KARTA
CHARAKTERYSTYKI
SeCore Amplification Mix
Karta charakterystyki (SDS) sporządzona zgodnie z normą 29 CFR 1910.1200 i rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010
zmieniającym rozporządzenie 1907/2006 (REACH) oraz rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1

Identyfikator produktu
Identyfikator
katalogowy produktu
Synonimy

SeCore Amplification Mix
A11305, A11306, A11310, A11311
Brak

Data zmiany karty
charakterystyki
1.2

Istotne zidentyfikowane
zastosowania
substancji lub
mieszaniny oraz
zastosowania
odradzane

Używać dla produktów ST081, ST086

1.3

Producent

One Lambda, Inc.

E-mail

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Numer telefonu
alarmowego

W przypadku incydentu, przecieku, wycieku, pożaru, ekspozycji lub wypadku
związanego z materiałami niebezpiecznymi [lub towarami niebezpiecznymi]
należy zadzwonić do centrum CHEMTREC (numer całodobowy)
1-800-424-9300 CCN 836833 (USA i Kanada)
+1-703-741-5970 (poza terytorium USA i Kanady)

1.4

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1

Klasyfikacja substancji
lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z GHS:
Produkt nie został sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie
Klasyfikacja preparatu w UE (1999/45/WE):
Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny

2.2

Elementy oznakowania

Brak wymaganych

2.3

Inne zagrożenia

Brak

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.2

Mieszanina

Substancja
chemiczna

Numer
CAS/EINECS

Ilość
(gm%)

CLP/GHS/UE
(67/548/EWG)
Klasyfikacja
Niesklasyfikowany

Dimetylosulfotlenek
67-68-5 / 200-664-3
5–15%
(DMSO)
Dalsze informacje dotyczące klasyfikacji zgodnie z GHS i w UE zawiera sekcja 16.
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Wszystkie pozostałe składniki nie są uznawane za niebezpieczne zgodnie z
amerykańskim rozporządzeniem agencji OSHA dotyczącym informowania o
zagrożeniach (Hazard Communication Regulation) (29 CFR 1910.1200),
kanadyjskimi przepisami WHMIS i dyrektywami UE w sprawie klasyfikacji i
oznakowania niebezpiecznych substancji i preparatów.

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1

Opis środków pierwszej
pomocy

W przypadku dostania się do oczu: Płukać oczy dużą ilością wody. W przypadku
wystąpienia podrażnienia i utrzymywania się działania drażniącego należy zgłosić się
pod opiekę lekarza.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. W
przypadku wystąpienia podrażnienia i utrzymywania się działania drażniącego należy
zgłosić się pod opiekę lekarza. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym
użyciem.
W przypadku spożycia: Przepłukać usta wodą. Następnie wypić 1–2 szklanki wody.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.
W przypadku wdychania: Wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeże powietrze.
W przypadku pojawienia się i utrzymywania trudności lub problemów z oddychaniem
skontaktować się z lekarzem.

4.2

Najważniejsze ostre
i opóźnione objawy
oraz skutki narażenia

Długotrwałe lub wielokrotne narażenie może powodować łagodne podrażnienie oczu
i skóry. Wdychanie mgieł może powodować lekkie podrażnienie dróg oddechowych.

4.3

Wskazania dotyczące
wszelkiej
natychmiastowej
pomocy lekarskiej i
szczególnego
postępowania z
poszkodowanym

Zasięganie natychmiastowej pomocy lekarskiej nie jest wymagane.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5.1

Środki gaśnicze

5.2

Szczególne zagrożenia
związane z substancją
lub mieszaniną

Używać wszelkich środków gaśniczych stosownych do danego pożaru.
Środki gaśnicze, których NIE wolno używać: Brak znanych.
Brak
Niebezpieczne produkty spalania: Podczas pożaru emituje tlenki siarki i wydziela
gęsty czarny dym.

5.3

Informacje dla straży
pożarnej

Nosić autonomiczny nadciśnieniowy aparat powietrzny oraz odzież ochronną, aby
zapobiec kontaktowi produktu ze skórą i oczami.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
6.1

Indywidualne środki
ostrożności, sprzęt
ochronny i procedury
w sytuacjach
awaryjnych

Podczas czyszczenia nosić sprzęt ochronny. Unikać długotrwałego kontaktu ze skórą
i oczami.

6.2

Środki ostrożności
w zakresie ochrony
środowiska

Brak znanych.

6.3

Metody i materiały
zapobiegające
rozprzestrzenianiu się
skażenia i służące do
usuwania skażenia

Zatrzymać rozprzestrzenianie się wycieku i zebrać przy użyciu obojętnego materiału
pochłaniającego. Umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Pozostałości zmyć
wodą.

6.4

Odniesienia do innych
sekcji

Informacje na temat odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej znajdują się
w sekcji 8, a dotyczące właściwych metod usuwania odpadów w sekcji 13.
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7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1

Środki ostrożności
dotyczące
bezpiecznego
postępowania

Należy nosić fartuch laboratoryjny, okulary ochronne oraz rękawice odporne na
działanie substancji chemicznych. Postępować zgodnie z dobrymi praktykami
laboratoryjnymi. Unikać długotrwałego kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Po użyciu
dokładnie umyć ręce.

7.2

Warunki bezpiecznego
magazynowania, w tym
informacje dotyczące
wszelkich wzajemnych
niezgodności

Informacje dotyczące przechowywania znajdują się na etykiecie produktu.

7.3

Szczególne
zastosowanie(-a)
końcowe

8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1

8.2

Parametry dotyczące
kontroli

Kontrola narażenia

Substancja chemiczna

Wartości graniczne narażenia
zawodowego/źródło

Dimetylosulfotlenek
50 mg/m3, TWA; 100 mg/m3, STEL, DFG MAK
(DMSO)
Czynniki techniczne: W normalnych warunkach użytkowania wystarcza ogólna
wentylacja laboratoryjna.
Ochrona dróg oddechowych: Zazwyczaj niepotrzebna.
Ochrona rąk: Nosić rękawice odporne na substancje chemiczne, aby uniknąć
długotrwałego kontaktu ze skórą.
Ochrona oczu: Nosić standardowe laboratoryjne okulary ochronne.
Ochrona skóry: Nosić fartuch laboratoryjny.
Inne środki ochrony: Zalecane jest zapewnienie pryszniców bezpieczeństwa
i stanowisk do przemywania oczu.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą właściwości chemiczne i fizyczne nie zostały dokładnie zbadane.
Wygląd: Klarowna, bezbarwna ciecz
Zapach: Delikatny zapach
Próg zapachu: Brak dostępnych danych
pH: Niedostępny
Temperatura topnienia/temperatura krzepnięcia:
0°C (32°F) (wartość przybliżona)
Temperatura wrzenia: 100°C (212°F) (wartość
przybliżona)
Temperatura zapłonu: Niepalny
Szybkość parowania: Brak dostępnych danych
Dolna i górna granica palności: LEL: Nie dotyczy
UEL: Nie dotyczy
Prężność par: Taka sama jak wody
Charakterystyka cząstek: Mieszanina
Masa cząsteczkowa: Mieszanina

Gęstość par: Taka sama jak wody
Ciężar właściwy: Brak dostępnych danych
Rozpuszczalność: Rozpuszczalny w wodzie
Współczynnik podziału oktanol/woda: Brak
dostępnych danych
Temperatura samozapłonu: Brak dostępnych
danych
Temperatura rozkładu: Brak dostępnych danych
Lepkość: Brak dostępnych danych
Właściwości wybuchowe: Niewybuchowy
Właściwości utleniające: Brak właściwości
utleniających
Gęstość względna: Brak dostępnych danych
Palność (ciała stałego, gazu): Nie dotyczy

9.2 Inne informacje: Niedostępne
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10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1 Reaktywność
10.2 Stabilność chemiczna

Niereaktywny w normalnych warunkach użytkowania.
Stabilny w normalnych warunkach przechowywania i postępowania z produktem.

10.3 Możliwość
występowania
niebezpiecznych reakcji

Brak znanych

10.4 Warunki, których
należy unikać

Brak znanych

10.5 Materiały niezgodne

Nie dopuszczać do kontaktu z silnymi utleniaczami, kwasami, zasadami i
halogenkami niemetali.
Rozkład termiczny może powodować powstawanie tlenków siarki i wydzielanie
gęstego czarnego dymu.

10.6 Niebezpieczne
produkty rozkładu

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczące
skutków
toksykologicznych


Wdychanie



Spożycie



Kontakt ze skórą

Wdychanie mgieł może powodować lekkie podrażnienie dróg oddechowych, w tym
kichanie i kaszel.
Nie przewiduje się, aby niewielkie ilości powodowały działania niepożądane. Duże
ilości mogą powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe.
Długotrwałe narażenie może powodować łagodne podrażnienie skóry.



Kontakt z oczami

Długotrwałe narażenie może powodować łagodne podrażnienie oczu.



Przewlekłe skutki
nadmiernej ekspozycji

W normalnych warunkach użytkowania nie przewiduje się działań niepożądanych.



Czynnik rakotwórczy
lub podejrzewany o
działanie rakotwórcze

Żaden ze składników nie jest wymieniony jako czynnik rakotwórczy lub podejrzewany
o działanie rakotwórcze.



Wartości dotyczące
toksyczności ostrej

Dimetylosulfotlenek: Podanie doustne, królik, LD50 — 28 500 mg/kg; podanie na
skórę, szczur, LD50 — 40 000 mg/kg
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą właściwości toksykologiczne nie zostały dokładnie
zbadane.



Działanie
żrące/drażniące na
skórę

Brak dostępnych danych.



Uszkodzenie
oczu/działanie
drażniące na oczy

Brak dostępnych danych.



Podrażnienie dróg
oddechowych

Brak dostępnych danych.



Działanie uczulające na
drogi oddechowe

Brak dostępnych danych.



Działanie uczulające na
skórę

Brak dostępnych danych. Nie jest oczekiwane działanie uczulające.



Działanie mutagenne na
komórki rozrodcze

Brak dostępnych danych. Nie przewiduje się, aby ten produkt wykazywał działanie
mutagenne.



Działanie rakotwórcze

Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniany przez organizacje
OSHA, IARC, NTP, ACGIH oraz w rozporządzeniu UE CLP jako rakotwórczy.



Szkodliwe działanie na
rozrodczość



Działanie toksyczne na
narządy docelowe

Brak dostępnych danych. Nie przewiduje się, aby ten produkt wykazywał szkodliwe
działanie na rozrodczość.
Narażenie jednorazowe: Brak dostępnych danych.
Narażenie wielokrotne: Brak dostępnych danych.
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12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksyczność

Brak dostępnych danych.

12.2 Trwałość i zdolność do
rozkładu

Brak dostępnych danych.

12.3 Zdolność do
bioakumulacji

Brak dostępnych danych.

12.4 Mobilność w glebie

Brak dostępnych danych.

12.5 Wyniki oceny
właściwości PBT i vPvB

Niewymagane.

12.6 Inne szkodliwe skutki
działania

Brak znanych.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
13.1 Metody
unieszkodliwiania
odpadów

Usuwać z odpadami stwarzającymi zagrożenie biologiczne.
Usuwać zgodnie z wszelkimi krajowymi, wojewódzkimi i lokalnymi przepisami
dotyczącymi ochrony środowiska.

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
14.1 Numer UN
DOT (USA)

Brak

TDG (Kanada)

Brak

ADR/RID (UE)

Brak

IMDG

Brak

IATA/ICAO

Brak

14.2 Prawidłowa
nazwa
przewozowa UN
Nie podlega
regulacjom
Nie podlega
regulacjom
Nie podlega
regulacjom
Nie podlega
regulacjom
Nie podlega
regulacjom

14.6 Szczególne środki
ostrożności dla
użytkowników

Nie dotyczy.

14.7 Transport luzem
zgodnie z załącznikiem
II do konwencji
MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC

Nie dotyczy.

14.3 Klasa(-y)
zagrożenia

14.4 Grupa
pakowania

14.5 Zagrożenia
dla środowiska

Brak

Brak

Nie dotyczy

Brak

Brak

Nie dotyczy

Brak

Brak

Nie dotyczy

Brak

Brak

Nie dotyczy

Brak

Brak

Nie dotyczy

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1 Przepisy prawne
dotyczące
bezpieczeństwa,
zdrowia i środowiska
specyficzne dla
substancji lub
mieszaniny
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Wykaz TSCA w USA: Nie określono. Ten produkt jest wyrobem medycznym.
•
Amerykańska ustawa SARA, tytuł III:
•
Sekcja 311/312, Kategorie zagrożeń: Nie stanowi zagrożenia.
•
Sekcja 313 (40 CFR 372): Nie wymieniono.
Ustawa Proposition 65 obowiązująca w Kalifornii: Ten produkt nie zawiera żadnych
substancji chemicznych znajdujących się obecnie na kalifornijskiej liście znanych
czynników rakotwórczych i substancji o działaniu toksycznym na funkcje
reprodukcyjne.
Kanadyjska ustawa o ochronie środowiska (Canadian Environmental Protection Act):
Nie określono. Ten produkt jest wyrobem medycznym.
Europejski wykaz istniejących substancji chemicznych o znaczeniu komercyjnym
(European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances): Nie określono.
Ten produkt jest wyrobem medycznym.
Australia: Nie określono. Ten produkt jest wyrobem medycznym.
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Japonia: Nie określono. Ten produkt jest wyrobem medycznym.
Korea: Nie określono. Ten produkt jest wyrobem medycznym.
Filipiny: Nie określono. Ten produkt jest wyrobem medycznym.
Chiny: Nie określono. Ten produkt jest wyrobem medycznym.

16. INNE INFORMACJE
Ocena zgodnie z NFPA: Palność: 0

Zdrowie: 1

Niestabilność: 0

Klasy i zwroty GHS wskazujące rodzaj zagrożenia (patrz sekcja 2 i 3):
Brak
Klasy i zwroty UE wskazujące rodzaj zagrożenia (patrz sekcja 2 i 3):
Brak
17. HISTORIA ZMIAN
Wersja

Data

Opis zmian

01

8 kwietnia
2019 r.

Uaktualniono wewnętrzny system kontroli dokumentów. Brak zmian w treści
dokumentu.

02

21 września
2019 r.

Zaktualizowano dane kontaktowe i adres, aby odzwierciedlić zmianę oficjalnego
zakładu produkcyjnego.

03

Aktualna

Zaktualizowano numer do centrum CHEMTREC; dodano identyfikator
katalogowy produktu
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