straty jakie mog wynikn
z
niew ciwego u ycia produktu. Podczas sporz dzania karty charakterystyki brali my
pod uwag wszystkie w ciwe zastosowania produktu, ka dy u ytkownik ponosi
odpowiedzialno w przypadku innego zastosowania produktu.
Kart sporz dzono na podstawie oryginalnej karty producenta z dnia 11-09-1012 (nr 299067).
Oznakowanie produktu znajduje si w punkcie 2 karty charakterystyki.
Pe ne znaczenie zwrotów u ytych w karcie charakterystyki jest nast puj ce:
R36/37/38 Dzia a dra ni co oczy drogi oddechowe i skór .
H315 Dzia a dra ni co na skór .
H319 Dzia a dra ni co na oczy.
H335 Dzia a dra ni co na uk ad oddechowy.
Aktualizowano wed ug obowi zuj cych przepisów prawnych (zmiana formatu karty)
Opracowa a:
Aleksandra Siudak

