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Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 

Nazwa Produktu: Tusz daktyloskopijny w tubie 

Nr karty charakterystyki.: 230/1T 
 

 

I Identyfikacja substancji/preparatu – identyfikacja przedsiębiorstwa 

 
Nazwa produktu:  Tusz daktyloskopijny w tubie 
Przeznaczenie:  Daktyloskopowanie osób 
Nr katalogowy: 230T/231T 
Producent: SIRCHIE FINGER PRINT LABORATORIES. 
Adres: 100  Hunter Place, Youngsville, NC 2759 
 
Importer: Transfarm Sp. z o.o. 
Adres: 02-818 WARSZAWA, ul Kanarkowa 20B 
Telefon: (48) (22) 550 47 00 
Fax: (48) (22) 550 47 90 
REGON: 008426448 
Osoby kontaktowe: Jan Stefanowicz, tel. 603 425 325, e-mail j.stefanowicz@transfarm.pl  
 Piotr Skrednów, tel, 603 652 136, e-mail p.skrednow@transfarm.pl 
 

Data ostatniej modyfikacji: 2013-12-10 ---------------------------------------- Data ważności:  

Stan skupienia: X ciecz  gaz  ciało stałe 

 

Rodzaj:  substancja czysta X mieszanina 
 

 
 

II Identyfikacja zagrożeń 

 

Kategorie zagrożeń 

X ostry X przewlekły  łatwopalny  ciśnienie  reaktywny 

 
Informacja o zagrożeniach:  

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Po dłuższym kontakcie z substancją może powodować 
podrażnienie skóry. Może podrażniać oczy. 

Komponenty tego produktu nie zostały uznane za niebezpieczne zgodnie z definicją OSHA (29 CFR 
1910.1200) 

Produkt ten zawiera wysoki punkt wrzenia destylowanej ropy naftowej który jest wyjątkiem z specjalnego 
oznakowania przez OSHA. HMIS wartość H=1, F=1, R=0. 

III Skład/informacja o składnikach 

 

 
Tajemnica 
handlowa 

  
 

CAS Nazwa  % OSHA PEL ACGIH TLV Inne limity 

0 Nie szkodliwe komponenty 100 brak brak  

 

IV Pierwsza pomoc 

 
Sposób wniknięcia substancji do organizmu: 
Inhalacja, połknięcie, skóra, oczy 
 
Zagrożenie dla zdrowia (ostre i przewlekłe): 
Przewlekłe: zapalenie skóry 
 
Oznaki i symptomy: 
Nadmierna inhalacja: ból głowy, nudności 
 
Choroby pogłębiające się na skutek kontaktu z produktem: 
Skóra, oczy, choroby układu oddechowego 
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Procedura pierwszej pomocy: 
 
Inhalacja: natychmiast przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli nie oddycha, zastosować sztuczne 
oddychanie. Jeśli oddychanie jest utrudnione, należy podać tlen (tylko wykwalifikowany personel medyczny!). 
Natychmiast skontaktować się z lekarzem. 
 
Połknięcie: NIE WYWOŁYWAĆ wymiotów. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. 
 
Skóra: Przemyć dużą ilością wody z mydłem przez przynajmniej 15 minut. Usunąć zabrudzone ubranie. 
Skontaktować się z lekarzem jeśli pojawią się oznaki podrażnienia.  
 

Oczy: Przemywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut podnosząc górną i dolną powiekę. Nie pozwolić 
poszkodowanemu zamykać oczy lub trzeć.  Natychmiast skontaktować się z lekarzem. 
 
Inne ostrzeżenia:  
 

V Postępowanie w przypadku pożaru 

 
Punkt zapalny: >200 F 
Dolny pułap zapalny: 1.1 
Górny pułap zapalny: NE 

 
Środki gaszące pożar: mgła, piana, gaśnica proszkowa, dwutlenek węgla 

 
Specjalne procedury przeciwogniowe: Założyć samodzielny aparat tlenowy i ubrania ochronne. Woda w spreju 
(preferowana jest dysza do drobnego rozpylania) może być użyta w celu ochłodzenia wystawionych na działanie 
ognia pojemników co uchroni przed wzrostem ciśnienia w pojemnikach a także samozapłonem. 

 
Puste pojemniki mogą zawierać pozostałości substancji i mogą być niebezpieczne. Puste pojemniki powinny 
zostać oczyszczone a następnie zutylizować zgodnie z lokalnymi bądź krajowymi przepisami. 
 

 

VI Postępowanie na wypadek niezamierzonego rozlania /rozsypania 

 
Należy zebrać materiał do specjalnego pojemnika. Wytrzeć a następnie umieścić w pojemniku przeznaczonym 
do odpadów olejowych. 
 

VII     Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie 

 

Uwagi: 
Przechowywać w zamkniętym pojemniku. Unikać źródeł zapłonu (ciepła, otwartych płomieni, iskier). Unikać 
niekompatybilnych materiałów. Używać wyłącznie w wentylowanych pomieszczeniach. Po pracy z substancją 
należy się dokładnie umyć. 
 
Puste pojemniki mogą zawierać pozostałości substancji i mogą być niebezpieczne. Puste pojemniki powinny 
zostać oczyszczone a następnie zutylizować zgodnie z lokalnymi bądź krajowymi przepisami. 
 

VIII   Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 

Wymagania wentylacyjne: 

Używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

Osobiste wyposażenie ochronne: 

W wypadku długiego lub częstego kontaktu z substancją wymagane są rękawiczki ochronne. 
 

     IX.       Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
Punkt wrzenia: 600 F 
Punkt topnienia: NE 
Tempo parowania (octan butylu = 1): * 
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Ciśnienie pary (mm Hg): NE 
Specyficzna siła ciążenia (H20 = 1):  
Gęstość pary (powietrze = 1): >1 
Rozpuszczalność w wodzie: Nierozpuszczalny 
Postać i zapach: kolorowa pasta, zapach oleju  
Inne informacje: *Szybkość parowania – wolniej niż octan butylu 

 

X. Stabilność i reaktywność 

 
Stabilność: Produkt stabilny 
 
Substancje jakich należy unikać: Źródła ognia (ciepło, otwarte płomienie, iskry) 
 
Niebezpieczne produkty rozpadowe: tlenki i dwutlenek węgla, składniki NxO  
 
Niebezpieczna polimeryzacja: Nie występuje 

 

XI. Informacje toksykologiczne 

 

 

XII. Informacje ekologiczne 

Chronić przed dostaniem się produktu do ścieków. Może być toksyczny dla życia wodnego. 

XIII. Postępowanie z odpadami 

 
Substancji należy się pozbywać zgodnie z regulacjami krajowymi/lokalnymi. 
 
 

XIV. Dane odnośnie transportu 

 
Przechowywać w zamkniętym pojemniku. Unikać źródeł zapłonu (ciepła, otwartych płomieni, iskier). Unikać 
niekompatybilnych materiałów. Po pracy z substancją należy się dokładnie umyć. 

 
 

XV. Przepisy 

Produkt ten jest substancją szkodliwą zgodnie z definicją OSHA (29 CFR 1910.1200). 
 
Klasa łatwopalności; IIIB 
 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 01. 11. 84, z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 roku w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji 
substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. 03. 171. 1666) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 
października 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 
preparatów chemicznych (Dz. U. 04. 243. 2440) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 roku w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. 173. 1679) oraz  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie ograniczeń, zakazów lub 
warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz 
zawierających ich produktów (Dz. U. 04. 168. 1762) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 
lutego 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu 
lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających ich produktów (Dz. 
U. 05. 39. 372) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z dnia 
16 listopada 2007 r. nr 215 poz. 1588) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie substancji chemicznych 
występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu (Dz. U. 04. 12. 111) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, 
zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. 06. 127. 887) 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. 06. 239. 1731) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych oraz zawierających  je produktów (Dz. U. 07. 1. 1) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie informacji o preparatach 
niebezpiecznych dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz. U. 03. 19. 170) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych 
wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. 05. 201. 1674) 
 

XVI. Pozostałe informacje 

 
Karta charakterystyki opracowana przez SIRCHIE, w oparciu o bieżącą wiedzę w tym zakresie i 
zmodyfikowana, stosowanie do obowiązujących przepisów. 
 
Użycie substancji zgodnie z zaleceniami nie powinno stwarzać zagrożenia. 
Powyższe informacje są zgodne z najlepszą wiedzą posiadaną przez nas obecnie. Nie udzielamy jednakże 
żadnej gwarancji związanej z handlowaniem produktem lub jakiejkolwiek innej gwarancji, wyraźnej lub 
dorozumianej, odnośnie informacji zawartych w niniejszej karcie charakterystyki, a także nie bierzemy 
odpowiedzialności za używanie tych informacji. Użytkownicy końcowi powinni sami określić ich przydatność do 
własnych potrzeb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


