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Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).  
 
Sekcj a 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 
 1.1. Identyfikator produktu R290 
 Kod produktu: 2711121100/290 

Numer indeksowy: 601-003-00-5 
Synonimy:R-290 
Wzór chemiczny: C3H8 
Numer CAS: 74-98-6 
Numer WE: 200-827-9 
Numer rejestracji: Termin ostatecznej rejestracji jeszcze nie upłynął . 

 1.2. Istotne zidentyfikow ane zastosow ania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 
Zastosowania zidentyfikowane: 
Środek chłodniczy. 
Zastosowania odradzane:  
Wszystkie inne zastosowania niŜ w/w. 

 1.3. Dane dotyczące dostaw cy karty charakterystyki  
 Dystrybutor 

WIGMORS 
ul. Irysowa 5 
51-117 Wrocław 
Polska 
Numer telefonu dystrybutora:+48 71 326 5000 
Numer faksu dystrybutora: +48 71 326 5001 
Osoba odpowiedzialna za kartę: Bernadetta Szerszeń 
E-mail: bernadetta.szerszen@wigmors.pl 
1.4 Numer telefonu alarmow ego w Polsce:  
+48 71 326 5000 (poniedziałek – piątek od godz. 8-16) 

 Data i nr wersji karty: 31.07.2012 r., wer.1.0 
 

Sekcj a 2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 
2.1. Klasyfikacja substancj i lub mieszaniny 
Klasyfikacja substancji dokonana zgodnie z kryteriami dyr. 67/548/EWG: 
Substancja klasyfikowana jako niebezpieczna za względu na właściwości fizykochemiczne. 
F+, R12 
Klasyfikacja substancji zgodnie z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008:  
Flam. Gas 1   H220 
Press. Gas     H280 
2.2. Elementy oznakowania w g dyr. 67/548/EWG: 

 
Zwroty wskazujące rodzaj zagroŜenia: 
R12 – Substancja wysoce łatwopalna 
Zwroty wskazujący środki ostroŜności: 
S9 – Przechowywać  pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. 
S16 – Nie przechowywać  w pobliŜu źródeł ognia – nie palić  tytoniu. 
Elementy oznakow ania w g rozporządzenia (WE) nr 1272/2008:  
Piktogramy ostrzegawcze: 
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Sekcj a 2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 

GHS02 GHS04  
Hasło ostrzegawcze: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Zwroty wskazujące rodzaj zagroŜenia: 
H220 – Skrajnie łatwopalny gaz. 
H280 - Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. 
Zwroty wskazujący środki ostroŜności: 
P210 – Przechowywać  z dala od źródeł ciepła / iskrzenia / otwartego ognia / gorących powierzchni – Palenie 
wzbronione. 
P377 – W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić  jeŜeli nie moŜna bezpiecznie zahamować  
wycieku. 
P381 – Wyeliminować  wszystkie źródła zapłonu, jeŜeli jest to bezpieczne. 
P403 - Przechowywać  w dobrze wentylowanym miejscu. 
2.3. Inne zagroŜenia/dodatkowe informacj e 
- 
 

SEKCJA 3:  SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
3.1. Substancje 
Propan 
Zawartość : 100% 
Numer indeksowy: 601-003-00-5 
Numer CAS: 74-98-6 
Numer WE: 200-827-9 
Numer rejestracji wstępnej: - * 
Klasyfikacja zgodnie z kryteriami dyr. 67/548: 
F+, R12 
Klasyfikacja zgodnie z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: 

 
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Flam. Gas 1   H220 
Press. Gas     H280 
Nie zawiera innych składników ani zanieczyszczeń, które mogłyby wpływać  na klasyfikację produktu. 
Pełne brzemienia „R” i H” znajdują się w sekcji 16 karty. 
*Termin ostatecznej rejestracji substancji jeszcze nie upłynął . 
3.2. Mieszaniny  
Nie dotyczy.  

 

Sekcj a 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
 4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
 Wdychanie 
 Wyprowadzić  na świeŜe powietrze, zapewnić spokój i ciepło. W przypadku utrzymywania się 

dolegliwości zasięgnąć  porady lekarza. Osobę nieprzytomną ułoŜyć  i transportować w pozycji 
bocznej ustalonej. Zapewnić ciepło i warunki do odpoczynku. Nie podawać  doustnie Ŝadnych 
środków o sobie nieprzytomnej. W przypadku zatrzymania oddychania zastosować  sztuczne 
oddychanie, np. metodą usta-usta, za pomocą aparatu AMBU. W przypadku wystąpienia zaburzeń 
oddychania, osoba przeszkolona moŜe podać  tlen.  

 Skóra 
 Zdjąć  zanieczyszczone ubranie i buty. Zanieczyszczoną skórę umyć  letnią, bieŜącą wodą.  
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Sekcj a 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
W przypadku odmroŜenia, miejsca odmroŜeń spłukać  (nie trzeć ) letnią (ale nie gorącą) wodą. Jeśli  
nie ma wody, skórę przykryć  czystym miękkim ręcznikiem, opatrunkiem. Zasięgnąć  porady lekarza  
w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości.  

 Oczy 
 Usunąć  soczewki kontaktowe, jeśli  są i moŜna je łatwo usunąć . Przy podwiniętych powiekach 

niezwłocznie przemyć  oczy duŜą ilością czystej bieŜącej wody (przemywać  przez co najmniej 15 
minut). W przypadku odmroŜenia przepłukać  oczy letnią wodą. Zasięgnąć  porady lekarza  
w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości. 

 Połknięcie 
 Szacuje się, Ŝe ze względu na właściwości fizyczne produktu, połknięcie jest mało prawdopodobne. 

Wypłukać  usta wodą. Nie wywoływać  wymiotów bez uprzedniego zalecenia przez lekarza.  
 4.2. NajwaŜniejsze ostre i opóźnione obj aw y oraz skutki naraŜenia 

Skutki naraŜenia ostrego: 
Skóra: MoŜe powodować  podraŜnienie skóry w następstwie działania odtłuszczającego. Kontakt  
z ciekłym produktem moŜe powodować  odmroŜenie skóry.  
Oczy: Ciekły produkt moŜe powodować silne podraŜnienie i odmroŜenie. Mgły produktu mogą 
spowodować  podraŜnienie oczu.  
NaraŜenie inhalacyjne: W badaniach na zwierzętach stwierdzono, Ŝe produkt jest substancją słabo 
toksyczną w warunkach naraŜenia ostrego. W następstwie obniŜenia poziomu tlenu w powietrzu do 
12-14%, mogą wystąpić  cechy asfiksji, utrata przytomności, zwiększenie częstości pulsu i głębokości 
oddechu. W duŜym stęŜeniu moŜe wystąpić  arytmia serca.  
Połknięcie: Ze względu na niską temperaturę wrzenia produktu, połknięcie jest mało prawdopodobne. 
Jeśl i  jednak by się zdarzyło połknięcie produktu, następuje jego szybkie odparowanie w przewodzie 
pokarmowym z wytworzeniem gazów i zaburzeniem przewodu pokarmowego.  
Skutki naraŜenia przew lekłego: 
Patrz sekcja 11. 

 4.3. Wskazania dotyczące wszelk iej  natychmiastowej  pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 
Zalecenia ogólne 
W przypadku złego samopoczucia natychmiast wezwać  lekarza, jeśli  to moŜliwe, pokazać  etykietę 
produktu.  
Wskazów ki dla lekarza.  
Monitorować krąŜenie.  

 

Sekcj a 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU 
 5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: Suche proszki gaśnicze, dwutlenek węgla. 
Niewłaściwe środki gaśnicze: Brak. 

 5.2. Szczególne zagroŜenia zw iązane z substancją lub mieszaniną 
W kontakcie z niektórymi reaktywnymi metalami i w pod wpływem wysokiej temperatury  
i odpowiedniego ciśnienia moŜe reagować  wybuchowo i egzotermicznie. MoŜe równieŜ wydzielać  się 
tlenek węgla (czad). 

 5.3. Informacje dla straŜy poŜarnej  
W zaleŜności od rozmiaru poŜaru i jego nasilenia, nosić aparaty oddechowe z niezaleŜnym źródłem 
powietrza oraz środki ochrony (sprzęt ochronny).  
ZuŜyte środki gaśnicze zebrać i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 5.4 Informacje dodatkowe 
ZagroŜone pojemniki chłodzić  wodą z bezpiecznej odległości. NaraŜenie pojemników na ogień moŜe 
spowodować  ich rozrywanie/wybuchanie. Nie naleŜy gasić  cieknącego płomienia gazowego, jeŜeli 
nie jest to konieczne. W przypadku poŜaru moŜe wystąpić  spontaniczny, wybuchowy ponowny 
zapłon. 

 

Sekcj a 6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
ŚRODOWISKA 

 6.1. Indyw idualne środki ostroŜności, w yposaŜenie ochronne i procedury w  sytuacj ach 
aw aryj nych 
Dla osób nienaleŜących do personelu udzielającego pomocy 
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Sekcj a 6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
ŚRODOWISKA 

Zabronić  dostępu osobom postronnym do miejsca skaŜenia. Osoby bez środków ochrony 
indywidualnej mogą powrócić  do miejsca awarii po wykonaniu pomiarów stęŜeń substancji 
 w powietrzu i niŜej połoŜonych obszarach.  
Dla osób udzielających pomocy 
Usunąć  wszelkie źródła zapłonu, iskier, otwartego ognia – nie palić tytoniu. Unikać  zanieczyszczenia 
oczu i skóry. Zapewnić  odpowiednią wentylację, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych. Nosić  
odpowiednie środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8. 

 6.2. Środki ostroŜności w  zakresie ochrony środow iska 
Nie dopuszczać do przedostawania się większej i lości produktu do kanalizacji, ścieków, rowów, 
cieków wodnych. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. 
Zawiadomić  odpowiednie słuŜby w przypadku uwolnienia produktu środowiska.  

 6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu s ię skaŜenia i s łuŜące do usuwania 
skaŜenia 
Produkt szybko odparowuje do powietrza.  

 6.4. Odniesienia do innych sekcj i 
Sprzęt ochronny i odzieŜ - patrz sekcja 8. 
Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13 i 15. 

 
Sekcj a 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE 
 7.1. Środki ostroŜności dotyczące bezpiecznego postępow ania 

Stosować  zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji stosowania. Przestrzegać  zaleceń 
obowiązujących podczas pracy z czynnikami chemicznymi – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu 
pracy czynników chemicznych – Dz. U. z dnia 18 stycznia 2005 r., Nr 11, poz. 86. Zapewnić  
odpowiednią wentylację. Nie wdychać  par. Unikać  zanieczyszczenia oczu, skóry i odzieŜy. Nie 
przewiercać  pojemników. Zachować  ostroŜność  przy manipulacji z pojemnikami – nie upuszczać . Nie 
wystawiać pojemników na otwarty płomień lub nadmierne ciepło. Stosować  tylko normalizowane 
pojemniki (butle). Podczas pracy z produktem nie jeść , nie pić  ani nie palić  tytoniu. Nie mieszać  
produktu z powietrzem o ciśnieniu większym od atmosferycznego w celu sprawdzenia przecieków lub 
w innym celu. Postępować  zgodnie z zaleceniami obowiązującymi podczas pracy ze spręŜonymi 
gazami.  
Zalecenia przeciw poŜarowe i przeciww ybuchow e:  
Przechowywać i stosować  z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia.  

 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacj ami dotyczącymi wszelk ich 
w zaj emnych niezgodności. 
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach w chłodnym i dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed źródłami ciepła, ognia i bezpośrednim światłem 
słonecznym. Nie zaleca się przechowywania pojemników w pomieszczeniach podziemnych. Chronić  
pojemniki przed uszkodzeniami fizycznymi. Po uŜyciu bądź po opróŜnieniu pojemnika szczelnie 
zakręcać  zawór.  
Przechowywanie z innymi materiałami – patrz sekcja 10.  
Nie przechowywać  razem z Ŝywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 

 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcow e 
- 

 

Sekcj a 8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 8.1. Parametry dotyczące kontroli 

NajwyŜsze dopuszczalne stęŜenie w środowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
krajowymi - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz.U.02.217.1833 ze zmianami w Dz.U.2005.212.1769; Dz.U.2007.161.1142; 
Dz.U.2009.105.873; Dz.U.2010.141.950). 

 Składniki o określonych w Polsce wartościach NDS w powietrzu środowiska pracy 
Propan 
NDS – 1800 mg/m3; NDSCh – Nie określono; NDSP – Nie określono. 

 Dopuszczalne wartości stęŜenia substancji – składników produktu w materiale biologicznym: 



  
 

KARTA CHARAKTERYSTYKI  
R290 

                                                                                                                                                   Strona 5 z 9 

Sekcj a 8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
Nie określono. 
Wartości DNEL substancji – składników produktu w warunkach naraŜenia ostrego i przewlekłego:  
Nie określono 
Wartości PNEC substancji – składników produktu dla środowiska wodnego i biologicznych 
oczyszczalni ścieków: 
Nie określono. 

 8.2. Kontrola naraŜenia 
Zapewnić  odpowiednią wentylację, takŜe miejscową, wyciągową w strefach napełniania  
i w miejscach, gdzie moŜe wystąpić  wyciek. Wentylacja mechaniczna (ogólna) jest zazwyczaj 
wystarczająca w innych miejscach stosowania i składowania.  

 Ochrona dróg oddechow ych: 
W warunkach wystarczającej wentylacji nie jest potrzebna. W sytuacjach awaryjnych lub 
pomieszczeniach zamkniętych o niewystarczającej wentylacji, gdy stęŜenie substancji moŜe być  
większe nosić odpowiednie aparaty oddechowe z niezaleŜnym dopływem powietrza. Podczas 
ewakuacji nosić  maski przeciwgazowe z pochłaniaczem par organicznych.  

 Ochrona skóry rąk: 
Kontakt z ciekłym produktem moŜe powodować odmroŜenia. Odpowiednie rękawice ochronne np. ze 
skóry. Jeśl i  przewiduje się dłuŜszy kontakt z ciekłym lub gazowym produktem zaleca się noszenie 
rękawic ochronnych wyściełanych z alkoholu poliwinylowego, z kauczuku butylowego lub z neoprenu. 
Właściwości ochronne rękawic zaleŜą nie tylko od rodzaju materiału, z którego są wykonane. Czas 
działania ochronnego moŜe być róŜny przypadku róŜnych producentów rękawic. W przypadku wielu 
substancji nie moŜna precyzyjnie oszacować  czasu działania ochronnego rękawic. Uwzględniając 
podane przez producenta parametry rękawic naleŜy zwracać  uwagę podczas stosowania produktu 
czy rękawice jeszcze zachowują swoje właściwości ochronne.  

 Ochrona oczu:  
Okulary ochronne z osłonami bocznymi, z osłoną twarzy, zwłaszcza w warunkach zagroŜenia 
rozpryskami ciekłego produktu.  
Ochrona ciała:  
Odpowiednie ubranie robocze z długimi rękawami, nogawkami, buty ochronne, zwłaszcza w 
warunkach zagroŜenia rozpryskami ciekłego produktu. Zanieczyszczoną odzieŜ niezwłocznie zdjąć   
i uprać  przed ponownym uŜyciem.  

 Zalecenia ogólne: 
W miejscach potencjalnego zagroŜenia zaleca się zamontować sygnalizację ostrzegającą przed 
wyso kim stęŜeniem. Zaleca się zamontowanie urządzeń do płukania oczu i pryszniców ratunkowych 
przy stanowiskach pracy. Myć  ręce przed kaŜdą przerwą i po zakończeniu pracy. Unikać  kontaktu ze 
skórą i oczami. Trzymać  z dala od Ŝywności, napojów i pasz.  
Nie spoŜywać posiłków, nie pić  ani nie palić  tytoniu podczas stosowania produktu. 

 8.3. Kontrola naraŜenia środow iska:  
Nie dotyczy w warunkach stosowania zgodnie z zaleceniami. 

 

Sekcj a 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 9.1. Informacje na temat podstaw ow ych w łaściw ości fizycznych i chemicznych.  
 Postać: 

Skroplony gaz 
 Zapach: 

Słodkawy.  
 Próg zapachu: 

Nie określono 
 Kolor: 

Bezbarwny 
 Waga molekularna: 

44 
 Temperatura topnienia/krzepnięcia: 

-188°C 
 Temperatura wrzenia: 

-42,1°C 
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Sekcj a 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 Temperatura krytyczna: 

97°C 
 Temperatura samozapłonu: 

470°C 
 Zakre s palności (vol% w powietrzu) 

1,7 do 9,5 
 Gęstość  względna, gaz (powietrze=1):  

1,5 
 Gęstość  względna, ciecz (woda=1):  

0,58 
 Rozpuszczalność  w wodzie [mg/l]:  

75 
 PręŜność par [20°C]:  

8,3 bar 
 9.2. Informacje dodatkowe 
 Gaz, opary gazu są cięŜsze od powietrza, moŜe gromadzić  się w zagłębieniach, szczególnie poniŜej 

poziomu gruntu. 
 

Sekcj a 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 10.1. Reaktyw ność 

Nie określono dla produktu.  
 10.2. Stabilność chemiczna 

Produkt stabilny w warunkach stosowania i składowania zgodnie z zaleceniami.  
 10.3. MoŜl iw ość w ystępowania niebezpiecznych reakcji 

MoŜe formować mieszaniny wybuchowe z powietrzem. 
Unikać podgrzewania, źródeł otwartego ognia i zapłonu, np. zapalonego papierosa. Pod wpływem 
ciepła, pojemniki z produktem mogą wybuchać . 

 10.4. Materiały niezgodne 
Reaguje agresywnie z utleniaczami.  
Patrz takŜe sekcja 7.  

 10.5. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Węglowodór i wodór. 
Patrz takŜe sekcja 5. 

 

Sekcj a 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
11.1. Informacj e dotyczące skutków toksykologicznych 
Substancja 
Istotne klasy zagroŜenia 
a) Toksyczność ostra 
Nie określono. 
b) Działanie Ŝrące/draŜniące na skórę 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagroŜenie w tej klasie 
c) Pow aŜne uszkodzenie oczu/działanie draŜniące na oczy 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagroŜenie w tej klasie 
d) Działanie uczulaj ące na drogi oddechow e lub skórę 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagroŜenie w tej klasie 
e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagroŜenie w tej klasie 
f) Działanie rakotw órcze 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagroŜenie w tej klasie 
g) Działanie szkodliw e na rozrodczość 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagroŜenie w tej klasie 
h) Toksyczność dla dawki pow tarzalnej  
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagroŜenie w tej klasie 
i) ZagroŜenie aspiracj ą:  
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagroŜenie w tej klasie.  
Opóźnione, bezpośrednie oraz przew lekłe skutk i krótko- i długotrw ałego naraŜenia 
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Sekcj a 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
Drogi wchłaniania do organizmu:  
Droga oddechowa.  
Skutki naraŜenia ostrego:  
Patrz sekcja 4. 
Skutki naraŜenia przew lekłego: 
Nie są znane Ŝadne skutki szkodliwego działania produktu.  
Inne dane:  
Brak.  

 
Sekcj a 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 12.1. Ekotoksyczność 

Toksyczność  ostra dla środowiska wodnego 
Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. 

 Toksyczność przew lekła dla środow iska w odnego 
Nie ma danych dla produktu. 
Toksyczność dla mikroorganizmów  
Nie ma danych dla produktu. 
Toksyczność dla organizmów  w środow isku lądow ym 
Nie ma danych dla produktu. 
Toksyczność dla środow iska atmosferycznego 
Nie ma danych dla produktu. 

 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Nie ma danych dla produktu. 

 12.3. Zdolność do bioakumulacj i 
Nie ma danych dla produktu. 

 12.4. Mobilność w  glebie 
Nie ma danych dla produktu. 

 12.5. Wynik i oceny w łaściw ości PBT i v Pv B 
Nie ma danych dla produktu. 

 12.6. Inne szkodliw e skutki działania 
-  

 

Sekcj a 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 13.1. Metody unieszkodliw iania odpadów  

Postępowanie z odpadami produktu 
Nie usuwać do kanalizacji, ścieków, rowów, dróg wodnych 
Produkt i jego opakowanie naleŜy usuwać w sposób bezpieczny, w odpowiednim miejscu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

 Klasyfikacja odpadów:  
16 05 04* - gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne. 

 Sposób likwidacji odpadów:  
Produkt: 
Pozostałości produktu, po uznaniu go za odpad, powinno się usuwać  jako odpad niebezpieczny  
w licencjonowanych zakładach. 
Nieoczyszczone opakowania traktować  jak pozostałości produktu i usuwać  jako odpad 
niebezpieczny. OpróŜnione pojemniki mogą zawierać niebezpieczne pary. Sposób utylizacji odpadów 
naleŜy uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska. Utylizować  zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego uŜytku naleŜy zwrócić  
dostawcy/producentowi.  

 

Sekcj a 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 
 Transport drogowy i kolejowy ADR/RID:  
 Numer UN: 1978 

Prawidłowa nazwa przewozowa: PROPAN 
Klasa: 2.1; Kod klasyfikacyjny: 2F 
Instrukcje – pakowanie: P200 
Nr rozpoznawczy zagroŜenia: 20 
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Sekcj a 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 
 

 Transport morski IMO/IMDG:  
Numer UN: 1978 
Prawidłowa nazwa przewozowa: PROPAN 
Klasa: 2.1 
EmS (poŜar): F-D 
ems (wyciek): S-U 
Instrukcje – pakowanie: P200 
Nr rozpoznawczy zagroŜenia: 20 

 Transport powietrzny ICAO/IATA:  
Numer UN: 1978 
Prawidłowa nazwa przewozowa: PROPAN 
Klasa: 2.1 
Instrukcje – pakowanie: 200. 

 Dodatkowe informacje: 
Unikać transportu pojazdami, których przestrzeń ładunkowa nie jest oddzielona od kabiny kierowcy. 
Upewnić  się czy kierowca został przeszkolony z zakresu potencjalnego zagroŜenia załadunku i wie 
jakie kroki podjąć w razie wypadku lub sytuacji awaryjnej oraz czy pojazd posiada adekwatną 
wentylację. 

 

Sekcj a 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
15.1. Przepisy praw ne dotyczące bezpieczeństwa, zdrow ia i ochrony środow iska specyficzne dla 
substancji i mieszaniny 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity w Dz. U. 
09.152.1222 ze zmianami w Dz.U.10.107.679).  
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i 
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę 
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie 
Dz. U. L 136 z 29.5.2007 z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia 
Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) DZ.U. UE L133 z 31.5.2010).  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. L 353 z 
31.12.2008).  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz 
z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U.10.27.140).  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.03.171.1666 ze zmianami w Dz. U.2004.243.2440; Dz. 
U.2007.174.1222; Dz. U.2009.43.353).  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.09.53.439).  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, 
rurociągów oraz pojemników i zbiorników słuŜących do przechowywania lub zawierających substancje 
niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz.U.10.125.851).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833 
ze zmianami w Dz.U.2005.212.1769; Dz.U.2007.161.1142; Dz.U.2009.105.873; Dz.U.2010.141.950).  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.05.73.645 ze zmianami w Dz.U.2007.241.1772).  
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity w Dz.U.05.259.2173 ze zmianami w Dz.U.2007.49.330 i 
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Sekcj a 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
Dz.U.2008.108.690).  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86 ze zmianami w 
Dz.U.2008.203.1275).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity w Dz.U.07.39.251 ze zmianami w 
Dz.U.2007.88.587; Dz.U.2008.199.1227; Dz.U.2008.223.1464; Dz.U.2009.18.97; Dz.U.2009.79.666; 
Dz.U.2010.28.145; Dz.U.2008.138.865).  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U.01.112.1206). 
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638 ze zmianami 
w Dz.U.2003.7.78; Dz.U.2004.11.97; Dz.U.2004.96.959; Dz.U.2005.175.1458).  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U.03.01.12).  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić  przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz.U.06.137.984 ze zmianami w Dz.U.2009.27.169). 
15.2. Ocena bezpieczeństw a chemicznego 
Ocena bezpieczeństwa substancji – składników produktu nie została dokonana.  
 
16. INNE INFORMACJE 
 Znaczenie zwrotu H z sekcji 2 i 3. 

H220 - Skrajnie łatwopalny gaz. 
H280 – Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. 
PowyŜsze informacje są opracowane w oparciu o bieŜący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci,  
w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia 
wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. 
W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, 
odpowiedzialność  za bezpieczne stosowanie produktu, a w szczególności z przestrzeganie przepisów 
prawa, spada na uŜytkownika. 
Produktu nie naleŜy stosować  do innych celów niŜ podane w punkcie 1.2.  
Niniejsza karta charakterystyki została opracowana przez firmę WIGMORS na podstawie karty 
charakterystyki z dnia 10.11.2010 otrzymanej od dostawcy. 
Data opracowania: 30.07.2012 r.  
Wersja 1.0 CLP 

Koniec karty charakterystyki 


