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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
1.1. Identyfikator produktu 
Postać produktu : Mieszanina 

Nazwa produktu : CS100 INK CYAN 

Kod produktu : CS100-C-BB 

Grupa produktów : Produkt handlowy 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Szczegóły dot. zastosowań 
przemysłowych/profesjonalnych 

: Przemysłowy 
Przeznaczony do użytku przez profesjonalistów 

Tytuł Deskryptory zastosowania 

CS100 INK CYANX SU0, PC18, PROC1 

Pełny tekst deskryptorów dot. Zastosowania: patrz sekcja 16 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 

Brak dodatkowych informacji 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

1.4. Numer telefonu alarmowego 
Numer telefonu pogotowia : National Poisons Information Centre +31 (0)30 - 274 8888 

(Only for the purpose of informing medical personnel in cases of accidental intoxications. The 
emergency phone number is 24 hours/day available.) 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE 2015: Zgodnie z 

Rozporządzeniem (UE) 2015/830 (Załącznik II Rozporządzenia REACH) 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 H318    

Działanie toksyczne na narządy docelowe - jednokrotne narażenie, 
kategoria 3, narkotyczne 

H336    

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16 

 

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko. 

Brak dodatkowych informacji 

2.2. Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]Dodatkowe oznakowanie do wyświetleniaDodatkowe(e) klasyfikacja(e) do wyświetlenia 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) : 

  

    

  GHS05 GHS07     

Hasło ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczeństwo 

Składniki niebezpieczne : γ-butyrolactone; octan 2-metoksy-1-metyloetylu; octan 1-metoksypropan-2-ylu; octan 1-
metoksy-2-propylu; ester 2-metoksypropylowy kwasu octowego 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P261 - Unikać wdychania par, mgły. 
P280 - Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu. 
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 lekarzem, z OŚRODKIEM ZATRUĆ. 
P403+P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik 
szczelnie zamknięty. 
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego zakładu usuwania odpadów. 

Mimaki Europe B.V. 
Stammerdijk 7E 
1112 AA Diemen - Netherlands 
T +31 20 4627640 
reach@mimakieurope.com 

mailto:reach@mimakieurope.com
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2.3. Inne zagrożenia 
Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
3.1. Substancje 
Nie dotyczy 

3.2. Mieszaniny 
 
 

 

Nazwa Identyfikator produktu Konc. 
(% w/w) 

Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

octan 2-butoksyetylu; octan butyloglikolu; ester 2-
butoksyetylowy kwasu octowego 

(Numer CAS) 112-07-2 
(Numer WE) 203-933-3 
(Numer indeksowy) 607-038-00-2 
(REACH-nr) 01-2119475112-47 

50 - 75 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 

γ-butyrolactone (Numer CAS) 96-48-0 
(Numer WE) 202-509-5 
(REACH-nr) 01-2119471839-21 

10 - 20 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H336 

octan 2-metoksy-1-metyloetylu; octan 1-
metoksypropan-2-ylu; octan 1-metoksy-2-propylu; 
ester 2-metoksypropylowy kwasu octowego 
substancja z określoną na poziomie Wspólnoty 
wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w 
środowisku pracy 
substancja posiada dopuszczalna(e) wartość/wartości 
narażenia zawodowego (PL) 

(Numer CAS) 108-65-6 
(Numer WE) 203-603-9 
(Numer indeksowy) 607-195-00-7 
(REACH-nr) 01-2119475791-29 

10 - 20 Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H336 

 

 
 

 
 

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Pierwsza pomoc - środki ogólnie : Nigdy niczego nie podawać doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku złego 

samopoczucia, należy zasięgnąć porady lekarza (pokazać etykietę, jeżeli to możliwe). 

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki 
do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z 
OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Zdjąć skażoną odzież i umyć wszystkie eksponowane okolice skóry wodą z delikatnym 
mydłem, a następnie płukać ciepłą wodą. Skonsultować się z lekarzem w przypadku 
utrzymującego się podrażnienia. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Płukać natychmiast dużą ilością wody przez 15 min. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i 
można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ/lekarzem. 

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Wypłukać usta. Podawać wodę do picia. NIE wywoływać wymiotów. Zasięgnąć porady 
lekarza w przypadku powiększenia się objawów chorobowych. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Symptomy/skutki w przypadku inhalacji : Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami : Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 
Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
5.1. Środki gaśnicze 
Odpowiednie środki gaśnicze : Piana odporna na alkohol. Woda rozpylana. Suchy proszek. Ditlenek węgla. 

Nieodpowiednie środki gaśnicze : Silny prąd wodny. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku 
pożaru 

: Czynnik utleniający. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 
Środki zapobiegawcze celem uniknięcia pożaru : Zlikwidować źródła zapłonu. 

Instrukcje gaśnicze : Przechowywać pod wiatr. Schłodzić narażone pojemniki rozpylaną wodą lub mgłą wodną. 
Zachować ostrożność podczas gaszenia pożaru produktów chemicznych. Unikać 
zanieczyszczenia środowiska wodą używaną do gaszenia pożaru. 

Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie wchodzić do strefy ogarniętej pożarem bez sprzętu ochronnego i aparatu do 
oddychania. 

Inne informacje : Łatwopalny. 
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SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Ogólne środki zaradcze : Oddalić wszelkie źródło zapłonu. Zapewnić odpowiednią wentylację. 

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 

Wyposażenie ochronne : Dostarczyć odpowiednią ochronę ekipom sprzątającym. 

Procedury awaryjne : Oddalić zbędny personel. 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 

Wyposażenie ochronne : Dostarczyć odpowiednią ochronę ekipom sprzątającym. Unikać wdychania par, mgły. 

Procedury awaryjne : Nie dopuszczać ludzi do niebezpiecznej strefy. Przewietrzyć strefę. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji i wód publicznych. Powiadomić władze, jeżeli ciecz dostanie się do ścieków lub wód publicznych. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Metody usuwania skażenia : Jak najszybciej uprzątnąć rozsypany produkt, zbierając go za pomocą materiałów 

chłonnych. Nie używać: Trociny. Zamieść lub zebrać łopatą rozsypany produkt i umieścić 
go w odpowiednim pojemniku celem usunięcia. Przechowywać z dala od innych 
materiałów. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Zobacz rubrykę 8, jeżeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie należy stosować. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania 

: Niezbędna jest odpowiednia wentylacja miejsca pracy. Stosować uziemiony sprzęt 
elektryczny/mechaniczny. Pojemniki powinny być odpowiednio uziemione przed 
transferem. Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed opuszczeniem pracy umyć ręce i 
wszystkie narażone części ciała wodą z łagodnym mydłem. Unikać wdychania par, mgły. 

Zalecenia dotyczące higieny : W przypadku prawdopodobieństwa kontaktu ze skórą lub skażenia odzieży, należy nosić 
odzież ochronną. Osłona na twarz. Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed 
opuszczeniem pracy umyć ręce i wszystkie narażone części ciała wodą z łagodnym 
mydłem. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 
Warunki przechowywania : Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać 

wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i odpowiednio wentylowanym miejscu. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 

Produkty niezgodne : Silne zasady. Silne kwasy. 

Materiały niezgodne : Źródła zapłonu. Bezpośrednie światło słoneczne. 

Informacja na temat składowania mieszanego : Utleniacze. Silne zasady. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
 

octan 2-butoksyetylu; octan butyloglikolu; ester 2-butoksyetylowy kwasu octowego (112-07-2) 

UE - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy 

Nazwa miejscowa 2-Butoxyethyl acetate 

IOELV TWA (mg/m³) 133 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 20 ppm 

IOELV STEL (mg/m³) 333 mg/m³ 

IOELV STEL (ppm) 50 ppm 

Uwagi Skin 

Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy 

Nazwa miejscowa Octan 2-butoksyetylu 

NDS (mg/m³) 100 mg/m³ 

NDSCh (mg/m³) 300 mg/m³ 

Uwaga (PL) Skóra (Oznakowanie substancji notacją „skóra” oznacza, że wchłanianie substancji przez 
skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową) 

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286 
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octan 2-metoksy-1-metyloetylu; octan 1-metoksypropan-2-ylu; octan 1-metoksy-2-propylu; ester 2-metoksypropylowy 
kwasu octowego (108-65-6) 

UE - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy 

Nazwa miejscowa 2-Methoxy-1-methylethylacetate 

IOELV TWA (mg/m³) 275 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 50 ppm 

IOELV STEL (mg/m³) 550 mg/m³ 

IOELV STEL (ppm) 100 ppm 

Uwagi Skin 

Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy 

Nazwa miejscowa Octan 2-metoksy-1-metyloetylu 

NDS (mg/m³) 260 mg/m³ 

NDSCh (mg/m³) 520 mg/m³ 

Uwaga (PL) Skóra (Oznakowanie substancji notacją „skóra” oznacza, że wchłanianie substancji przez 
skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową) 

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286 
 

 

 

octan 2-butoksyetylu; octan butyloglikolu; ester 2-butoksyetylowy kwasu octowego (112-07-2) 

DNEL/DMEL (Pracownicy) 

Ostra - skutki ogólnoustrojowe, w kontakcie ze 
skórą 

120 mg/kg masy ciała/dzień 

Ostra - skutki miejscowe, w następstwie 
wdychania 

333 mg/m³ 

Długoterminowe - skutki ogólnoustrojowe, w 
kontakcie ze skórą 

169 mg/kg masy ciała/dzień 

DNEL/DMEL (Ogólna populacja) 

Ostra - skutki ogólnoustrojowe, w kontakcie ze 
skórą 

72 mg/kg masy ciała 

Ostra - skutki ogólnoustrojowe, po połknięciu 36 mg/kg masy ciała 

Długoterminowe - skutki ogólnoustrojowe, po 
połknięciu 

8,6 mg/kg masy ciała/dzień 

Długoterminowe - skutki ogólnoustrojowe, w 
kontakcie ze skórą 

102 mg/kg masy ciała/dzień 

PNEC (Woda) 

PNEC aqua (woda słodka) 0,304 mg/l 

PNEC aqua (woda morska) 0,0304 mg/l 

PNEC aqua (okresowy, woda słodka) 0,56 mg/l 

PNEC (Osady) 

PNEC osady (woda słodka) 2,03 mg/kg dwt 

PNEC osady (woda morska) 0,203 mg/kg dwt 

PNEC (Ziemia)  

PNEC gleba 0,68 mg/kg dwt 

PNEC (Doustnie) 

PNEC po połknięciu (zatrucie wtórne) 0,06 kg/kg żywności 

PNEC (STP) 

PNEC oczyszczalnia ścieków 0,56 mg/l 
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γ-butyrolactone (96-48-0) 

DNEL/DMEL (Pracownicy) 

Ostra - skutki ogólnoustrojowe, w następstwie 
wdychania 

958 mg/m³ 

Długoterminowe - skutki ogólnoustrojowe, w 
kontakcie ze skórą 

19 mg/kg masy ciała/dzień 

Długoterminowe - skutki ogólnoustrojowe, w 
następstwie wdychania 

130 mg/m³ 

PNEC (Woda) 

PNEC aqua (woda słodka) 0,056 mg/l 

PNEC aqua (woda morska) 0,006 mg/l 

PNEC aqua (okresowy, woda słodka) 560 µg/L 

PNEC (Osady) 

PNEC osady (woda słodka) 0,24 mg/kg dwt 

PNEC osady (woda morska) 0,02 mg/kg dwt 

PNEC (Ziemia)  

PNEC gleba 0,015 mg/kg dwt 

PNEC (STP) 

PNEC oczyszczalnia ścieków 452 mg/l 
 

octan 2-metoksy-1-metyloetylu; octan 1-metoksypropan-2-ylu; octan 1-metoksy-2-propylu; ester 2-metoksypropylowy 
kwasu octowego (108-65-6) 

DNEL/DMEL (Pracownicy) 

Ostra - skutki miejscowe, w następstwie 
wdychania 

550 mg/m³ 

Długoterminowe - skutki ogólnoustrojowe, w 
kontakcie ze skórą 

796 mg/kg masy ciała/dzień 

Długoterminowe - skutki ogólnoustrojowe, w 
następstwie wdychania 

275 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Ogólna populacja) 

Długoterminowe - skutki ogólnoustrojowe, po 
połknięciu 

36 mg/kg masy ciała/dzień 

Długoterminowe - skutki ogólnoustrojowe, w 
następstwie wdychania 

33 mg/m³ 

Długoterminowe - skutki ogólnoustrojowe, w 
kontakcie ze skórą 

320 mg/kg masy ciała/dzień 

Długoterminowe - skutki miejscowe, w 
następstwie wdychania 

33 mg/m³ 

PNEC (Woda) 

PNEC aqua (woda słodka) 0,635 mg/l 

PNEC aqua (woda morska) 0,0635 mg/l 

PNEC aqua (okresowy, woda słodka) 6,35 mg/l 

PNEC (Osady) 

PNEC osady (woda słodka) 3,29 mg/kg dwt 

PNEC osady (woda morska) 0,329 mg/kg dwt 

PNEC (Ziemia)  

PNEC gleba 0,29 mg/kg dwt 

PNEC (STP) 

PNEC oczyszczalnia ścieków 100 mg/l 
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8.2. Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli: 

Zapewnić odpowiednią wentylację. 

Osobiste wyposażenie ochronne: 

Unikać wszelkiej niepotrzebnej ekspozycji. 
 
  

Ochrona rąk: 

Używać odpowiednich rękawic odpornych na działanie chemikaliów. Rękawice ochronne z PAW. Okres przerwania (EN 374-3:2003): > 480 min 
(www.echa.europa.eu). Grubość materiału: Brak danych. Wybór odpowiednich rękawic to decyzja, która zależy nie tylko od rodzaju materiału, ale i 
od innych cech jakościowych, które różnią się w zależności od producenta 
 

Ochrona oczu: 

Gogle do pracy z chemikaliami lub okulary ochronne (acc. EN 166) 
 

Ochrona skóry i ciała: 

W przypadku możliwości kontaktu z oczami lub skórą, nosić odpowiednią ochronę. Norma. EN 13034 
  

Ochrona dróg oddechowych: 

Nie wdychać oparów. Aparat do oddychania z doprowadzanym powietrzem w przypadku pracy w zamkniętej przestrzeni. Zatwierdzony respirator 
chroniący przed oparami organicznymi. Typ A – Związki organiczne o wysokiej temperaturze wrzenia (>65°C) 
 

Symbole osobistego sprzętu ochronnego: 

   

Inne informacje: 

Nie jeść i nie pić oraz nie palić podczas używania produktu. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
Stan skupienia : Ciecz 

Barwa : Cyjan. 

Zapach : Rozpuszczalnik. 

Próg zapachu : Brak danych 

pH : Brak danych 

Szybkość parowania względne (octan butylu=1) : Brak danych 

Temperatura topnienia : < -30 °C 

Temperatura krzepnięcia : Brak danych 

Temperatura wrzenia : 145 - 209 °C 

Temperatura zapłonu : 66 °C 

Temperatura samozapłonu : Brak danych 

Temperatura rozkładu : Brak danych 

Palność (ciała stałego, gazu) : Niepalny 

Prężność par : 0,493 kPa (20°) 

Gęstość względna pary w temp. 20  °C : Brak danych 

Gęstość względna : Brak danych 

Gęstość : 0,995 (25°C) 

Rozpuszczalność : Dające się rozproszyć. 

Log Pow : Brak danych 

Lepkość, kinematyczna : Brak danych 

Lepkość, dynamiczna : 4 mPa·s 

Właściwości wybuchowe : Brak danych 

Właściwości utleniające : Brak danych 

Granica wybuchowości : Brak danych 

9.2. Inne informacje 
Zawartość LZO : 92 % 
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SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
10.1. Reaktywność 
Stabilny w warunkach normalnych. 

10.2. Stabilność chemiczna 
Nie ustalono. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Nie ustalono. 

10.4. Warunki, których należy unikać 
Skrajnie wysokie lub niskie temperatury. Źródła zapłonu. Bezpośrednie światło słoneczne. Iskry. Nieosłonięty płomień. Wilgoć. 

10.5. Materiały niezgodne 
Silne kwasy. Silne zasady. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Tlenek węgla. Gazy trujące. dym. Ditlenek węgla. 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Toksyczność ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany 

Toksyczność ostra (skórnie) : Nie sklasyfikowany 

Toksyczność ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany 
 

octan 2-butoksyetylu; octan butyloglikolu; ester 2-butoksyetylowy kwasu octowego (112-07-2) 

LD50 doustnie, szczur 1880 mg/kg 

LD50 skóra, królik 1500 mg/kg 

LC50 inhalacja, szczur (mg/l) 3,91 mg/l ( 8 h) 

 

γ-butyrolactone (96-48-0) 

LD50 doustnie, szczur 1582 mg/kg 

LC50 inhalacja, szczur (mg/l) 5,1 mg/l/4h 

 

octan 2-metoksy-1-metyloetylu; octan 1-metoksypropan-2-ylu; octan 1-metoksy-2-propylu; ester 2-metoksypropylowy 
kwasu octowego (108-65-6) 

LD50 doustnie, szczur 6190 mg/kg 

LD50, skóra, szczur > 2000 mg/kg masy ciała/dzień 
 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany 

Dodatkowe informacje : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na 
oczy 

: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę 

: Nie sklasyfikowany 

Dodatkowe informacje : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany 

Dodatkowe informacje : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany 

Dodatkowe informacje : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany 

Dodatkowe informacje : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe 

: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane 

: Nie sklasyfikowany 

Dodatkowe informacje : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
 

octan 2-butoksyetylu; octan butyloglikolu; ester 2-butoksyetylowy kwasu octowego (112-07-2) 

NOAEL (skóra, szczur/królik, 90 dni) 150 mg/kg masy ciała/dzień 

NOAEC (inhalacja, szczur, para, 90 dni) 31 - 62,5 ppm 
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γ-butyrolactone (96-48-0) 

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 225 - 450 mg/kg masy ciała/dzień 

 

octan 2-metoksy-1-metyloetylu; octan 1-metoksypropan-2-ylu; octan 1-metoksy-2-propylu; ester 2-metoksypropylowy 
kwasu octowego (108-65-6) 

LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 2757 mg/kg masy ciała/dzień 

LOAEL (skóra, szczur/królik, 90 dni) 3676 mg/kg masy ciała/dzień 

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 919 mg/kg masy ciała/dzień 

NOAEL (skóra, szczur/królik, 90 dni) 1000 - 1838 mg/kg masy ciała/dzień 

NOAEC (inhalacja, szczur, para, 90 dni) 1000 ppm 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany 

Dodatkowe informacje : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
 

Potencjalne szkodliwe oddziaływanie na zdrowie 
człowieka i możliwe objawy 

: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
12.1. Toksyczność 
Ostra toksyczność dla środowiska wodnego : Nie sklasyfikowany 

Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego : Nie sklasyfikowany 
 

octan 2-butoksyetylu; octan butyloglikolu; ester 2-butoksyetylowy kwasu octowego (112-07-2) 

LC50 dla ryby 1 20 - 40 mg/l 

EC50 Dafnia 1 37 mg/l 

EC50 72h glony 1 520 - 1570 mg/l 

 

γ-butyrolactone (96-48-0) 

LC50 dla ryby 1 56 mg/l 

EC50 Dafnia 1 500 mg/l 

EC50 72h glony 1 1000 mg/l 

LOEC (ostre) < 7,81 mg/l 72h 

NOEC (ostre) > 18 mg/l 96h 

 

octan 2-metoksy-1-metyloetylu; octan 1-metoksypropan-2-ylu; octan 1-metoksy-2-propylu; ester 2-metoksypropylowy 
kwasu octowego (108-65-6) 

LC50 dla ryby 1 130 mg/l 

EC50 Dafnia 1 408 mg/l 

EC50 po 96h glony (1) 1000 mg/l 

LOEC (ostre) > 1000 mg/l 96h 

NOEC (ostre) >= 1000 mg/l 96h 

NOEC (przewlekła) 47,5 mg/l (14 d) 

NOEC Przewlekłe ryb 47,5 mg/l 

NOEC dla toksyczności przewlekłej dla skorupiaków 100 mg/l ( 21 d) 

NOEC przewlekłe glony 1 g/l ( 4 d) 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

CS100 INK CYAN  

Trwałość i zdolność do rozkładu Nie ustalono. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

CS100 INK CYAN  

Zdolność do bioakumulacji Nie ustalono. 
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octan 2-butoksyetylu; octan butyloglikolu; ester 2-butoksyetylowy kwasu octowego (112-07-2) 

Log Pow 1,51 @ 25°C and pH 7 

 

γ-butyrolactone (96-48-0) 

Log Pow -0,566 @ 25 °C and pH 6 - 8 

 

octan 2-metoksy-1-metyloetylu; octan 1-metoksypropan-2-ylu; octan 1-metoksy-2-propylu; ester 2-metoksypropylowy 
kwasu octowego (108-65-6) 

Log Pow 1,2 @ 20 °C and pH 6.8 

12.4. Mobilność w glebie 
Brak dodatkowych informacji 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Brak dodatkowych informacji 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Dodatkowe informacje : Unikać uwolnienia do środowiska. 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Przepisy lokalne (odpady) : Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zalecenia dotyczące usuwania 
produktu/opakowania 

: Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji i wód publicznych. Usuwać ten produkt i 
pojemnik w specjalnym  punkcie zbioru niebezpiecznych  lub specjalnych odpadów. 
Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. 

Ekologia - odpady : Unikać uwolnienia do środowiska. 

Kod europejskiego katalogu odpadów (LoW) : 08 03 12* - Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.4. Grupa pakowania 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Produkt niebezpieczny dla 
środowiska : Nie 

Produkt niebezpieczny dla 
środowiska : Nie 

Ilości wyłączone : Nie 

Produkt niebezpieczny dla 
środowiska : Nie 

Produkt niebezpieczny dla 
środowiska : Nie 

Produkt niebezpieczny dla 
środowiska : Nie 

Brak dodatkowych informacji 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Transport drogowy 

Brak danych 

transport morski 

Brak danych 

Transport lotniczy 

Brak danych 

Transport śródlądowy 

Brak danych 

Transport kolejowy 

Brak danych 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy 
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SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub 

mieszaniny 

15.1.1. Przepisy UE 

Zgodnie z aneksem XVII rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 (REACH) stosuje się następujące ograniczenia: 

Reference code Applicable on Entry title or description 

3(a) octan 2-metoksy-1-metyloetylu; octan 1-
metoksypropan-2-ylu; octan 1-metoksy-2-
propylu; ester 2-metoksypropylowy kwasu 
octowego 

Substancje lub mieszaniny, które odpowiadają kryteriom jednej z poniższych klas 
lub kategorii zagrożenia określonych w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008: Klasy zagrożenia 2.1–2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 typy A i B, klasy 2.9, 2.10, 
2.12, klasa 2.13 kategorie 1 i 2, klasa 2.14 kategorie 1 i 2 oraz klasa 2.15 typy A–F 

3(b) CS100 INK CYAN ; octan 2-butoksyetylu; 
octan butyloglikolu; ester 2-butoksyetylowy 
kwasu octowego ; γ-butyrolactone ; octan 2-
metoksy-1-metyloetylu; octan 1-
metoksypropan-2-ylu; octan 1-metoksy-2-
propylu; ester 2-metoksypropylowy kwasu 
octowego 

Substancje lub mieszaniny, które odpowiadają kryteriom jednej z poniższych klas 
lub kategorii zagrożenia określonych w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008: Klasy zagrożenia 3.1–3.6, klasa 3.7 – działanie szkodliwe na funkcje 
rozrodcze i płodność lub na rozwój, klasa 3.8 – działanie inne niż narkotyczne, 
klasy 3.9 i 3.10 

40. octan 2-metoksy-1-metyloetylu; octan 1-
metoksypropan-2-ylu; octan 1-metoksy-2-
propylu; ester 2-metoksypropylowy kwasu 
octowego 

Substancje zaklasyfikowane jako gazy łatwopalne kategorii 1 lub 2, ciecze 
łatwopalne kategorii 1, 2 lub 3, substancje stałe łatwopalne kategorii 1 lub 2, 
substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, 
kategorii 1, 2 lub 3, substancje ciekłe samozapalne kategorii 1 lub substancje stałe 
samozapalne kategorii 1, niezależnie od tego, czy są one wymienione są w części 
3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. 

 

Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH 

Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH 

Nie zawiera substancji podlegających ROZPORZĄDZENIU (UE) nr 649/2012 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 4 lipca 2012 r. 

dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. 

Substancje nie podlegają rozporządzeniu (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych 

zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG. 

 

  

Zawartość LZO : 92 % 

15.1.2. Przepisy krajowe 

Brak dodatkowych informacji 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Oznaki zmian: 

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi 

 Palność (ciała stałego, gazu) Dodano  

 Zastępuje Zmodyfikowano  

 Data weryfikacji Zmodyfikowano  

 Informacje dodatkowe Dodano  

1.2 Szczegóły dot. zastosowań 
przemysłowych/profesjonalnych 

Dodano  

2.1 Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Zmodyfikowano  

2.2 Zwroty wskazujące środki 
ostrożności (CLP) 

Zmodyfikowano  

2.2 Piktogramy określające rodzaj 
zagrożenia (CLP) 

Zmodyfikowano  

2.2 Zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia (CLP) 

Zmodyfikowano  

3 Skład/informacja o składnikach Zmodyfikowano  

4.1 Pierwsza pomoc - środki ogólnie Dodano  
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4.1 Pierwsza pomoc - środki po 
zainhalowaniu 

Zmodyfikowano  

4.1 Pierwsza pomoc - środki po 
kontakcie z oczami 

Zmodyfikowano  

4.2 Symptomy/skutki w przypadku 
inhalacji 

Dodano  

4.2 Symptomy/skutki w przypadku 
kontaktu z oczami 

Dodano  

5.3 Instrukcje gaśnicze Zmodyfikowano  

6.1 Procedury awaryjne Dodano  

6.1 Wyposażenie ochronne Dodano  

6.1 Procedury awaryjne Zmodyfikowano  

6.2 Środki ostrożności w zakresie 
ochrony środowiska 

Zmodyfikowano  

6.3 Metody usuwania skażenia Zmodyfikowano  

7.1 Środki ostrożności dotyczące 
bezpiecznego postępowania 

Zmodyfikowano  

7.2 Materiały niezgodne Dodano  

7.2 Produkty niezgodne Dodano  

7.2 Warunki przechowywania Zmodyfikowano  

8.2 Osobiste wyposażenie ochronne Dodano  

8.2 Ochrona dróg oddechowych Zmodyfikowano  

8.2 Ochrona rąk Zmodyfikowano  

8.2 Ochrona skóry i ciała Zmodyfikowano  

10.2 Stabilność chemiczna Dodano  

10.3 Możliwość występowania 
niebezpiecznych reakcji 

Dodano  

10.5 Materiały niezgodne Dodano  

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu Zmodyfikowano  

11.1 Potencjalne szkodliwe 
oddziaływanie na zdrowie 
człowieka i możliwe objawy 

Dodano  

11.1 Dodatkowe informacje Dodano  

11.1 Dodatkowe informacje Dodano  

11.1 Dodatkowe informacje Dodano  

11.1 Dodatkowe informacje Dodano  

11.1 Dodatkowe informacje Dodano  

11.1 Dodatkowe informacje Dodano  

11.1 Dodatkowe informacje Dodano  

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Dodano  

12.3 Zdolność do bioakumulacji Dodano  

13.1 Ekologia - odpady Dodano  

16 Inne informacje Dodano  
 

Skróty i akronimy: 

ADN Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych 
śródlądowymi drogami wodnymi 

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

ATE Oszacowanie toksyczności ostrej 

BCF Współczynnik biokoncentracji BCF 
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CLP Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 

DMEL Pochodny poziom powodujący minimalne zmiany 

DNEL Pochodny poziom niepowodujący zmian 

IARC Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem 

EC50 Median effective concentration 

IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 

IMDG Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych 

LC50 Stężenie śmiertelne dla 50% populacji badawczej 

LD50 Dawka śmiertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki śmiertelnej) 

LOAEL Najniższy poziom, przy którym obserwuje się szkodliwe zmiany 

NOAEC Stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian 

NOAEL Poziom dawkowania, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian 

NOEC Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian 

OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

PBT Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku 

REACH Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 

RID Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 

STP Oczyszczalnia ścieków 

TLM Środkowy limit tolerancji 

SDS Karta charakterystyki 

vPvB Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
 

Źródła danych : 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. 

 

 

 Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: 

Acute Tox. 4 (Dermal) Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria 4 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria 4 

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 

Flam. Liq. 3 Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 3 

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe - jednokrotne narażenie, kategoria 3, narkotyczne 

H226 Łatwopalna ciecz i pary. 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 

H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
 

Pełny tekst opisu użytkowania 

PC18 Tusze i tonery 

PROC1 Zastosowanie w zamkniętym procesie technologicznym, brak prawdopodobieństwa narażenia 

SU0 Inne 
 

 
 

 

 

SDS EU (Załącznik II rozporządzenia REACH) 
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WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki pochodzą ze źródeł, które uważamy za wiarygodne. 

Jednak informacje te dostarczone są bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej czy domniemanej co do ich poprawności. Warunki lub metody 

przenoszenia, przechowywania, używania lub usuwania produktu pozostają poza naszą kontrolą i mogą nie wchodzić w zakres naszych 

kompetencji. Z tych oraz innych powodów nie ponosimy w żadnym przypadku odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody lub koszty wynikające 

lub w jakikolwiek sposób związane z przenoszeniem, przechowywaniem, używaniem lub usuwaniem produktu. Niniejsza karta charakterystyki 

została opracowana i powinna być używana wyłącznie z tym produktem. Jeżeli produkt jest używany jako składnik innego produktu, niniejsze 

informacje mogą nie mieć zastosowania 

 


