KAR T A CHAR AKTERYSTYKI
SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ
ExoSAP-IT™
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) sporządzona zgodnie z 29 CFR 1910.1200 oraz rozporządzeniem
Komisji Europejskiej nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) oraz rozporządzenie (WE)
nr 1272/2008 (CLP).

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1

Identyfikator produktu

ExoSAP-IT

Identyfikator katalogowy
produktu

5300025, 22000D, 5311025D, 22110D, 5320025, 22200D, 5351025, 22510D,
5341025D, 22410D, 5330025, 22300D, A15571, A15573, 5331025

Synonimy

Brak

Data zmiany karty
charakterystyki

Patrz stopka dokumentu

1.2

Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji
lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Stosować z ST016, ST016-1, STS016, STS016-1 i STS016-2

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 wg GHS:
Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna
Klasyfikacja mieszaniny wg 1999/45/WE:
Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna

2.2
2.3

Elementy oznakowania
Inne zagrożenia

Nie są wymagane
Brak

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.2

Mieszanina

Substancja
Numer CAS/EINECS
Ilość
CLP/GHS/UE (67/548/EWG)
chemiczna
(gm%)
Klasyfikacja
Glicerol
56-81-5/200-289-5
40-70% Niesklasyfikowana
Dalsze informacje dotyczące klasyfikacji zgodnie z GHS i w UE zawiera sekcja 16.
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.

www.onelambda.com
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4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1

Opis środków pierwszej
pomocy

W przypadku kontaktu z oczami: Przepłukać obficie wodą. W przypadku
wystąpienia podrażnienia i utrzymywania się działania drażniącego należy zgłosić się
pod opiekę lekarza.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć skórę wodą z mydłem i obficie opłukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia i utrzymywania się działania drażniącego
należy zgłosić się pod opiekę lekarza. Przed ponownym użyciem należy wyprać
skażoną odzież.
W przypadku połknięcia: Wypłukać usta wodą. Następnie wypić 1-2 szklanki wody.
W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z lekarzem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Umieścić osobę na świeżym
powietrzu. W przypadku pojawienia się i utrzymywania trudności lub problemów
z oddychaniem skontaktować się z lekarzem.

4.2

4.3

Najważniejsze ostre
i opóźnione objawy oraz
skutki narażenia
Wskazania dotyczące
wszelkiej
natychmiastowej pomocy
lekarskiej
i szczególnego
postępowania z
poszkodowanym

Przedłużające się i wielokrotne narażanie na działanie substancji może powodować
łagodne podrażnienia oczu i skóry. Wdychanie oparów może powodować łagodne
podrażnienie dróg oddechowych.
Zasięganie natychmiastowej pomocy lekarskiej nie jest wymagane.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5.1

Środki gaśnicze

Dowolne środki gaśnicze właściwe dla otaczającego pożaru.
Niewłaściwe środki gaśnicze: Nieznane.

5.2

Szczególne zagrożenia
związane z substancją
lub mieszaniną

Brak.
Niebezpieczne produkty spalania: W warunkach pożaru wydziela tlenki węgla
i azotu.

5.3

Informacje dla straży
pożarnej

Należy założyć autonomiczny aparat oddechowy oraz odzież ochronną
uniemożliwiającą kontakt ze skórą i oczami.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne środki
ostrożności, sprzęt
ochronny i procedury
w sytuacjach awaryjnych
Środki ostrożności
w zakresie ochrony
środowiska
Metody i materiały
zapobiegające
rozprzestrzenianiu się
skażenia i służące do
usuwania skażenia
Odniesienia do innych
sekcji

TDX-OLI-DMR-PS-0992, Wer. 03
Data wejścia w życie:

Podczas czyszczenia należy stosować środki ochrony osobistej. Unikać
przedłużonego kontaktu ze skórą i oczami.

Nieznane.

Ograniczyć i zebrać wyciek za pomocą obojętnego materiału pochłaniającego.
Zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku do utylizacji. Ślady spłukać wodą.

Informacje dotyczące odpowiednich środków ochrony osobistej znajdują się
w części 8, zaś informacje o właściwych sposobach utylizacji w części 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. Należy postępować zgodnie z dobrymi praktykami
laboratoryjnymi. Unikać przedłużonego kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Po
stosowaniu dokładnie umyć ręce.

7.2

Warunki bezpiecznego
magazynowania, w tym
informacje dotyczące
wszelkich wzajemnych
niezgodności
Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Informacje o magazynowaniu znajdują się na etykiecie produktu.

7.3

8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1

8.2

Parametry dotyczące
kontroli

Kontrola narażenia

Substancja chemiczna

Granice narażenia zawodowego

Glicerol

5 mg/m3 (frakcja respirabilna), 15 mg/m3 (całkowity pył)
TWA OSHA PEL
50 mg/m3 (wziewny) TWA, 100 mg/m3 (wziewny)
STEL DFG MAK
10 mg/m3 TWA UK WEL (jako opary)
10 mg/m3 TWA Francja, Hiszpania, Belgia

Odpowiednie techniczne środki kontroli: Wentylacja ogólna laboratorium powinna
być wystarczająca podczas typowego zastosowania.
Ochrona dróg oddechowych: Nie jest wymagana.
Ochrona rąk: Należy nosić rękawice odporne na działanie substancji chemicznych,
aby uniknąć przedłużającego się kontaktu ze skórą.
Ochrona oczu: Stosować standardowe okulary laboratoryjne.
Ochrona skóry: Stosować fartuch laboratoryjny.
Inne środki kontrolne: Zaleca się korzystanie z natrysku i myjki oczu.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:
Według naszej najlepszej wiedzy nie badano obszernie właściwości fizycznych i chemicznych substancji.
Postać: Bezbarwna, przeźroczysta ciecz
Zapach: Łagodny zapach
Próg zapachu: Brak danych
pH: Brak danych
Temperatura topnienia/zamarzania: 18,1°C
(64,58°F) (Glicerol)
Temperatura wrzenia: Brak danych
Temperatura zapłonu: 177°C (350,6°F) (pojemnik
otwarty) (Glicerol)
Szybkość parowania: Brak danych
Granice palności: LEL: Nie dotyczy
UEL: Nie dotyczy
Prężność par: Brak danych
Wzór cząsteczkowy: Mieszanina
Masa cząsteczkowa: Mieszanina

Gęstość pary: 3,17 (Glicerol)
Ciężar właściwy: Brak danych
Rozpuszczalność: Rozpuszcza się w wodzie
Współczynnik podziału- oktanol/woda: Brak danych
Temperatura samozapłonu: 392,8°C (739°F) (Glicerol)
Rozkład termiczny: 290°C (554°F) (Glicerol)
Lepkość: Brak danych
Właściwości wybuchowe: Niewybuchowa
Właściwości utleniające: Brak właściwości
utleniających
Gęstość względna: Brak danych
Palność (ciała stałego, gazu): Nie dotyczy

9.2 Inne informacje: Brak danych

TDX-OLI-DMR-PS-0992, Wer. 03
Data wejścia w życie:
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10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1 Reaktywność
10.2 Stabilność chemiczna
10.3 Możliwość
występowania
niebezpiecznych reakcji
10.4 Warunki, których należy
unikać
10.5 Materiały niezgodne
10.6 Niebezpieczne produkty
rozkładu

Niereaktywny w normalnych warunkach użytkowania.
Stabilna w warunkach normalnego stosowania.
Nieznane
Nieznane
Unikać kontaktu z silnymi środkami utleniającymi, kwasami i zasadami.
Rozkład cieplny może powodować powstawanie tlenków węgla i azotu.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczące
skutków
toksykologicznych
 Wdychanie


Spożycie



Kontakt ze skórą



Kontakt z oczami



Przewlekłe skutki
nadmiernej ekspozycji



Czynnik rakotwórczy lub
podejrzewany o
działanie rakotwórcze
Wartości dotyczące
toksyczności ostrej












Wdychanie oparów może powodować niewielkie podrażnienie dróg oddechowych z
kichaniem i kaszlem.
Małe ilości nie powinny wywoływać reakcji niepożądanych. Duże ilości mogą
powodować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. Nadmierne narażenie na
glicerol może wywoływać efekty ze strony ośrodkowego układu nerwowego oraz
zwiększać poziom cukru we krwi.
Przedłużające się narażanie na działanie substancji może powodować łagodne
podrażnienie skóry.
Przedłużające się narażanie na działanie substancji może powodować łagodne
podrażnienie oczu.
W warunkach normalnego stosowania, nie przewiduje się reakcji niepożądanych.
Powtarzająca się nadmierna ekspozycja na glicerol może zwiększać poziom lipidów
we krwi oraz powodować uszkodzenia nerek i wątroby.
Żaden ze składników nie znajduje się na wykazie substancji rakotwórczych lub
podejrzanych o działanie rakotwórcze.
Glicerol: Doustnie u królików LD50- >12 600 mg/kg, doskórnie u królików
LD50 - >10 000 mg/kg, wziewnie u królików LC50 - >570 mg/m3/1 godz.
Według naszej najlepszej wiedzy nie badano obszernie właściwości
toksykologicznych substancji.

Działanie żrące/
drażniące na skórę
Uszkodzenie oczu/
działanie drażniące na
oczy
Podrażnienie dróg
oddechowych
Działanie uczulające na
drogi oddechowe
Działanie uczulające na
skórę
Działanie mutagenne na
komórki rozrodcze

Brak danych.

Działanie rakotwórcze

Żaden ze składników niniejszego produktu nie znajduje się na wykazach substancji
rakotwórczych OSHA, IARC, NTP, ACGIH oraz CLP UE.
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Brak danych.

Brak danych.
Brak danych.
Brak danych. Nie przewiduje się działania uczulającego.
Glicerol: Ujemny w AMES; w warunkach in-vitro wymiana siostrzanych chromatydów
oraz spontaniczna synteza DNA. Nie przewiduje się, aby produkt miał działanie
mutagenne.
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Szkodliwe działanie na
rozrodczość

Glicerol: Nie obserwowano efektów w badaniu z 2 generacją przy dawce
0,2 mg/kg/dobę. Nie obserwowano wpływu na rozwój u królików, którym podawano
dawki do 1 180 mg/kg lub u szczurów i myszy, którym podawano dawki do
1 310 mg/kg. Nie przewiduje się, aby ten produkt negatywnie wpływał na rozrodczość.



Działanie toksyczne na
narządy docelowe

Pojedyncze narażenie: Glicerol: Po zakropieniu oczu królika glicerol wywołuje reakcję
zapalną, obrzęk rogówki oraz uszkodzenie komórek nabłonkowych.
Powtarzające się narażenie: Glicerol: W 13-tygodniowym badaniu podprzewlekłego
podawania szczurom glicerolu we wziewie zaobserwowano łagodne podrażnienie
błon śluzowych. W dwuletnim badaniu na szczurach nie zaobserwowano zdarzeń
niepożądanych u zwierząt, których karma zawierała 20% glicerolu.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksyczność

Brak danych.

12.2 Trwałość i zdolność do
rozkładu

Brak danych.

12.3 Zdolność do
bioakumulacji

Brak danych.

12.4 Mobilność w glebie

Brak danych.

12.5 Wyniki oceny
właściwości PBT i vPvB

Niewymagana.

12.6 Inne szkodliwe skutki
działania

Nieznane.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
13.1 Metody unieszkodliwiania Utylizować razem z odpadami stanowiącymi zagrożenie biologiczne.
odpadów
Utylizować zgodnie z przepisami federalnymi, stanowymi oraz lokalnymi przepisami
środowiskowymi.

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

US DOT (Departament
Transportu USA)
TGD Kanada
Transport lądowy
ADR/RID UE
Transport morski IMDG
Transport lotniczy
IATA/ICAO

14.1 Numer UN
(numer ONZ)

14.2 Prawidłowa nazwa
przewozowa UN

14.5 Zagrożenia
dla środowiska

Nie podlega regulacjom

14.3 Klasa(-y) 14.4 Grupa
zagrożenia
pakowania
w transporcie
Brak
Brak

Brak
Brak
Brak

Nie podlega regulacjom
Nie podlega regulacjom

Brak
Brak

Brak
Brak

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Brak
Brak

Nie podlega regulacjom
Nie podlega regulacjom

Brak
Brak

Brak
Brak

Nie dotyczy
Nie dotyczy

14.6 Szczególne środki
ostrożności dla
użytkowników

Nie dotyczy

Nie dotyczy.

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

TDX-OLI-DMR-PS-0992, Wer. 03
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15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1

Przepisy prawne
dotyczące
bezpieczeństwa,
zdrowia
i ochrony środowiska
specyficzne dla
substancji i
mieszaniny

Przepisy TSCA USA: Nieokreślone. Produkt jest wyrobem medycznym.
U.S. SARA tytuł III:
• Sekcja 311/312, Kategorie zagrożeń: Nie jest niebezpieczna
• Sekcja 313 (40 CFR 372): Niewymieniona.
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 w sprawie ochrony środowiska (Canadian Environmental
Protection Act): Nieokreślone. Produkt jest wyrobem medycznym.
Europejski rejestr istniejących substancji chemicznych dopuszczonych do obrotu
(European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances): Nieokreślone.
Produkt jest wyrobem medycznym.
Australia: Nieokreślone. Produkt jest wyrobem medycznym.
Japonia: Nieokreślone. Produkt jest wyrobem medycznym.
Korea Południowa: Nieokreślone. Produkt jest wyrobem medycznym.
Filipiny: Nieokreślone. Produkt jest wyrobem medycznym.
Chiny: Nieokreślone. Produkt jest wyrobem medycznym.

16. INNE INFORMACJE
Ocena NFPA: Pożar: 1

Zdrowie: 1

Niestabilność: 0

Referencyjne klasy GHS oraz określenia dotyczące zagrożenia (zob. części 2 i 3):
Brak
Referencyjne klasy UE oraz określenia dotyczące zagrożenia (zob. części 2 i 3):
Brak

17. HISTORIA ZMIAN
Zmiana

Data

Opis zmiany

01

8 sierpnia 2019 r.

Uaktualniony 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

Aktualne

Zaktualizowano numer do centrum CHEMTREC; dodano identyfikator katalogowy
produktu
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