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UWAGA 

 

 
 

1. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNEJ I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 
1.1. Identyfikator produktu: 
 
Nazwa produktu:  Azot sprężony 
 
Nazwa handlowa:  Azot sprężony 

Azot techniczny 
Azot 4.0 
Azot czysty 5.0 
Azot czysty 6.0 
Azot spożywczy 
Azot suchy 

 
Inne sposoby  
identyfikacji: Azot 
   Nr WE z EINECS:   231-783-9 
   Nr CAS: 7727-37-9 
   Nr indeksowy: -  
 
Nr rejestracji REACH: Wymieniono w załączniku IV / V do REACH, zwolniono z obowiązku rejestracji. 

 
Wzór chemiczny: N2 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji oraz zastosowanie odradzane:  
 
Pakowanie żywności, gazy osłonowe do procesów spawania, gazy laboratoryjne, gaz do przepłukiwania,  
gaz do przedmuchiwania. W celu ustalenia  innych zastosowań należy skontaktować się z Dostawcą. 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 
 
Hendukol Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością 
ul. Łęczycka 11/13, 93-193 Łódź  
email: biuro@hendukol.pl 
tel. 42 640 28 29/30, + 48 506 237 111 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego: 
 
Telefony alarmowe: 112, Państwowa Straż Pożarna: 998; Pogotowie Ratunkowe: 999. 
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2. SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny : 
 
Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) 1272/2008/ (CLP) 
Zagrożenie fizyczne Gazy pod ciśnieniem - Gaz sprężony: H280. 
 
2.2. Elementy oznakowania: 
 
Elementy oznakowania zgodne z rozporządzeniem (WE) 1272/2008/ (CLP) 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP): 

 
Kody określające rodzaj zagrożenia: GHS04 
Hasło ostrzegawcze: Uwaga 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H280 - Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. 
Zwrot wskazujący środki ostrożności: 
P403: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.  
 
2.3 Inne zagrożenia: Duszący w wysokich stężeniach. Substancja/mieszanina na posiada żadnych właściwości zaburzających 
gospodarkę hormonalną. 
 
3. SEKCJA 3: SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
3.1. Substancje: 
Nazwa substancji: Azot 
Numer CAS: 7727-37-9 
Numer WE: 231-783-9 
Nr indeksowy: -  
Nr rejestracji REACH: Wymieniono w załączniku IV / V do REACH, zwolniono z obowiązku rejestracji. 
Nie zawiera innych składników lub zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na klasyfikację produktu. 
 
3.2. Mieszanina: nie dotyczy. 

 
4. SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY. 

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy: 
Wdychanie: W wysokich stężeniach działa dusząco. Osobę poszkodowaną natychmiast przenieść do dobrze wentylowanego miejsca 
samemu zabezpieczając się urządzeniem izolującym drogi oddechowe, zapewnić drożność dróg oddechowych. Zapewnić ciepło 
i spokój. W razie potrzeby przeprowadzić sztuczne oddychanie. Zapewnić pomoc lekarską. 
Kontakt ze skórą: Nie stwierdzono szkodliwego wpływu tego produktu. 
Kontakt z oczami: Nie stwierdzono szkodliwego wpływu tego produktu.  
Spożycie: Spożycie nie jest uważane za potencjalną drogę narażenia. 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: W wysokich stężeniach może spowodować uduszenie. 
Objawy obejmują utratę przytomności. Ofiara może nie być świadoma, że się dusi. 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: 
Brak. 
 

5.  SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

 
5.1. Środki gaśnicze. 
Odpowiednie środki gaśnicze: Mgła wodna lub drobno rozproszony strumień wody. Nie stosować silnego strumienia wody do gaszenia. 
Nieodpowiednie środki gaśnicze: Nie stosować silnego strumienia wody do gaszenia 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.  
Szczególne zagrożenia: Pod wpływem ognia lub wysokiej temperatury zbiorniki z azotem mogą pękać, może to mieć formę 
wybuchu.  
Niebezpieczne produkty spalania: Brak. 
5.3. Informacje dla straży pożarnej. 
Szczególne metody: Jeżeli to możliwe wstrzymać eksploatację i usunąć wyciek substancji. Usunąć pojemniki z 
azotem lub chłodzić je wodą z bezpiecznego miejsca. Użyć mgły wodnej lub drobno rozproszonego strumienia 
wody. Nie pozwolić na przedostanie się zanieczyszczonych wód gaśniczych do kanalizacji. 
Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków: Sprzęt i odzież będące standardowym wyposażeniem strażaków 
składające się z odpowiedniego izolującego aparatu oddechowego w połączeniu z zestawem przeciwpożarowym. 
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EN 469: Odzież ochronna dla strażaków. EN 659: Rękawice ochronne dla strażaków. EN 137: sprzęt ochronny 
układu oddechowego – aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem wyposażone w  maskę. 
 

 
6. SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych :  
Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: 
Z obszaru zagrożenia ewakuować ludzi i zwierzęta. 
Wyeliminować źródła zapłonu (wycieku), jeżeli jest to bezpieczne. 
Zapewnić odpowiednią wentylację. 
Pozostać po zawietrznej stronie. 
Oznakować niebezpieczny teren.  
Strzec by nikt się nie przedostał zagrożonej strefy. 
Dla osób udzielających pomocy: 
Stosować odzież ochronną. 
Stosować izolujący aparat oddechowy chyba, że stwierdzono, iż atmosfera jest bezpieczna. 
Powinny być stosowane detektory tlenu gdy istnieje możliwość uwolnienia gazów duszących. 
Osoby mające kontakt z azotem powinny być przeszkolone i znać zagrożenia wynikające z właściwości fizyko-chemicznych tego 
gazu. 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Próbować zatrzymać wyciek gazu.  
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: zagrożony obszar poddać 
wentylacji. 
6.4. Odniesienia do innych sekcji: zobacz też sekcje 5, 8 i 13. 

 
7. SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH JMAGAZYNOWANIE 

 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:  
Personel mający kontakt z substancją powinien być przeszkolony i doświadczony. Nie wdychać gazu. 
Unikać uwolnienia produktu do obszaru pracy. Należy postępować z produktem zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa                
i higieny pracy oraz instrukcjami bezpieczeństwa. Stosować tylko właściwie dobrane wyposażenie, które jest odpowiednie                   
dla tego produktu, jego ciśnienia podawania i temperatury. Rozważyć zastosowanie urządzeń nadmiarowych ciśnienia                           
w instalacjach gazowych. Zapewnić, aby przed użyciem (lub regularnie) całą instalację gazową poddawano kontroli szczelności. 
Nie palić podczas obchodzenia się z produktem. Unikać przedostania się wody do zbiorników. Butle (pojemniki) z azotem nie 
można eksploatować w pomieszczeniach nie posiadających sprawnej wentylacji. 
 
Przestrzegać instrukcji dostawcy dotyczącej postępowania z pojemnikiem. Zapobiegać cofnięciu się wody do pojemnika.                  
Nie pozwolić na przepływ zwrotny do pojemnika. Chronić butle przed uszkodzeniem mechanicznym. Nie ciągnąć butli.                        
Nie toczyć butli. Nie przesuwać butli. Nie opuszczać butli z substancją. Nigdy nie używać otwartego ognia ani elektrycznych 
urządzeń grzewczych w celu podniesienia ciśnienia w pojemniku. Do przemieszczania butli stosować odpowiedni sprzęt: wózek 
ręczny  lub elektryczny. W razie potrzeby skonsultować z dostawcą. Nie usuwać kołpaków lub osłon zaworów butli do momentu 
odpowiedniego zabezpieczenia pojemnika przed upadkiem i dopóki pojemnik nie będzie gotowy do użytku. W razie napotkania 
przez użytkownika jakichkolwiek trudności z obsługą zaworu butlowego należy przerwać stosowanie i skontaktować się                           
z dostawcą. Zawór pojemnika odkręcać powoli. Uszkodzenie zaworów należy niezwłocznie zgłosić dostawcy. Nie podejmować 
samodzielnych prób naprawy zaworu, zaworu bezpieczeństwa lub butli. Po każdym użyciu zamknąć zawór pojemnika , nawet 
jeśli po opróżnieniu pojemnik jest podłączony do sprzętu. Natychmiast po odłączeniu pojemnika od urządzenia, zabezpieczyć 
zawór pojemnika. Utrzymywać zawór oraz pojemnik w czystości oraz wolny od wody, smarów i olejów Nigdy nie podejmować 
prób przetłaczania gazu z jednego pojemnika do drugiego. 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności:  
Butle magazynować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu ,z dala od źródeł ciepła oraz gazów i substancji palnych .                           
Chronić przed nagrzaniem się do temperatury powyżej 500C. Przechowywać w pozycji pionowej, zabezpieczonej przed przewróceniem. 
Osoby powinny być przeszkolone i znać jakie mogą wystąpić zagrożenia dla życia i zdrowia. Chronić przed korozją. Należy okresowo 
sprawdzać butle pod względem ogólnego stanu technicznego,  szczelności i posiadaniem legalizacji. Kołpaki lub osłony zaworów muszą 
pozostawać zawsze na swoim miejscu.  
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: Brak. 

 
8. SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
8.1. Parametry dotyczące kontroli: brak przypisanych najwyższych dopuszczalnych stężeń. 
8.2. Kontrola narażenia 
8.2.1 Stosowane techniczne środki kontroli: Pomiar stężenia tlenu wykonywać przenośnym analizatorem posiadającym 

aktualną legalizację, pomiar należy wykonać zgodnie z instrukcją. Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną                       
i miejscową. W układach ciśnieniowych powinny być regularnie przeprowadzane próby szczelności. Nie palić, nie 
jeść, nie pić podczas kontaktu z substancją. Rozważyć system pozwoleń na pracę, np. przy pracach remontowych. 

8.2.2 Indywidualne środki ochrony:  
Informacje ogólne: W każdym obszarze roboczym powinna zostać przeprowadzona i udokumentowana ocena 
ryzyka, celem oceny ryzyka związanego ze stosowaniem produktu i celem doboru środków ochrony osobistej, które 
dotyczą określonego ryzyka. Powinny być dobierane środki ochrony osobistej zgodne z zalecanymi                            
normami EN / ISO. 

Ochrona oczu i twarzy: stosować okulary ochronne z szybkami bocznymi, norma EN 166 (ochrona indywidualna 
oczu) 
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Ochrona skóry: ochrona rąk - używać rękawic ochronnych, norma EN 388 - rękawice chroniące przed zagrożeniami 
mechanicznymi. 
inne – używać obuwie ochronne przy postępowaniu z butlami, norma EN ISO 20345, środki ochrony indywidualnej, 
obuwie bezpieczne 
Ochrona dróg oddechowych: w przypadku atmosfery zubożonej w tlen stosować izolujące aparaty oddechowe                  
lub maski twarzowe z nadciśnieniowym doprowadzaniem powietrza. 
Norma EN 137 - izolujące aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem, z otwartym obiegiem, wyposażone 
w maskę pełnotwarzową. 
Zagrożenia termiczne: nie są konieczne. 

8.2.3 Nie są konieczne 
 

9. SEKCJA 9: WLAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych: 
Stan skupienia: Gaz 
Kolor: Bezbarwny 
Zapach: Brak zapachowych właściwości ostrzegawczych. Próg zapachu jest subiektywny i niewystarczający dla ostrzeżenia przed 
nadmiernym narażeniem. Nie dotyczy gazów i mieszanin gazowych. 
Temperatura topnienia: - 210°C  
Temperatura wrzenia: -196°C 
Temperatura zapłonu: Nie dotyczy gazów i mieszanin gazowych 
Łatwopalność: Niepalny 
Granice wybuchowości: Niepalny 
Dolna granica (DGW): Niedostępny 
Górna granica (UGW): Niedostępny 
Prężność par [20°C]: Nie dotyczy 
Prężność par [50°C]: Nie dotyczy 
Gęstość: Nie dotyczy 
Gęstość pary: Nie dotyczy 
Gęstość względna ciecz: Nie dotyczy (przyjmując powietrze = 1) 
Gęstość względna gazu: 0,97 (przyjmując powietrze = 1) 
Rozpuszczalność w wodzie: 20mg/l 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Kow): Nie dotyczy produktów nieorganicznych 
Temperatura samozapłonu: Gaz niepalny 
Temperatura rozkładu: Nie dotyczy 
Lepkość, kinematyczna: Brak wiarygodnych danych 
Charakterystyka cząstki: Nie dotyczy gazów i mieszanin gazowych. 
 
9.2. Inne informacje 

 
9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego 
Właściwości utleniające: Brak właściwości utleniających 
Temperatura krytyczna: -147°C 
 
9.2.1. Inne właściwości bezpieczeństwa 
Masa molowa: 28 g/mol 
Gęstość bezwzględna gazu: 1,16 kg/m3 ( w 20°C i 1,013 bar ) 
Gęstość bezwzględna cieczy: 808 kg/m3( w temperaturze wrzenia )  
Inne dane: Brak 
 
10. SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
10.1. Reaktywność: W normalnych warunkach niereaktywny. 
10.2. Stabilność chemiczna: W warunkach normalnych stabilny. 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Żadne. Reaguje z litem i magnezem, z innymi metalami łączy się 
dopiero w wysokich temperaturach. Z niemetalami wchodzi w reakcje w temperaturach powyżej 400°C przy obecności 
katalizatora. 
10.4. Warunki, których należy unikać: Unikać wilgoci w instalacjach. Pozostałe - zobacz punkt 7. 
10.5. Materiały niezgodne: Dla uzyskania dodatkowych informacji dotyczących kompatybilności odnieść się do normy 
ISO 11114. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozpadu: Brak 

 
11. SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 
Toksyczność ostra: Nie są znane żadne właściwości toksyczne substancji 
Działanie żrące/drażniące na skórę: Nie znane są żadne szkodliwe efekty tej substancji 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Nie znane są żadne szkodliwe efekty tej substancji 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Nie znane są żadne szkodliwe efekty tej substancji. 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Nie znane są żadne szkodliwe efekty tej substancji 
Działania rakotwórcze: Nie znane są żadne szkodliwe efekty tej substancji. 
Szkodliwe działanie na rozrodczość: Nie znane są żadne szkodliwe efekty tej substancji. 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: Nie znane są żadne szkodliwe efekty tej substancji. 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: Nie znane są żadne szkodliwe efekty tej substancji 
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Zagrożenie spowodowane aspiracją: Nie dotyczy gazów i mieszanin gazowych. 
11.2. Informacje o innych zagrożeniach.  
11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: Brak właściwości zaburzających funkcjonowanie układu 
hormonalnego 
 

 
 

12. SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 
12.1. Toksyczność: Substancja nie powoduje żadnych szkód ekologicznych . 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu: Substancja nie powoduje żadnych szkód ekologicznych . 
12.3. Zdolność do bioakumulacji: Substancja nie powoduje żadnych szkód ekologicznych . 
12.4. Mobilność w glebie: Substancja nie powoduje żadnych szkód ekologicznych . 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: Nie sklasyfikowany jako PBT lub vPvB. 
12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: Nie dotyczy. 
12.7. Inne szkodliwe skutki działania. 
Wpływ na warstwę ozonową: Nie wpływa na warstwę ozonową. 
Wpływ na globalne ocieplenie: Nie wpływa na  globalne ocieplenie. 

 
13. SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów: W razie potrzeby usuwać do atmosfery na otwartej przestrzeni. 
Nie wprowadzać do pomieszczeń gdzie mogłaby nastąpić jego koncentracja i wytworzenie atmosfery ubogiej w tlen, zagrażającej 
żywym organizmom. W razie potrzeby skontaktować się z dostawcą. Kod odpadu, na postawie Decyzji Komisji 2000/532/WE wraz 
z późniejszymi zmianami (numer EWC): 16 05 05 - Gazy w pojemnikach ciśnieniowych inne niż wymienione w 16 05 04. 
13.2. Dodatkowe informacje: Zewnętrzna utylizacja i usuwanie odpadów powinny być zgodne ze stosownymi lokalnymi lub krajowymi 

przepisami. 
 

14. SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: UN 1066 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: AZOT SPRĘŻONY 

Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR): Nitrogen, compressed 
Transport morski (IMDG): NITROGEN, COMPRESSED 

14.3. Klasa (-y) zagrożenia w transporcie: 2 
Kody klasyfikacyjny: 1A 
Nalepki: Nalepka ostrzegawcza nr 2.2 
Numer zagrożenia: 20 
Kod ograniczeń przewozu przez tunele: E - zakaz przejazdu przez tunele kategorii E 

14.4. Grupa opakowaniowa: Nie dotyczy 
14.5. Zagrożenia dla środowiska: Nie dotyczy 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników. 

Instrukcja pakowania: P200 
 

Transport powietrzny IATA 
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: UN 1066 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: NITROGEN, Compressed 
14.3. Klasa (-y) zagrożenia w transporcie: 2.2 

Klasa/podklasa (Zagrożenia dodatkowe): 
Kod EmS – Pożar: F-C 
Kod EmS – Wyciek: S-V 

14.4. Grupa opakowania: Nie dotyczy 
14.5. Zagrożenia dla środowiska: Brak 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: 
Samolot pasażerski i cargo:   Allowed 
    Instrukcja pakowania: 200 
Samolot cargo:  Allowed 
    Instrukcja pakowania: 200 
 
Transport morski (IMDG) 
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: UN 1066 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: NITROGEN, Compressed 
14.3. Klasa (-y) zagrożenia w transporcie: 2.2 
14.4. Grupa opakowania: Nie dotyczy 
14.5. Zagrożenia dla środowiska: Brak 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: 
14.7. Instrukcja pakowania: P200 
 
14.8. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie dotyczy 
 
Inne informacje transportowe 
Unikać transportu pojazdami, gdzie przestrzeń ładunkowa nie jest oddzielona od kabiny kierowcy. Zapewnić, że kierowca zna 
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zagrożenia stwarzane przez ładunek i zna sposoby postępowania w razie wypadku lub sytuacji awaryjnej. Przed transportem 
pojemników z produktem zapewnić bezpieczne mocowanie zbiorników przenośnych. Zapewnić zamknięcie i szczelność zaworu 
butli. Zapewnić odpowiednie zamocowanie nakrętki lub zaślepki zaworu (jeśli jest dostępna). Zapewnić właściwe zamocowanie 
ochrony zaworu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Zapewnić zgodność 
z odpowiednimi przepisami. Podczas czynności załadunkowych zabronione jest palenie w pobliżu pojazdów oraz w ich wnętrzu. 
Butle znajdujące się w pozycji leżącej powinny być odpowiednio zabezpieczone przed przemieszczaniem się. Zaleca się transport 
butli w pozycji pionowej w koszach zamocowanych do pojazdu. 

 
 

15. SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny  
 
Zapewnić przestrzeganie wszystkich krajów/lokalnych przepisów prawa 
 
1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE)                      

nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 
zakresie chemikaliów (REACH)(Tekst mający znaczenie dla EOG). 

2. Rozporządzenie 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), 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 równie ż dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396/1 z 30.12.2006), wraz z późniejszymi zmianami. 

3. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 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) . 

4. 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 353/2 z 31.12.2008). 

5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2016 r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013.888) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

6. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322). 
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014.1923)  
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833), wraz z późniejszymi 
zmianami. 

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. 2013.21), wraz z późniejszymi zmianami. 
10. Dyrektywa Rady 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w 

miejscu pracy Dz.U. L 183/1 z 29.06.1989). 
11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie odpadów oraz uchylające 

niektóre dyrektywy ( wraz z późniejszymi zmianami). 
12. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzona w Genewie    

30 września 1957 r. Umowa ta została ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. (Dz.U. z 1975 Nr 35, poz. 189), a wprowadzona            
w życie Rozporządzeniem Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 2.12.1983 r. w sprawie warunków i kontroli 
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu  
(Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86 z późniejszymi zmianami). 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  (Dz.U. 2018 poz. 1286 z 
późniejszymi zmianami). 

15. 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. 2005 nr 11 poz. 86 z późniejszymi zmianami). 

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166 z późniejszymi zmianami). 

17. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie 
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2019 poz. 966 z późniejszymi zmianami). 

18. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10j z późniejszymi 
zmianami). 
 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Raport Bezpieczeństwa chemicznego nie musi być sporządzony dla tego produktu. 
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16. SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 
 
Karta charakterystyki została zaktualizowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878. 
 
Skróty i akronimy: 
NDS – Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 
8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, pracy przez okres 
jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego 
przyszłych pokoleń. 
NDSCH – Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) - wartość średnia stężenia, która nie powinno spowodować 
ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy              
w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina. 
NDSP – Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) - wartość stężenia, które ze względu na zagrożenie zdrowia              
lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie. 
CLP - Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008 - rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania rozporządzenie (WE) nr 1272/2008. 
UN, ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych, United Nations, Organisation des Nations Unies. 
ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par, Umowa europejska dotycząca 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. Umowa ta została 
ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. (Dz.U. z 1975 Nr 35, poz. 189), a wprowadzona w życie Rozporządzeniem Ministrów 
Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 2.12.1983 r. w sprawie warunków i kontroli przewozu drogowego materiałów 
niebezpiecznych. 
RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych Konwencja ta była ratyfikowana przez 
Polskę Ustawą z dnia 18.10.1984 r. (Dz.U. z 1985 r. 1Nr 34, poz. 15), a rozporządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 6.10.1987 
wprowadzona w życie. 
IMDG - Międzynarodowe Przepisy dotyczące transportu morskiego materiałów niebezpiecznych. 
IATA - Przepisy dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym. 
Numer CAS to oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical Abstracts 
Service (CAS), pozwalające na identyfikację substancji. 
ATE - Acute Toxicity Estimate - oszacowanie toksyczności ostrej. 
EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Europejski Wykaz Istniejących Substancji                 
o Znaczeniu Komercyjnym. 
CAS# - Chemical Abstract Service number - numer Chemical Abstracts Service. 
PPE - Personal Protection Equipment - sprzęt ochrony indywidualnej. 
PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic - substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna. 
vPvB - very Persistent and very Bioaccumulative - bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji. 
STOT - SE - Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure - działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie 
jednorazowe. 
CSA - Chemical Safety Assessment - ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
EN - European Standard - norma europejska. 
IATA - International Air Transport Association - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych. 
IMDG code - International Maritime Dangerous Goods code - kod międzynarodowego transportu morskiego towarów 
niebezpiecznych. 
RID - Règlement concernant le trasport International ferroviaire des merchandises Dangereuses - Regulamin 
międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. 
UFI - Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej. 
Numer WE – oznacza numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji 
System REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, 
pakiet legislacyjny zakładający obowiązkową rejestrację substancji chemicznych, ocenę dokumentacji technicznej oraz ocenę 
substancji, udzielanie zezwoleń na wykorzystywanie substancji do produkcji i obrotu, a także powołujący Europejską Agencję 
Chemikaliów z siedzibą w Helsinkach ( Finlandia ). 
 
Pełna treść zwrotów H i EUH z sekcji 3: H280 - Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem, może spowodować 
oparzenia kriogeniczne lub obrażenia. 
Press. Gas (Comp.) - Gazy pod ciśnieniem : Gaz sprężony 
 
Porady szkoleniowe: Często pomija się zagrożenie uduszeniem i należy je podkreślić w trakcie szkolenia obsługi. Użytkownicy 
aparatów oddechowych muszą zostać przeszkoleni. Zapewnić, aby osoby obsługujące były świadome zagrożeń. 
 
Dalsze informacje: Karta została  opracowana zgodnie z mającymi zastosowanie Dyrektywami Europejskimi i dotyczy 
wszystkich krajów, które przyjęły te Dyrektywy do swojego krajowego prawodawstwa. Szczegółowe informacje przedstawione w 
niniejszym dokumencie uważane są za poprawne w  momencie przekazywania do publikacji. 
 
OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI: 
 
Upewnić się, czy przestrzegane są wszystkie przepisy państwowe i lokalne. 
Przed zastosowaniem tego produktu w jakimkolwiek nowym doświadczeniu lub procesie technologicznym powinny zostać przeprowadzone 
gruntowne badania kompatybilności materiałów oraz bezpieczeństwa. 
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Pracownicy, którzy mają kontakt z gazem powinni posiadać pełną wiedzę o właściwościach produktu oraz być świadomi zagrożeń 
jakie mogą wystąpić. Podczas stosowania tego produktu w procesie technologicznym, należy stosować tylko materiały, które są 
dopuszczone pracy z tym gazem oraz zachować wymagane środki bezpieczeństwa. Pomimo, że dokument ten został sporządzony w 
oparciu o najnowszą wiedzę dostępną obecnie z tej dziedziny, nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub straty 
materialne powstałe przy korzystaniu z tego produktu. 


