KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO
yn niezamarzaj cy ERGOLID EKO
Data aktualizacji 5.10.2004

Wersja 1/1.03.2006

Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140, poz. 1171 z pó n. zmianami)

1.

IDENTYFIKACJA PREPARATU
1

Identyfikacja preparatu
Nazwa handlowa
Kod PKW i U
2 Zastosowanie

2.

3

Identyfikacja producenta

4

Telefon alarmowy

yn niezamarzaj cy ERGOLID EKO
24.66.33-50.90
yn Ergolid Eko stosowany jest do nape niania instalacji
ch odniczych, klimatyzacyjnych i solarnych.
BORYSZEW S.A.
Oddzia Boryszew w Sochaczewie
ul. 15 Sierpnia 106; 96-500 SOCHACZEW
tel. 046 863 02 01
fax. 046 863 00 96
www.boryszew.com.pl
boryszew@boryszew.com.pl
112 lub 999

SK AD I INFORMACJA O SK ADNIKACH
Sk adnik g ówny:
glikol propylenowy
Zawarto :
Nr CAS:
Nr WE (EINECS):

3.

25-50%
57-55-6
200-338-0

IDENTYFIKACJA ZAGRO
Produkt nie zosta zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.
Opakowania jednostkowe nie wymagaj znakowania ostrzegawczego - patrz pkt 15.
Inne zagro enia:
Brak zagro .

4.

PIERWSZA POMOC
Uwagi ogólne

W przypadku wyst pienia jakichkolwiek dolegliwo ci wezwa niezw ocznie lekarza lub
przetransportowa poszkodowanego do szpitala. Pokaza lekarzowi opakowanie lub etykiet
Wdychanie

Nie stwarza zagro

. Ryzyko zatrucia jest nieistotne

Skóra

Nie stwarza zagro

.

Oczy

Upewni si czy poszkodowany nie nosi szkie kontaktowych. Natychmiast p uka oczy,
przytrzymuj c odchylone powieki, du ilo ci czystej bie cej wody. W razie
karta charakterystyki
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WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO - CHEMICZNE
ERGOLID EKO® - 20 °C
Niezamarzający płyn stosowany do układów chłodniczych, klimatyzacyjnych,
grzewczych i solarnych oraz pompach ciepła, a zwłaszcza jako chłodziwo w przemyśle
spożywczym
Barwa
Gęstość w 20 °C
pH
Rezerwa alkaliczna, nie niższa niż
Lepkość kinematyczna *
-10 °C
+10 °C
+20 °C
+50 °C
Temperatura krystalizacji, nie wyższa niż
Temperatura zestalenia
Temperatura wrzenia
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty)
Prężność par
+20°C
+50°C
+90°C
Ciepło właściwe
Ciepło parowania w temperaturze wrzenia (dot. glikolu)
Przewodnictwo
Temperatura rozkładu składnika głównego
Rozszerzalność w zakresie temp. od 0°C do 80°C
Zawartość glikolu
propylenowego

zielona
ilość
1,038
7,5 - 9,5
8
0,1854
0,0651
0,0441
0,0164
- 20
25,3
104
132
11,9
91,7
283,8
3,38
707
2600-3700
Początek
250
5
39

j.m.
g / cm³
cm³0,1 n HCL w 20
ml
cm² / s
cm² / s
cm² / s
cm² / s
°C
°C
°C
°C
hPa
hPa
hPa
KJ/kg deg
KJ/kg
µs / cm
°C
%
%

UWAGA: Glikol propylenowy stanowiący najistotniejszy składnik ERGOLIDU EKO
znalazł się poza klasyfikacją toksyczności (wg. załącznika nr 1 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 21 sierpnia 1997 r. w sprawie substancji
chemicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia) oraz nie jest substancją
niebezpieczną (załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia) Dz.U.Nr.105, poz. 671
* Wartości mogą być obarczone niewielkim błędem

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO
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4.

PIERWSZA POMOC
utrzymywania si dolegliwo ci (podra nienia) zwróci si o pomoc do lekarza okulisty
Po kni cie

Mo e spowodowa niewielkie podra nienie przewodu pokarmowego

5.

POST POWANIE W PRZYPADKU PO ARU
Zalecane rodki ga nicze:

CO2, proszki ga nicze, piany ga nicze, mg a wodna.
Nieodpowiednie rodki ga nicze:

Zwarte strumienie wody podawane na powierzchni cieczy.
Szczególne zagro enie ze strony produktów spalania i wydzielaj cych si gazów:

W trakcie po aru mo e wydziela si tlenek w gla i inne niebezpieczne produkty rozk adu
termicznego.
Specjalne wyposa enie ochronne stra aków:

Nosi izolacyjne aparaty oddechowe z niezale nym ród em powietrza i kombinezony
ochronne.
Inne uwagi:

Usun ze strefy po aru wszystkie osoby postronne
Pojemniki zagro one po arem ch odzi rozpylon wod i w miar mo liwo ci ewakuowa z
zagro onego rejonu
Nie dopuszcza do przedostawania si ska onej wody i innych rodków ga niczych do
systemu kanalizacyjnego

6.

POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA
DO RODOWISKA
Indywidualne rodki ostro no ci:

Zapewni odpowiedni wentylacj . Nosi osobiste rodki ochrony.
rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska:

Powstrzyma wyciek. Usun wszystkie ród a zap onu. Nie dopuszcza do przedostawania
si produktu do kanalizacji (zabezpieczy studzienki kanalizacyjne), wód powierzchniowych
i wód gruntowych. W przypadku uwolnienia du ych ilo ci produktu lub ska enia rodowiska
powiadomi odpowiednie w adze i s by ratownictwa chemicznego.
Metody oczyszczania/usuwania:

Du e ilo ci uwolnionego produktu obwa owa i przepompowa do oznakowanych
pojemników. Niewielkie ilo ci przesypa niepalnym materia em poch aniaj cym i zebra do
oznakowanego, szczelnie zamykanego pojemnika na odpady. Miejsce wycieku sp uka wod .
Uszkodzone opakowania umie ci w pojemniku na odpady.
Usuwa zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w punkcie 13.

7.

POST POWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE
Post powanie z preparatem

Przestrzega zasad i przepisów BHP dotycz cych pracy z chemikaliami.
karta charakterystyki
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7.

POST POWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE
Stosowa w odpowiednio wentylowanym miejscu
Nosi odpowiedni odzie ochronn
Podczas stosowania nie je , nie pi i nie pali tytoniu
Unika kontaktu z ogniem i ród ami zap onu
Magazynowanie

Przechowywa w szczelnie zamkni tych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach
polietylenowych.
Przechowywa w miejscu odpowiednio wentylowanym.
W miejscu magazynowania produktu wprowadzi zakaz palenia tytoniu, u ywania otwartego
ognia i spo ywania posi ków.

8.

KONTROLA NARA ENIA I RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Dodatkowe zalecenia w zakresie rodków in ynieryjnych:

Zapewni odpowiedni wentylacj ogóln pomieszcze magazynowych i stanowisk pracy.
Inne wymagania – patrz pkt 7
Parametry kontroli nara enia:

Warto ci dopuszczalnych st
Nie dotyczy.

produktu w rodowisku pracy:

rodki ochrony indywidualnej:

My r ce przed ka
przerw i po zako czeniu pracy.
Trzyma z dala od ywno ci, napojów i pasz.
Odzie zanieczyszczon produktem natychmiast zdj .
W trakcie stosowania nie je , nie pi i nie pali tytoniu
Ochrona r k:

Nosi odpowiednie r kawice ochronne (zalecane przez producenta r kawic).
Ochrona oczu:

W warunkach nara enia na pary lub aerozole produktu nosi okulary ochronne.
Ochrona skóry:

Nosi odpowiedni (zalecan przez producenta) odzie ochronn i buty.

9.

CIWO CI FIZYKOCHEMICZNE
Posta
pH
Temperatura krzepni cia (°C), max
Temperatura wrzenia (°C), min.

sto

karta charakterystyki

, min.

Ciecz jednorodna, przezroczysta bez osadów o
barwie zielonej
7,5 - 9,5
-15, -20, -25, -35 (w zale no ci od odmiany)
103 dla odmiany -150C
104 dla odmiany -200C
0
104,5 dla odmiany -20 C
0
106 dla odmiany -35 C
3
0
1,034 g/cm (w 20°C) dla odmiany -15 C
3
0
1,038 g/cm (w 20°C) dla odmiany -20 C
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9.

CIWO CI FIZYKOCHEMICZNE

Rozpuszczalno w wodzie
Inne rozpuszczalniki
Pr no par (glikol)
Temperatura samozap onu (°C)
(glikol)
Granice wybuchowo ci (glikol)
Temperatura rozk adu (°C) (glikol)

10.

STABILNO

1,040 g/cm3 (w 20°C) dla odmiany -250C
1,045 g/cm3 (w 20°C) dla odmiany -350C
ca kowita
alkohole alifatyczne, aldehydy, ketony, kwas octowy,
pirydyna
< 1 mm Hg (w 210C)
> 371
Dolna 2,4%
Górna 17,4%
Ok. 500-600

I REAKTYWNO

Stabilno

Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania
Materia y, których nale y unika

Silne utleniacze.
Warunki, których nale y unika :

Kontakt z otwartym ogniem i ród ami zap onu.
Niebezpieczne produkty rozk adu

W temperaturze rozk adu termicznego powstaje tlenek w gla i inne niebezpieczne produkty
gazowe.

11.

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Toksyczno

ostra

LD50 (drog pokarmow , szczury) > 20000 mg/kg
Zagro enia dla zdrowia
Wdychanie

Niewielkie ryzyko zatrucia ze wzgl du na ma lotno

produktu

Skóra

Nie stwarza zagro
Oczy

Mo e dzia

dra ni co na oczy

Po kni cie

Mo e spowodowa lekkie podra nienie uk adu pokarmowego

12.

INFORMACJE EKOLOGICZNE
Toksyczno

dla rodowiska:

Skorupiaki Dafnia magna: EC50 > 43500 mg/l (glikol)
Ryby Cyprinodon : LC50/96 godz. = 23800 mg/l (glikol)
Glony: EC50/72 godz. >19000 mg/l (glikol)
Biodegradacja:

TZT (28 dni) = 87-92% (glikol)
karta charakterystyki
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12.

INFORMACJE EKOLOGICZNE
BZT = 0,955 O2 (glikol)
Wspó czynnik biokoncentracji

1 (glikol)

Nie dopuszcza do przedostawania si produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych
i kanalizacji.

13.

POST POWANIE Z ODPADAMI
-

Nie usuwa do kanalizacji. Nie dopuszcza do zanieczyszczania wód powierzchniowych i
gruntowych.

-

Nie spala zu ytych opakowa

-

Przestrzega przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638 z pó niejszymi zmianami)

Klasyfikacja odpadów
16 01 15 - P yny zapobiegaj ce zamarzaniu inne ni wymienione w 16 01 14
Odpady produktu zebra do zagospodarowania (recyklingu) lub spala w odpowiednich
instalacjach
Post powanie z opakowaniami:

Zaleca si stosowanie opakowa wielokrotnego u ytku. Zu yte opakowania przekaza
firmom zajmuj cym si recyklingiem odpadów opakowaniowych

karta charakterystyki
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14.

INFORMACJE O TRANSPORCIE
Transport drogowy i kolejowy ADR/RID

nie klasyfikowany

15.

INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEPISÓW PRAWNYCH
Znakowanie powinno zawiera :
- nazw , adres i numer telefonu producenta preparatu,
- znak i napis ostrzegawczy: nie dotyczy
- zwroty R: nie dotyczy
- zwroty S:
S 2 „Chroni przed dzie mi”
S 28 „Zanieczyszczon skór natychmiast przemy du

ilo ci wody”

Przepisy prawne:
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz..U.nr 11, poz. 84 z pó n. zmianami)
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. nr 140, poz. 1171 z pó n. zmianami)
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze nia 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacj i
oznakowaniem (Dz.U. nr 201, poz. 1674)
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych
(Dz.U. nr 171, poz 1666 z pó n. zmianami)
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003r. w sprawie oznakowania opakowa substancji niebezpiecznych i preparatów
niebezpiecznych (Dz.U. nr 173, poz. 1679 z pó n. zmianami)
wiadczenie Rz dowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wej cia w ycie zmian do za czników A i B Umowy europejskiej dotycz cej
mi dzy-narodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporz dzonej w Genewie dnia 30 wrze nia 1957 r. (Dz. U. nr
178/2005, poz. 1481)
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie dopuszczalnych st
czynników szkodliwych dla
zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833 z pó n.zmianami)
Ustawa z dnia 28 pa dziernika 2002 r. o przewozie drogowym materia ów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199/2002, poz. 1671 z pó n. zmianami)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr. 112, poz. 1206)
Ustawa z dnia 27 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638 z pó n. zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z pó n. zmianami)

16.

INNE INFORMACJE
Tre

zwrotów wskazuj cych rodzaj zagro enia (zwroty R):

Nie dotyczy
Pracodawca jest zobowi zany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy maj
kontakt z produktem, o zagro eniach i rodkach ochrony osobistej wyszczególnionych w
niniejszej karcie charakterystyki
Niniejsza Karta Charakterystyki nie jest podstaw zobowi zuj
do jakiejkolwiek
odpowiedzialno ci producenta za szkody spowodowane stosowaniem lub magazynowaniem
produktu niezgodnie z zaleceniami lub wykorzystywaniem produktu do innych celów
karta charakterystyki
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16.

INNE INFORMACJE
Niniejsza karta charakterystyki preparatu chemicznego opracowana zosta a na podstawie:
karty charakterystyki glikolu propylenowego oraz obowi zuj cych w Polsce przepisów
dotycz cych niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.
Szczegó owe informacje tel. 046 863 02 01 w. 585, 261

karta charakterystyki
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