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Spółka: ASTAR S.A.  Bº Sangróniz 30  E-48150 SONDICA-Vizcaya 
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1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI LUB PRZEDSIĘBIORSTWA 

  Rodzaj produktu: Mieszanina  

  Nazwa produktu: C-SMC, C-BMC, związek termoutwardzalny 

 Zastosowanie produktu: Formowanie tłoczne i wtryskowe 

 Dane dostawcy: ASTAR S.A.  Bº Sangróniz 30   E-48150 SONDICA-Vizcaya (Hiszpania) 

 Numer telefonu: +34 944 53 15 98 (8:00 – 17:30) 

 Adres e-mail:  astar@astar.es      

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1.- Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP):  

 Podrażnienie skóry, 1B, H315.  

 Uraz oka, podrażnienie, 1, H319 

 Reakcja alerg. skóry, 1, H317 

 Działa toks. na.org.wodne 2, H411 

2.2.- Elementy etykiety 

 Wskazania zagrożenia i zdania wskazujące rodzaj zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem  WE nr 1272/2008 

(CLP):  

  H315: Działa drażniąco na skórę. 

  H319: Działa drażniąco na oczy. 

  H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

  H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  

Środki ostrożności zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP): 

 P402: Przechowywać w suchym miejscu. 

 P235 + P410: Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed promieniowaniem słonecznym. 

 P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z wymogami władz lokalnych, autonomicznych lub państwowych.  

Piktogramy, zgodnie z  rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP):  
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 2.3.-  Inne zagrożenia  

 Możliwe jest wystąpienie reakcji polimeryzacji, powodującej wydzielanie się ciepła, gdy temperatura przechowywania 

przekroczy 60ºC.  

3.- SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

 3.1.- Substancja: nie ma zastosowania, produkt jest mieszaniną 

3.2.- Mieszaniny 

Produkt na baize nienasyconej żywicy poliestrowej rozpuszczonej w styrenie oraz wzmocniony włóknem węglowym 

(C-SMC = Carbon Sheet Moulding Compound, C-BMC = Carbon Bulk Moulding Compound). 

 

 

 

Nazwa substancji Identyfikatory 
% 

wag.  
Klasyfikacja zgodnie z  

rozporządzeniem WE nr 1272/2008 CLP Typ 

Bisfenol A 
(epichlorohydryna): żywica 
epoksydowa (masa 
cząsteczkowa ≤ 700) 

RRN: 01-2119456619-26 
EC:500-033-5 
CAS:25068-38-6 
nr indeksowy:603-074-00-
8 

25-
50 

H315: Działa drażniąco na skórę 
H319: Działa drażniąco na oczy 
H317: Może powodować reakcję alergiczną 
skóry 
H411: Działa toksycznie na organizmy 
wodne, powodując długotrwałe skutki 

1 

Diamina polioksypropylen  CAS: 9046-10-0 0-5 

H301:Działa toksycznie po połknięciu 
H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą 
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry 
oraz uszkodzenia oczu 
H318:Powoduje poważne uszkodzenia oczu 
H412-Działa szkodliwie na organizmy wodne 
powodując długotrwałe skutki 

1 

Diamina polioksypropylen 

RRN:01-2119557899-12-
XXXX 
EC:618-561-0 
CAS:9046-10-0 

0-3 

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry 
oraz uszkodzenia oczu 
H412-Działa szkodliwie na organizmy wodne 
powodując długotrwałe skutki 

1 

1,8-diazabicycle(5.4.0) 
undec-7-enamid 

RRN:01-2119977097-24-
XXXX 
EC:229-713-7 
CAS:6674-22-2 

0-1 
H301:Działa toksycznie po połknięciu 
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry 
oraz uszkodzenia oczu 

1 
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4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

Środki pierwszej pomocy po kontakcie z oczami: Płukać oczy kilka minut dużą ilością wody.  

 Środki pierwszej pomocy po kontakcie ze skórą: Umyć skórę wodą z mydłem. 

Środki pierwszej pomocy w przypadku zatrucia poprzez wdychanie: Zapewnić dostęp do świeżego powietrza, 

podać tlen jeśli wystąpiły problemy z oddychaniem. 

Środki pierwszej pomocy w przypadku połknięcia: Nie wywoływać wymiotów. Przemyć usta dużą ilością wody. 

Natychmiast wezwać lekarza.  

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

Odpowiednie środki gaśnicze:  Piana, dwutlenek węgla (CO2), suche środki gaśnicze. Ze względu na 

bezpieczeństwo odradza się stosowanie wody. 

Produkty rozkładu termicznego:  Tlenek węgla, dwutlenek węgla, para wodna.  

Zalecane jest użycie odpowiednich aparatów oddechowych oraz kompletnej odzieży ochronnej. 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

6.1 Indywidualne środki ostrożności: Usunąć wszelkie źródła zapłonu i zapewnić odpowiednią wentylację. 

Stosować ochronę dróg oddechowych. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska oraz metody usuwania skażenia: Usunąć mechanicznie 

i umieścić w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych do odzyskania lub usunięcia produktu. 

7. POSTĘPOWANIE I MAGAZYNOWANIE 

7.1 Postępowanie: 

Używać w miejscach z odpowiedną wentylacją, unikać kontaktu ze skórą i oczami. 

Chronić przed pożarem i wybuchem. 

Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. Nie palić tytoniu. 

7.2      Magazynowanie: 

Po wcześniejszej jego obróbce, produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu. 

Przechowywać oddzielnie, w szczelnie zamkniętym pojemniku, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym 

pomieszczeniu. 

Chronić przed promieniowaniem słonecznym, y dala od źródeł ciepła. 
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8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

Dopuszczalne wartości narażenia:  

NAZWA SUBSTANCJI PARAMETR 

DOCELOWY 

NARAŻENIE WARTOŚĆ GRUPA DZIAŁANIE  

bisfenol-A-(epichlorohydryna); żywica 

epoksydowa (masa cząsteczkowa 

liczbowo średnia ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Krótkotrwałe, 

przez skórę 

 

8,3 mg/kg 

masy ciała 

dziennie 

 

Pracownicy 

 

Systematyczne 

bisfenol-A-(epichlorohydryna); żywica 

epoksydowa (masa cząsteczkowa 

liczbowo średnia ≤ 700) 

 

DNEL 

Krótkotrwałe, 

przez drogi 

oddechowe 

 

12,3 mg/m3 

 

Pracownicy 

 

Systematyczne 

bisfenol-A-(epichlorohydryna); żywica 

epoksydowa (masa cząsteczkowa 

liczbowo średnia ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Długotrwałe, 

przez skórę 

 

8,3 mg/kg 

masy 

ciała 

dziennie 

 

Pracownicy 

 

Systematyczne 

bisfenol-A-(epichlorohydryna); żywica 

epoksydowa (masa cząsteczkowa 

liczbowo średnia ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Długotrwałe, 

przez drogi 

oddechowe 

 

12,3 mg/m3 

 

Pracownicy 

 

Systematyczne 

bisfenol-A-(epichlorohydryna); żywica 

epoksydowa (masa cząsteczkowa 

liczbowo średnia ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Krótkotrwale, 

przez drogi 

oddechowe 

 

3,6 mg/kg 

masy 

ciała 

dziennie 

 

Wszyscy 

 

Systematyczne 

bisfenol-A-(epichlorohydryna); żywica 

epoksydowa (masa cząsteczkowa 

liczbowo średnia ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Krótkotrwałe, 

przez drogi 

oddechowe 

 

0,75 mg/m3 

 

Wszyscy 

 

Systematyczne 

bisfenol-A-(epichlorohydryna); żywica 

epoksydowa (masa cząsteczkowa 

liczbowo średnia ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Krótkotrwałe, 

doustne 

 

0,75 mg/kg 

masy 

ciała 

dziennie 

 

Wszyscy 

 

Systematyczne 

bisfenol-A-(epichlorohydryna); żywica 

epoksydowa (masa cząsteczkowa 

liczbowo średnia ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Długotrwałe, 

przez skórę 

 

3,6 mg/kg 

masy 

 

Wszyscy 

 

Systematyczne 
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ciała 

dziennie 

bisfenol-A-(epichlorohydryna); żywica 

epoksydowa (masa cząsteczkowa 

liczbowo średnia ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Długotrwałe, 

przez drogi 

oddechowe 

 

0,75 mg/m3 

 

Wszyscy 

 

Systematyczne 

bisfenol-A-(epichlorohydryna); żywica 

epoksydowa (masa cząsteczkowa 

liczbowo średnia ≤ 700) 

 

DNEL 

 

Dlugotrwałe, 

doustne 

 

0,75 mg/kg 

masy 

ciała 

dziennie 

 

Wszyscy 

 

Systematyczne 

 

      Indywidualne środki ochrony: 

Ochrona rąk:  stosować rękawice ochronne 

Ochrona oczu: zalecane jest stosowanie okularów ochronnych 

Ochrona dróg oddechowych:przy wysokim stężeniu styrenu zalecane jest stosowanie maski ochronnej 

Ochrona ciała: stosować odzież ochronną 

 Higiena pracy: 

zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy 

unikać kontaktu y oczami i ze skórą 

zaleca się profilaktyczne stosowanie kremów w celu ochrony skóry (glikol polietylenowy) 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

Stan fizyczny i wygląd: półstały 

Zapach: nieokreślony  

Zmiana stanu: normalna temperatura polimeryzacji 130ºC - 160ºC 

Gęstość (20ºC): 1,2 – 1,9 g/cm3 

Rozpuszczalność w wodzie (23ºC) (bisfenol-A-( epichlorohydryna); żywica epoksydowa (masa cząsteczkowa 

liczbowo średnia ≤ 700)): 0,009  kg/m3.  

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

Podczas polimeryzacji wydziela się duża ilość ciepła. Produkt stabilny w normalnych warunkach magazynowania i 

postępowania; zob. rozdz. 7. 
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11. INFORMACJA TOKSYKOLOGICZNA 

Może powodować podrażnienia oczu, skóry i dróg oddechowych. W czasie prawidłowego postępowania z 

produktem nie zaobserwowano szkodliwych skutków jego stosowania. 

12. INFORMACJA EKOLOGICZNA 

Produkt spolimeryzowany: Nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Uzyskane produkty należy usuwać jako 

substancje obojętne.  

13. INFORMACJA DOTYCZĄCA UTYLIZACJ ODPADÓW 

Utylizacja odpadów nieutwardzonych: 

Spalanie zgodnie z wymogami władz lokalnych. 

Utylizacja odpadów utwardzonych: 

Składowanie na ogólnych składowiskach odpadów lub spalanie zgodnie z wymogami władz lokalnych. 

14. INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSPORTU 

Nie wymaga podjęcia specjalnych środków  

Nie podlega ADR.  

Nie podlega IATA /OACI.  

Nie podlega IMDG.  

15. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPISÓW PRAWNYCH 

 Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP) 

16. INFORMACJE DODATKOWE 

Podane informacje opracowane zostały w oparciu o bieżący stan wiedzy i nie stanowią gwarancji dla charakterystyki 

produktu. Użytkownicy produktu powinni brać pod uwagę obowiązujące regulacje i przepisy prawne. 


