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 KARTA CHARAKTERYSTYKI 
DOW EUROPE GMBH 

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 2015/830 

Nazwa wyrobu: AMBERLITE™ MB20 Ion Exchange Resin Aktualizacja: 2018/02/20 

Wersja: 5.0 

Data ostatniego wydania: 2017/04/25 
Wydrukowano dnia: 2018/02/21 

DOW EUROPE GMBH zachęca do, jak również oczekuje, przeczytania i zrozumienia całej niniejszej 

Karty Charakterystyki, ze względu na zawarte w niej ważne informacje. Oczekujemy od Państwa 
stosowania środków ostrożności podanych w niniejszym dokumencie, chyba, że warunki użycia 

produktu przez Państwa wymagają stosowania innych, odpowiednich metod lub działań. 

 

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1 Identyfikator produktu 

Nazwa wyrobu: AMBERLITE™ MB20 Ion Exchange Resin 

 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 

Zastosowania zidentyfikowane: Wymiana jonowa i/lub proces adsorpcji   

 
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
IDENTYFIKACJA FIRMY 
DOW EUROPE GMBH 
BACHTOBELSTRASSE 3 
8810 HORGEN 
SWITZERLAND  
Numer infolinii: 31 115 67 2626 

SDSQuestion@dow.com 

 
 
1.4 NUMER TELEFONU ALARMOWEGO 
NUMER CAŁODOBOWEGO TELEFONU ALARMOWEGO: 00 41 447 28 2820 
MIEJSCOWY TELEFON ALARMOWY:: 00 48 601 66 2626  

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  

Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: 
Poważne uszkodzenie oczu - Kategoria 1 - H318 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 
 
2.2 Elementy oznakowania  

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP / GHS]: 

 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia 

Dystrybutor:

Brenntag Polska Sp. z o.o.

ul. J. Bema 21

47-224 Kędzierzyn-Koźle, Polska

kod towaru: 201406

tel. (48/77)4721500, fax (48/77)4721600

nazwa: Amberlite MB20
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Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności 
P280 Stosować ochronę oczu/ ochronę twarzy. 
P305 + P351 
+ P338 + 
P310 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 

 
Zawiera Kopolimer styrenu i dwuwinylobenzenu w postaci wodorotlenku, zmodyfikowany 

trójmetyloaminą; Sulfonowany polimer styrenu, etylostyren i dwuwinylobenzen w formie 
wodorowej 

 
2.3 Inne zagrożenia 
Brak dostępnych danych 
 

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

 
Typ związku: Kopolimer czwarorzędowego związku aminowego diwinylobenzenu/styrenu., Kopolimer 
sulfonowanego diwinylobenzen/styrenu. 
3.2 Mieszaniny 
 
Ten produkt jest mieszaniną. 
 

Nr CAS /  
Nr WE /  

Nr Indeksu 

Numer 
rejestracyjny 

REACH 
Stężenie Składnik 

Klasyfikacja: 
ROZPORZĄDZENIE (WE) 
NR 1272/2008 

 

Nr CAS 
69011-20-7 

Nr WE 
Polimer 

Nr Indeksu 
 –  

_ >= 20,0 - < 30,0 % Sulfonowany 
polimer styrenu, 
etylostyren i 
dwuwinylobenzen w 
formie wodorowej 

Eye Dam. - 1 - H318 
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Nr CAS 
69011-18-3 

Nr WE 
Polimer 

Nr Indeksu 
 –  

_ >= 20,0 - < 30,0 % Kopolimer styrenu i 
dwuwinylobenzenu 
w postaci 
wodorotlenku, 
zmodyfikowany 
trójmetyloaminą 

Eye Dam. - 1 - H318 
 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 
 
 
 
 

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
Informacje ogólne:  
Ratownicy udzielający pierwszej pomocy powinni zwracać uwagę na własną ochronę osobistą i 
używać zalecanych ubrań ochronnych (chemoodporne rękawice, ochrona przed zachlapaniem)  Jeżeli 
istnieje możliwość narażenia, zobaczyć specyficzny  sprzęt ochrony osobistej w Dziale 8.   
 
Wdychanie: Jeśli wystąpią objawy, wyprowadzić zatrutego na świeże powietrze. Zasięgnąć porady 
lekarskiej.   
 
Kontakt ze skórą: Zmyć dużą ilością wody.   
 
Kontakt z oczami: Natychmiastowe i ciągłe przemywanie bieżącą wodą przez co najmniej 30 minut. 
Usunąć szkła kontaktowe po pierwszych 5 minutach przemywania i następnie kontynuować 
przemywanie Ważne jest szybkie zasięgnięcie porady lekarskiej- okulisty.  Odpowiednie urządzenia 
do przemywania oczu powinny być natychmiast dostępne.   
 
Połknięcie: Doraźne postępowanie medyczne nie jest konieczne.   
 
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: Oprócz informacji podanych w 
Opisie środków pierwszej pomocy (powyżej) oraz Wskazań natychmiastowej pomocy lekarskiej i 
szczególnego postępowania z poszkodowanym (poniżej), wszelkie dodatkowe istotne objawy i skutki 
opisane są w rozdziale 11: Informacje toksykologiczne. 
 
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 
Uwagi dla lekarza: Brak specyficznej odtrutki.  Leczenie podtrzymujące, oparte na ocenie dokonanej 
przez lekarza na podstawie reakcji pacjenta.   
 

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1 Środki gaśnicze 
Odpowiednie środki gaśnicze: Woda.  Proszek gaśniczy.  Gaśnice z dwutlenkiem węgla.   
 
Niewłaściwe środki gaśnicze: Brak dostępnych danych 
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5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Niebezpieczne produkty spalania: Podczas pożaru niektóre składniki tego produktu mogą ulegać 
rozkładowi. Dym może zawierać niezidentyfikowane związki toksyczne i / lub drażniące.  Szkodliwe 
produkty uboczne spalania mogą zawierać i nie są ograniczane:  Tlenki siarki.  Sulfoniany organiczne.  
Węglowodory.  Tlenek węgla.  Dwutlenek węgla.  Związki benzenu.   
 
Zwiększone niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu: Materiał nie będzie się palił dotąd, dopóki nie 
odparuje z niego woda. Pozostałość może się palić.     
 
5.3 Informacje dla straży pożarnej 
Procedury przeciwpożarowe: Usunąć wszystkie osoby z obszaru zagrożenia. Odizolować 
zagrożoną przestrzeń i nie dopuszczać osób postronnych i nieupoważnionych.  Nasycić dokładnie 
wodą w celu wychłodzenia i zapobieżenia ponownemu zapaleniu.  Chłodzić otoczenie wodą w celu 
ograniczenia strefy pożaru.   
 
Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków: Nosić nadciśnieniowy, samodzielny aparat do 
oddychania i ubranie ochronne przeciwpożarowe (hełm strażacki, kurtkę, spodnie, buty i rękawice 
neoprenowe).  Jeśli wyposażenie nie jest dostępne lub nie jestużywane, gasić pożar z miejsca 
zabezpieczonego lub z bezpiecznej odległości.   
 

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 

ŚRODOWISKA 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych: Ewakuować teren.  Tylko osoby przeszkolone i odpowiednio zabezpieczone mogą być 
użyte w operacjach sprzątania i czyszczenia.  W stanie mokrym może powodować dużą śliskość 
powierzchni.  Wysypywać bez obecności wiatru.  Wietrzyć pomieszczenie.  Patrz pkt. 7, Postępowanie 
z preparatem i jego magazynowanie, aby uzyskać dodatkowe informacje o środkach ostrożności.  
Stosować właściwy sprzęt ochronny. Dodatkowe informacje patrz pkt. 8, "Kontrola narażenia i środki 
ochrony indywidualnej".   
 
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Zapobiegać przedostaniu się do gleby, 
rowów, kanalizacji, kanałów żeglownych i/lub wód gruntowych. Patrz część 12 "Informacje 
ekologiczne".   
 
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia: Powstrzymać wyciek, jeśli to możliwe.  Zamieść.  Zebrać rozlaną substancję, jeśli jest to 
możliwe.  Zbieraj w odpowiednich i dobrze oznakowanych pojemnikach.  Dla uzyskania dodatkowych 
informacji patrz pkt. 13, Postępowanie z odpadami   
 
6.4 Odniesienia do innych sekcji: Odniesienia do innych punktów, o ile mają zastosowanie, ujęto w 
poprzednich podpunktach. 
 

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH 

MAGAZYNOWANIE 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: Unikać kontaktu z oczami.  Po 
stosowaniu umyć starannie.  Przechowywać pojemnik zamknięty.  Stosować przy odpowiedniej 
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wentylacji.  Na suchych granulkach mogą gromadzić się ładunki elektrostatyczne.  Pozostawić miejsce 
na rozszerzenie, ponieważ sucha żywica pęcznieje po zwilżeniu i/lub zmianie postaci jonowej.  
Materiał konstrukcyjny urządzenia powinien być zgodny z materiałem podawanym do procesu 
jonowymiennego, czynnikiem regenerującym, postacią jonową i  wypływem z procesu.  Unikać 
wytwarzania i wdychania pyłu.  Właściwe operacje porządkowe i kontrola pyłów sąniezbędne dla 
bezpiecznego postępowania z produktem.  Patrz pkt. 8 "Kontrola narażenia i środki ochrony 
indywidualnej".   
 
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności: Przechowywać w suchym miejscu.  Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty, gdy nie 
jest używany.  Zalecana temperatura przechowywania mieści się w dolnej połowie podanego poniżej 
zakresu.   
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.  Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.   
 
stabilność w trakcie składowania 

Temperatura 
składowania:  

Okres 
przechowywania: 
zużyć w ciągu  

  

0 - 50 °C 36 Mies.  

 
7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: Dalsze informacje o produkcie znajdują się w arkuszu 
technicznym. 
Inne informacje: OSTROŻNIE: Nie napełniać kolumny suchymi żywicami jonowymiennymi. Suche 
złoża zwiększają objętość po zwilżeniu, co może spowodować rozbicie kolumny.   
 

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 
Jeśli istnieją limity narażenia, są one wymienione poniżej. Jeśli nie są wyświetlane limity narażenia, 
żadne wartości nie mają zastosowania. 
 
8.2 Kontrola narażenia 
Techniczne środki kontroli: W celu utrzymania stężenia substancji w powietrzu poniżej wymaganych 
lub zalecanych stężeń dopuszczalnych, należy stosować miejscową wentylację wyciągową lub inne 
techniczne środki kontroli. Jeśli brak jest obowiązujących wymagań lub wytycznych dotyczących 
stężeń dopuszczalnych, dla większości operacji powinna wystarczyć wentylacja ogólna.   
 
Środki ochrony: Instalacje stokażowe lub wykorzystujące ten materiał powinny być wyposażone w 
oczomyjki.   
 
Indywidualne środki ochrony 

Ochrona oczu lub twarzy: Używać gogle chemiczne.  Gogle chemiczne powinny być zgodne 
z EN 166 lub inną ekwiwalentną normą.   
Ochrona skóry 

Ochrona rąk: Używać rękawic nieprzepuszczalnych dla tego materiału zawsze, gdy 
może występować częsty powtarzany kontakt.  Stosować rękawice chroniące przed 
czynnikami chemicznymi zgodne z normą EN37  Przy skaleczonych lub zadrapanych 
rękach należy nosić nieprzepuszczalne rękawice nawet przy krótkotrwałym narażeniu 
na działanie.  Przykłady zalecanych materiałów rękawic ochronnych obejmują:  PCW.  
Kauczuk nitrylowo-butadienowy.  Neopren.  Jeśli przewidywany jest długotrwały lub 
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często powtarzający się kontakt z substancją zalecane jest noszenie rękawic, żeby 
zapobiec kontaktowi  z substancją stałą.  UWAGA:Przy wyborze rękawic do 
określonego zastosowania i okresu używania w miejscu pracy, należy także 
uwzględnić wszystkie czynniki związane z miejscem pracy, między innymi, takie jak: 
inne używane chemikalia, wymagania fizyczne (ochronę przed skaleczeniem lub 
przebiciem, precyzję ruchów, ochronę przed ciepłem), potencjalne reakcje organizmu 
na materiały rękawic, jak również instrukcję/ opis techniczny dostarczony przez 
dostawcę.   
Inne środki ochrony: Nosić czyste ubranie z długim rękawem, okrywające całe ciało.   

Ochrona dróg oddechowych: W zalecanych warunkach postępowania nie jest konieczna 
ochrona dróg oddechowych.   

 
Kontrola narażenia środowiska 
Patrz sekcja 7: Transport i przechowywanie, orazSekcja 13: Postępowanie z odpadami dla środków 
zapobiegających nadmiernemu narażeniu środowiska podczas użytkowania i utylizacji odpadów. 
 

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
Wygląd 

Stan fizyczny Kulki   

Barwa bursztynowy  brązowy   

Zapach: Zapach aminowy   

Próg zapachowy Brak dostępnych danych 

pH 5,0 - 9,0 Papka wodna 

Temperatura topnienia/zakres 
temperatur topnienia 

Brak dostępnych danych 

Temperatura topnienia Brak dostępnych danych 

Temperatura wrzenia (760 
mmHg) 

100,00 °C Woda 

Temperatura zapłonu Brak dostępnych danych 

Szybkość parowania (octan 
butylu = 1) 

Brak dostępnych danych 

Palność (ciała stałego, gazu) Brak dostępnych danych 

Dolna granica wybuchowości Nie ma zastosowania   

Górna granica wybuchowości Nie ma zastosowania   

Prężność pary 22 hPa  w 20 °C  

Względna gęstość pary 
(powietrze = 1) 

<1,0000   

Gęstość względna (woda = 1) 1,0800 - 1,2000  

Rozpuszczalność w wodzie praktycznie nierozpuszczalny   

Współczynnik podziału: n-
oktanol/woda 

Brak dostępnych danych   

Temperatura samozapłonu 500,00 °C  oszacowany   

Temperatura rozkładu Brak danych z badań.   
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Lepkość kinematyczna Brak dostępnych danych 

Właściwości wybuchowe Brak dostępnych danych 

Właściwości utleniające Brak dostępnych danych 

 
9.2 Inne informacje 

Masa cząsteczkowa Brak dostępnych danych 

Procent lotności 59,00 - 64,00 %   

Rozmiar cząstek 0,300 - 1,200 mm   

 
UWAGA: Dane fizyczne podane wyżej są wartościamitypowymi i nie powinny być traktowane jak 
dokładna charakterystyka. 
 

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1 Reaktywność: Brak dostępnych danych  
 
10.2 Stabilność chemiczna: Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania. Patrz  sekcja 7 
"Magazynowanie".   
 
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Trwały w warunkach normalnych.   
Nie wystąpi.   
  
10.4 Warunki, których należy unikać: Produkt może rozkładać się w podwyższonej temperaturze.   
 
10.5 Materiały niezgodne: Unikać kontaktu z utleniaczami.  W pewnych warunkach, środki 
utleniające, takie jak kwas azotowy, atakują organiczne żywice jonowymienne.  Przed użyciem 
mocnych środków utleniających, należy z kompetentnych źródeł zasięgnąć informacji na temat 
obchodzenia się z takimi materiałami.  Intensywność reakcji z materiałami utleniającymi może być 
bardzo różna, począwszy od nieznacznego rozkładu a skończywszy na reakcji wybuchowej.   
 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu zależą od temperatury, 
dostępu powietrza i obecności innych materiałów.  Produkty rozkładu mogą zawierać między innymi:  
Związki aromatyczne.  Węglowodory.  Sulfoniany organiczne.  Tlenki siarki.   

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

 
W tej części podawane są informacje toksykologiczne, o ile dane takie są dostępne. 
 
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Toksyczność ostra 

Toksyczność ostra - droga pokarmowa 
Uważa się, że toksyczność doustna pojedynczej dawki jest nadzwyczaj mała.  Nie oczekuje 
się żadnego zagrożenia ze spożycia małych ilości, co zdarza się w czasie normalnych 
operacji manipulacyjnych.   
 
Typowe dla tej rodziny materiałów.   
LD50, Szczur, > 5 000 mg/kg   
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Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę 
Nie przewiduje się szkodliwych skutków absorpcji przez skórę.   
 
Wartość doskórna LD50 nie została określone.,  
 
Toksyczność ostra - przez drogi oddechowe 
Nie przewiduje się negatywnych skutków wdychania.  Występowanie par jest mało 
prawdopodobne ze względu na właściwości fizyczne.  Dla skutków podrażnienia dróg 
oddechowych i działań narkotycznych:  Nie stwierdzono odpowiednich danych.   
Dawka LC50 nie została określona.   

 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę 
Długotrwała ekspozycja nie powinna powodować znacznego podrażnienia skóry. 
Może spowodować bardziej ostrą reakcję, jeśli skóra jest starta (zadrapana lub przecięta). 
 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Może powodować poważne podrażnienie z uszkodzeniem rogówki, które może doprowadzić do 
trwałego upośledzenia wzroku, a nawet do ślepoty. 
 
Podrażnienie 
Dla działania uczulającego na skórę: 
Nie stwierdzono odpowiednich danych. 
 
Uczulajacy dla dróg oddechowych: 
Nie stwierdzono odpowiednich danych. 
 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
Ocena dostępnych danych sugeruje, iż ten materiał nie wykazuje działania toksycznego na narządy 
docelowe po jednorazowym narażeniu. 
 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - wielokrotne narażenie 
Nie stwierdzono odpowiednich danych. 
 
Rakotwórczość 
Nie stwierdzono odpowiednich danych.   
 
Teratogenność 
Nie stwierdzono odpowiednich danych.   
 
Szkodliwe działanie na rozrodczość 
Nie stwierdzono odpowiednich danych.   
 
Mutagenność 
Nie stwierdzono odpowiednich danych.   
 
Zagrożenie dla oddychania 
W oparciu o właściwości fizyczne, prawdopodobnie nie powoduje zagrożenia przy wdychaniu.   
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SKŁADNIKI WPŁYWAJĄCE NA TOKSYKOLOGIĘ: 
 
Kopolimer styrenu i dwuwinylobenzenu w postaci wodorotlenku, zmodyfikowany 
trójmetyloaminą 

Toksyczność ostra - przez drogi oddechowe 
Dawka LC50 nie została określona.   

 

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 

 
W tej części podawane są informacje dotyczące toksykologicznego oddziaływania na środowisko, o ile 
dane takie są dostępne. 
 
Informacje ogólne 
Spodziewany jest niewielki wpływ na środowisko nierozpuszczalnych kuleczek z tworzywa o średnicy 
(0,3 do 1,2 mm).   
 
12.1 Toksyczność 
 
Sulfonowany polimer styrenu, etylostyren i dwuwinylobenzen w formie wodorowej 

Toksyczność ostra dla ryb 
Nie oczekuje się toksyczności ostrej, ale materiał w granulach lub w formie perełek może 
mechanicznie spowodować niekorzystne skutki w przypadku spożycia przez ptactwo wodne 
lub środowisko wodne. 

 
Kopolimer styrenu i dwuwinylobenzenu w postaci wodorotlenku, zmodyfikowany 
trójmetyloaminą 

Toksyczność ostra dla ryb 
Nie stwierdzono odpowiednich danych. 

 
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
 
Sulfonowany polimer styrenu, etylostyren i dwuwinylobenzen w formie wodorowej 

Biodegradowalność: Oczekuje się nieznacznej biodegradacji.   
 
Kopolimer styrenu i dwuwinylobenzenu w postaci wodorotlenku, zmodyfikowany 
trójmetyloaminą 

Biodegradowalność: Nie stwierdzono odpowiednich danych.   
 
12.3 Zdolność do bioakumulacji 
 
Sulfonowany polimer styrenu, etylostyren i dwuwinylobenzen w formie wodorowej 

Bioakumulacja: Nie oczekuje się żadnej biokoncentracji z powodu względnie wysokiego 
ciężaru cząsteczkowego (CC powyżej 1000).   

 
Kopolimer styrenu i dwuwinylobenzenu w postaci wodorotlenku, zmodyfikowany 
trójmetyloaminą 

Bioakumulacja: Nie stwierdzono odpowiednich danych.   
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12.4 Mobilność w glebie 
 
Sulfonowany polimer styrenu, etylostyren i dwuwinylobenzen w formie wodorowej 

Oczekuje się, że podczas uwolnienia do środowiska lądowego, produkt będzie odkładał się w 
glebie. 
W środowisku wodnym materiał będzie tonąć i pozostanie w osadzie. 

 
Kopolimer styrenu i dwuwinylobenzenu w postaci wodorotlenku, zmodyfikowany 
trójmetyloaminą 

Nie stwierdzono odpowiednich danych. 
 
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  
 
Sulfonowany polimer styrenu, etylostyren i dwuwinylobenzen w formie wodorowej 

Substancja ta nie została oceniona w zakresie trwałości, zdolności do bioakumulacji i 
toksyczności (PBT).   

 
Kopolimer styrenu i dwuwinylobenzenu w postaci wodorotlenku, zmodyfikowany 
trójmetyloaminą 

Substancja ta nie została oceniona w zakresie trwałości, zdolności do bioakumulacji i 
toksyczności (PBT).   

 
12.6 Inne szkodliwe skutki działania 

 
Sulfonowany polimer styrenu, etylostyren i dwuwinylobenzen w formie wodorowej 

Ta substancja nie znajduje się na liście Protokół Montrealski substancji zubożających warstwę 
ozonową. 

 
Kopolimer styrenu i dwuwinylobenzenu w postaci wodorotlenku, zmodyfikowany 
trójmetyloaminą 

Ta substancja nie znajduje się na liście Protokół Montrealski substancji zubożających warstwę 
ozonową. 

 
 

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
Ten produkt, usuwany w postaci nieużywanej i niezanieczyszczonej należy traktować jako odpad 
niebezpieczny zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2008/98/WE. Wszelkie czynności związane z 
usuwaniem muszą być zgodne z krajowymi i miejscowymi przepisami prawa i wszelkimi gminnymi lub 
lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. W zakresie materiałów zużytych, 
zanieczyszczonych i odpadowych mogą być wymagane dodatkowe oceny.  Nie wyrzucać do kanałów 
ściekowych, do ziemi, ani do żadnego zbiornika wodnego.   
 

Ostateczne zaliczenie materiału do odpowiedniej grupy EWC i przyznanie właściwego kodu EWC 
będą zależały od zastosowania materiału. Należy skontaktować się ze upoważnionymi odbiorcami 
odpadów.   
 

Opakowania nie oczyszczone: Puste pojemniki należy dostarczyć do lokalnego przetwórcy odpadów 
w celu dalszej obróbki.  Zapoznać się z odpowiednimi przepisami krajowymi i lokalnymi.   
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Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z poprawkami).   
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 
2013, nr 0, poz. 888).   
 

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

Klasyfikacja dla transportu drogowego i kolejowego (ADR / RID): 

14.1 Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy 

14.2 Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN 

Nie uregulowane dla transportu 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w 
transporcie 

Nie dotyczy 

14.4 Grupa pakowania Nie dotyczy 

14.5 Zagrożenia dla środowiska Nie uważany za niebezpieczny dla środowiska na podstawie 
dostępnych danych. 

14.6 Szczególne środki 
ostrożności dla 
użytkowników 

Brak danych. 

 
Klasyfikacja w transporcie morskim (IMO-IMDG): 

14.1 Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy 

14.2 Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN 

Not regulated for transport 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w 
transporcie 

Nie dotyczy 

14.4 Grupa pakowania Nie dotyczy 

14.5 Zagrożenia dla środowiska Nie traktowana jako substancja 
zanieczyszczającaśrodowisko morskie na podstawie 
dostępnych danych. 

14.6 Szczególne środki 
ostrożności dla 
użytkowników 

Brak danych. 

14.7 Przewozić/transportować 
luzem zgodnie z 
załącznikiem I lub II 
Konwencji MARPOL 73/78 i 
kodeksem IBC lub 
kodeksem IGC. 

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk 

 
Klasyfikacja w transporcie lotniczym (IATA/ICAO): 

14.1 Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy 

14.2 Prawidłowa nazwa Not regulated for transport 
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przewozowa UN 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w 
transporcie 

Nie dotyczy 

14.4 Grupa pakowania Nie dotyczy 

14.5 Zagrożenia dla środowiska Nie dotyczy 

14.6 Szczególne środki 
ostrożności dla 
użytkowników 

Brak danych. 

 
 
 
Niniejsze informacje nie mają na celu dostarczyćdanych na temat wszystkich wymagań prawnych oraz 
operacyjnych dotyczących tego produktu. Klasyfikacja produktu może zależeć od objętości pojemnika 
oraz mogą na nią wpływać przepisy krajowe i regionalne. Dodatkowe informacje na temat transpotu 
można uzyskać u autoryzowanego sprzedawcy lub autoryzowanego doradcy klienta. Firma 
przewozowa jest odpowiedzialna za przestrzeganie wszelkich przepisów oraz zasad związanych z 
transportem niniejszego materiału. 
 
 
 

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 
dla substancji lub mieszaniny 
 
Rozporządzenie REACh (WE) nr 1907/2006 
Niniejszy produkt zawiera wyłącznie składniki, które zostały bądź wstępnie zarejestrowane, bądź 
zarejestrowane, względnie są zwolnione z obowiązku rejestracji, bądź są uważane za zarejestrowane 
lub nie podlegają rejestracji zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 (REACH)., Polimery są 
zwolnione z obowiązku rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH. Wszystkie odpowiednie 
materiały wyjściowe i dodatki zostały zarejestrowane albo zarejestrowane wcześniej, lub są zwolnione 
z rejestracji  rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).,Wyżej wymienione wskazania statusu 
rejestracji REACH są podane w dobrej wierze i uważa się je za dokładne zgodnie z datą wejścia w 
życie podaną wyżej. Jednakże nie udziela się żadnej gwarancji, zarówno wyrażonej jak i 
domniemanej. Zapewnienie, iż jego/jej zrozumienie statusu prawnego tego produktu jest poprawne, 
należy do odpowiedzialności kupującego/użytkownika. 
 
Seveso III: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli 
zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. 
Wymienione w rozporządzeniu: Nie dotyczy 
 
 
Polska - informacje dodatkowe 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 
322). 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, wraz z późniejszymi 
zmianami). 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 
nr 0 poz. 817). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, wraz z 
późniejszymi zmianami). 
Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z poprawkami). 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 
2013, nr 0, poz. 888). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 259, poz. 2173). 
 
Dalsze informacje 

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. 
2015, poz. 1203). 
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 (Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi dostosowaniami do postępu 
technicznego (1 - 7 ATP). 
Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), 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 
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 
2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z 
późn. zm.) 
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (j.t. Dz. U. 2015 nr. 0 , poz. 208). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173). 
Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 
r. nr 0 poz. 817). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166). 
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 2005 r. nr 11, poz. 86 
z późn. zm.). 
Ustawa 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz. U. z 
2013 r., poz. 888, z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
2014 poz. 1923). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu 
termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w 
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108). 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367 z 
późn. zm.). 
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Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B 
Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
(ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (j.t. Dz. U. z 2015 
nr. 0 poz. 450). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia 
utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. z 
2012, poz. 688, z późn. zm.). 
 
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Nie dotyczy 
 

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 

 
Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
 

Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP] 
Eye Dam. - 1 - H318 - Oparte na danych produktu lub ocenie 

 
 
Materiały referencyjne dot. produktu 
Dodatkowe informacje na temat tego produktu można uzyskać dzwoniąc do działu sprzedaży lub 
obsługi klienta.   
 
Zmiana 
Numer identyfikacyjny: 10026759 / A305 / Data wydania: 2018/02/20 / Wersja: 5.0 
Większość ostatnio wprowadzonych zmian jest zaznaczona pogrubionymi, podwójnymi kreskami na 
lewym marginesie dokumentu 
 

Opis 

Eye Dam. Poważne uszkodzenie oczu 

 
Pełny tekst innych skrótów 
ADN - Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych drogami 
wodnymi śródlądowymi; ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów 
niebezpiecznych transportem drogowym; AICS - Australijski spis substancji chemicznych; ASTM - 
Amerykańskie Towarzystwo Badania Materiałów; bw - Masa ciała; CLP - Przepis o klasyfikowaniu, 
etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR - Karcynogen, mutagen lub środek 
toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu Standaryzacji; DSL - Krajowa lista 
substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja Chemikaliów; EC-Number - Numer Wspólnoty 
Europejskiej; ECx - Stężenie związane z x% reakcji; ELx - Wskaźnik obciążenia związany z x% 
reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS - Istniejące i nowe substancje chemiczne (Japonia); 
ErCx - Stężenie związane z x% wzrostu prędkości reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; 
GLP - Dobra praktyka laboratoryjna; IARC - Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem; IATA - 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Międzynarodowy kod dla budowy i 
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wyposażania statków do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem; IC50 - Połowa 
maksymalnego stężenia inhibitującego; ICAO - Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; 
IECSC - Spis istniejących substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Międzynarodowy morski kodeks 
towarów niebezpiecznych; IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o 
bezpieczeństwie przemysłowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Międzynarodowa Organizacja 
Normalizacyjna; KECI - Koreański spis istniejących substancji chemicznych; LC50 - Stężenie 
substancji toksycznej powodujące śmierć 50% grupy populacji organizmów testowych; LD50 - Dawka 
potrzebna do spowodowania śmierci 50% populacji testowej (średnia dawka śmiertelna); MARPOL - 
Międzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. - 
Nieokreślone w inny sposób; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektów stężenia; 
NO(A)EL - Poziomu, przy którym nie zaobserwowano występowania szkodliwego efektu; NOELR - 
Wskaźnik obciążenia, przy którym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC - Nowozelandzki spis 
chemikaliów; OECD - Organizacja ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; OPPTS - Biuro 
Bezpieczeństwa Chemicznego i Zapobiegania Skażeniom; PBT - Substancja trwała, wykazująca 
zdolność do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipiński spis chemikaliów i substancji chemicznych; 
(Q)SAR - Modelowanie zależności struktura-aktywność; REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczący rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczenia 
chemikaliów.; RID - Przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych 
koleją; SADT - Samoprzyspieszająca temperatura rozkładu; SDS - Karta Charakterystyki 
Bezpieczeństwa Materiału; TCSI - Tajwański spis substancji chemicznych; TRGS - Zasady techniczne 
dla substancji niebezpiecznych; TSCA - Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany 
Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB - Bardzo trwały i wykazujący dużą zdolność do 
bioakumulacji 
 
Źródło informacji i odniesień 
Niniejsza Karta Charakterystyki została opracowana przez zespoły ds. zgodności produktu oraz ds. 
komunikacji zagrożeń w oparciu o informacje uzyskane ze źródeł wewnętrznych w naszej firmie.   
 
 
DOW EUROPE GMBH uprasza każdego klienta lub odbiorcę niniejszej Karty Charakterystyki, o jej 
dokładne przestudiowanie oraz zasięgniecie odpowiedniej wiedzy, jak to konieczne lub stosowne, w 
celu zapoznania się i zrozumienia danych zawartych w niniejszej Karcie Charakterystyki oraz 
zrozumienia wszelkich zagrożeń związanych z produktem. Informacje podane w niniejszym 
dokumencie są dostarczane w dobrej wierze i są uważane za dokładne w dniu wskazanym powyżej. 
Jednakże nie udziela się żadnej gwarancji, wyrażonej czy domniemanej.  Wymagania prawne 
podlegają zmianom i mogą różnić się w zależności od miejsca. Obowiązkiem kupującego/użytkownika 
jest zapewnienie, aby jego działalność była zgodna ze wszystkimi przepisami krajowymi, regionalnymi 
i lokalnymi. Niniejszym podane informacje dotyczą wyłącznie produktu w postaci w jakiej został 
wysłany. Ponieważ warunki stosowania produktu znajdują się poza kontrolą producenta, określenie 
warunków koniecznych do bezpiecznego stosowania produktu jest obowiązkiem 
kupującego/użytkownika.  Ze względu na mnogość źródeł informacji, takich jak Karty Charakterystyki 
różnych producentów, nie jesteśmy i nie możemy być odpowiedzialni za Karty Charakterystyki 
uzyskane z innego źródła niż nasza firma. W razie uzyskania Karty Charakterystyki z innego źródła 
lub w razie wątpliwości odnośnie jej aktualności, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu 
uzyskania najnowszej wersji.       
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Nazwa wyrobu: AMBERLITE™ MB20 Ion Exchange Resin Aktualizacja: 2018/02/20 
Wersja: 5.0 
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