Rum (roztwór etanolowy) powyżej 70% obj.
Karta Charakterystyki
zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Data wydania: 18.12.2015 Data weryfikacji: 08.03.2022 Zastępuje wersję z dn.: 19.01.2016 wersja: 2.0

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

: Mieszanina
: Rum (roztwór etanolowy) powyżej 70% obj.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Przeznaczone do użytku ogólnego
Kategoria głównego zastosowania
Zastosowanie substancji/mieszaniny

: Zastosowanie profesjonalne,Stosowanie przez konsumentów
: Napoje alkoholowe, Środki zapachowe, Substancje smakowe

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
E&A Scheer B.V.
Herengracht 316
NL– 1016 CD Amsterdam
The Netherlands
T +31 (0)20 624 34 12 - F +31 (0)20 622 09 76
info@rum.nl - www.rum.nl

1.4. Numer telefonu alarmowego
Kraj

Organ/Spółka

Adres

Numer telefonu
alarmowego

Polska

National Poisons Information Centre
The Nofer Institute of Occupational
Medicine (Łódź)

ul. Teresy 8
P.O. BOX 199
90950 Łódź

+48 42 63 14 724

Komentarz

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 2

H225

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2

H319

Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16
Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy.

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP)

:

Hasło ostrzegawcze (CLP)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP)

GHS02
GHS07
: Niebezpieczeństwo
: H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 - Działa drażniąco na oczy.

08.03.2022 (Data weryfikacji)
08.03.2022 (Data druku)
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Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP)

Dodatkowe zwroty

: P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub
etykietę.
P102 - Chronić przed dziećmi.
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować ochronę oczu.
P501 - Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub
specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi
przepisami.
: Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

2.3. Inne zagrożenia
Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII
Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII
Mieszanina nie zawiera substancji włączonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH ze względu na
właściwości zaburzające układ hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzająca układ hormonalny zgodnie z kryteriami określonymi w
rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu równym lub większym niż 0,1 %
wag.

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]

etanol; alkohol etylowy

Numer CAS: 64-17-5
Numer WE: 200-578-6
Numer indeksowy: 603-00200-5
REACH-nr: 01-211945761043

70 - ≤ 100

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

Nazwa

Identyfikator produktu

Specyficzne stężenia graniczne

etanol; alkohol etylowy

Numer CAS: 64-17-5
Numer WE: 200-578-6
Numer indeksowy: 603-00200-5
REACH-nr: 01-211945761043

( 50 ≤C ≤ 100) Eye Irrit. 2, H319

Specyficzne stężenia graniczne:

Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Pierwsza pomoc - środki ogólnie

08.03.2022 (Data weryfikacji)
08.03.2022 (Data druku)

: Nigdy niczego nie podawać doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku złego
samopoczucia, należy zasięgnąć porady lekarza (pokazać etykietę, jeżeli to możliwe).
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Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu

: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do
swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.
: Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Zdjąć skażoną odzież. W przypadku
wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
: Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania
się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skórą
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami

: Długotrwały lub wielokrotny kontakt może spowodować wysuszenie lub pękanie skóry.
: Działa drażniąco na oczy.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze
Nieodpowiednie środki gaśnicze

: Piana. Suchy proszek. Ditlenek węgla. Woda rozpylana. Piasek.
: Nie używać silnego strumienia wody.

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

: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
: Brak bezpośredniego zagrożenia wybuchem.
: Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 10: „Stabilność i reaktywność”.

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Instrukcje gaśnicze

Ochrona podczas gaszenia pożaru
Inne informacje

: Schłodzić narażone pojemniki rozpylaną wodą lub mgłą wodną. Zachować ostrożność
podczas gaszenia pożaru produktów chemicznych. Unikać zanieczyszczenia środowiska
wodą używaną do gaszenia pożaru.
: Nie wchodzić do strefy ogarniętej pożarem bez sprzętu ochronnego i aparatu do
oddychania.
: Unikać zanieczyszczenia środowiska wodą używaną do gaszenia pożaru.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Procedury awaryjne

: Oddalić zbędny personel. Nie narażać na nieizolowane płomienie i iskry. Zakaz palenia.

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy
Wyposażenie ochronne
Procedury awaryjne

: Dostarczyć odpowiednią ochronę ekipom sprzątającym. Celem uzyskania dodatkowych
informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej".
: Przewietrzyć strefę.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie dopuścić do jakiegokolwiek przedostania się do kanalizacji ściekowych lub cieków wodnych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Metody usuwania skażenia

08.03.2022 (Data weryfikacji)
08.03.2022 (Data druku)

: Zebrać rozlany płyn za pomocą materiału wchłaniającego. Zebrać produkt mechanicznie.
Powiadomić władze, jeżeli produkt dostanie się do ścieków lub wód publicznych.
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Inne informacje

: Usuwać materiały lub pozostałości stałe w upoważnionym zakładzie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Celem uzyskania dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej". Zobacz rubrykę13, jeżeli chodzi o
usuwanie odpadów powstałych przy czyszczeniu.

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

Zalecenia dotyczące higieny

: Zobacz rubrykę 8, jeżeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie należy stosować.
Zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy, aby zapobiec powstawaniu oparów.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego
ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające
statycznemu rozładowaniu. Opary łatwopalne mogą nagromadzić się w kontenerze. Nosić
indywidualne środki ochrony.
: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z
produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Środki techniczne
Warunki przechowywania

Ciepło i źródła zapłonu
Materiały pakunkowe

: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i odpowiednio
wentylowanym miejscu. Poza użyciem, przechowywane pojemniki powinny zostać
zamknięte. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym
miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
: Unikać ciepła oraz bezpośrednich promieni słonecznych.
: Przechowywać w opakowaniach ze szkła, stali nierdzewnej lub z powłoką epoksydową.
Nieodpowiedni materiał: miedź, Aluminium.

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

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
8.1.1 Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy i dopuszczalne wartości biologiczne

etanol; alkohol etylowy (64-17-5)
Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy
Nazwa miejscowa

Etanol (alkohol etylowy)

NDS (OEL TWA)

1900 mg/m³

Odniesienie regulacyjne

Dz. U. 2018 poz. 1286

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania
Brak dodatkowych informacji
8.1.3. Tworzą się substancje zanieczyszczające powietrze
Brak dodatkowych informacji
8.1.4. DNEL i PNEC
Brak dodatkowych informacji
8.1.5. Zarządzanie pasmami ryzyka
Brak dodatkowych informacji

08.03.2022 (Data weryfikacji)
08.03.2022 (Data druku)

PL - pl

4/14

Rum (roztwór etanolowy) powyżej 70% obj.
Karta Charakterystyki
zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

8.2. Kontrola narażenia
8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli
Stosowne techniczne środki kontroli:
Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy.
8.2.2. Indywidualne wyposażenie ochronne
Osobiste wyposażenie ochronne:
Okulary ochronne.
Symbole osobistego sprzętu ochronnego:

8.2.2.1. Ochronę oczu lub twarzy
Ochrona oczu:
Okulary ochronne. DIN EN 166
8.2.2.2. Ochrona skóry
Ochrona skóry i ciała:
Nosić odpowiednią odzież ochronną. CEN : EN 340; EN 369; EN 465
Ochrona rąk:
W przypadku wielokrotnego lub długotrwałego kontaktu, należy nosić rękawice. Polichlorek winylu (PVC). 0.11 mm. EN 374
8.2.2.3. Ochrona dróg oddechowych
Ochrona dróg oddechowych:
W normalnych warunkach użytkowania przy odpowiedniej wentylacji nie jest wymagany żaden sprzęt ochrony dróg oddechowych. W przypadku
niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. EN 143
8.2.2.4. Zagrożenia t ermiczne
Brak dodatkowych informacji
8.2.3. Kontrola narażenia środowiska
Kontrola narażenia środowiska:
Unikać uwolnienia do środowiska.
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
Barwa
Zapach
Próg zapachu
Temperatura topnienia
Temperatura krzepnięcia
Temperatura wrzenia
Łatwopalność
Granica wybuchowości
Dolna granica wybuchowości (DGW)
Górna granica wybuchowości (UGW)

08.03.2022 (Data weryfikacji)
08.03.2022 (Data druku)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ciekły
różne kolory.
Charakterystyczny.
Nie dostępny
-130 – -112 °C
Nie dostępny
> 78,3 °C
Nie dostępny
Nie dostępny
Nie dostępny
Nie dostępny
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Temperatura zapłonu

Temperatura samozapłonu
Temperatura rozkładu
pH
Lepkość, kinematyczna
Rozpuszczalność
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Kow)
Prężność par
Ciśnienie pary przy 50°C
Gęstość
Gęstość względna

Gęstość względna pary w temp. 20 °C
Wielkość cząstki
Rozkład wielkości cząstek
Kształt cząstki
Współczynnik kształtu cząstki
Stan agregacji cząstek
Stan aglomeracji cząstek
Obszar powierzchniowy dotyczący cząstki
Pylistość cząstek

: < 21 °C (70%)
70 %vol. 21°C
75 %vol. 20,5°C
80 %vol. 20°C
85 %vol. 18,5°C
90 %vol. 16,5°C
95 %vol. 14°C
: 363 °C
: Nie dostępny
: 4 – 8,5
: Nie dostępny
: Rozpuszczalny w wodzie.
: Nie dostępny
: 3,3 – 19 % v/v
: Nie dostępny
: Nie dostępny
: 70 %vol. 0,88556
75 %vol. 0,87279
80 %vol. 0,85927
85 %vol. 0,84485
90 %vol. 0,82918
95 %vol. 0,81138
: 59
: Nie dotyczy
: Nie dotyczy
: Nie dotyczy
: Nie dotyczy
: Nie dotyczy
: Nie dotyczy
: Nie dotyczy
: Nie dotyczy

9.2. Inne informacje
9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego
Brak dodatkowych informacji
9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

10.2. Stabilność chemiczna
Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Brak znanej niebezpiecznej reakcji.

10.4. Warunki, których należy unikać
Skrajnie wysokie lub niskie temperatury. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami. Ciepło. Z
dala od płomieni i iskier. Zlikwidować wszelkie źródła zapłonu.

10.5. Materiały niezgodne
Silne utleniacze.

08.03.2022 (Data weryfikacji)
08.03.2022 (Data druku)
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10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Spalanie uwalnia: Tlenki węgla (CO, CO2).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksyczność ostra (doustnie)
Toksyczność ostra (skórnie)
Toksyczność ostra (inhalacja)

: Nie sklasyfikowany
: Nie sklasyfikowany
: Nie sklasyfikowany

etanol; alkohol etylowy (64-17-5)
LD50 doustnie, szczur

7060 mg/kg

LD50 doustnie

10470 mg/kg masy ciała

LD50 przez skórę

15800 mg/kg masy ciała

LC50 Inhalacja - Szczur

133,8 mg/l/4h

LC50 Inhalacja - Szczur (Pył/mgła)

> 99999 mg/l

ATE oral

7060 mg/kg masy ciała

ATE dermal

15800 mg/kg masy ciała

ATE vapours

133,8 mg/l/4h

ATE dust/mist

133,8 mg/l/4h

Działanie żrące/drażniące na skórę

: Nie sklasyfikowany
pH: 4 – 8,5

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na
oczy

: Działa drażniąco na oczy.
pH: 4 – 8,5

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

: Nie sklasyfikowany

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

: Nie sklasyfikowany

Działanie rakotwórcze

: Nie sklasyfikowany

etanol; alkohol etylowy (64-17-5)
Grupa IARC

1 - Rakotwórczy dla ludzi

Szkodliwe działanie na rozrodczość

: Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie jednorazowe

: Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie powtarzane

: Nie sklasyfikowany

Zagrożenie spowodowane aspiracją

: Nie sklasyfikowany

11.2. Informacje o innych zagrożeniach
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego,
krótkotrwałe (ostre)
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego,
długotrwałe (przewlekłe)

: Nie sklasyfikowany
: Nie sklasyfikowany

etanol; alkohol etylowy (64-17-5)
LC50 - Ryby [1]

08.03.2022 (Data weryfikacji)
08.03.2022 (Data druku)

14200 mg/l
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etanol; alkohol etylowy (64-17-5)
EC50 - Skorupiaki [1]

5463 mg/l

EC50 - Inne organizmy wodne [1]

5012 mg/l waterflea

EC50 - Inne organizmy wodne [2]

275 mg/l

Algi ErC50

1000 mg/l

NOEC dla toksyczności przewlekłej dla skorupiaków

9,6 mg/l

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Rum (roztwór etanolowy) powyżej 70% obj.
Trwałość i zdolność do rozkładu

Nie ustalono.

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Rum (roztwór etanolowy) powyżej 70% obj.
Zdolność do bioakumulacji

Nie ustalono.

etanol; alkohol etylowy (64-17-5)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)

-0,32

12.4. Mobilność w glebie
Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Rum (roztwór etanolowy) powyżej 70% obj.
Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII
Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
Brak dodatkowych informacji

12.7. Inne szkodliwe skutki działania
Dodatkowe informacje

: Unikać uwolnienia do środowiska.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenia dotyczące usuwania
produktu/opakowania
Dodatkowe informacje
Ekologia - odpady

: Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.
: Puste pojemniki powinny zostać poddane recyklingowi, ponownie użyte lub usunięte
zgodnie z miejscowymi przepisami. Opary łatwopalne mogą nagromadzić się w kontenerze.
: Unikać uwolnienia do środowiska.

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

08.03.2022 (Data weryfikacji)
08.03.2022 (Data druku)
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Rum (roztwór etanolowy) powyżej 70% obj.
Karta Charakterystyki
zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

UN 3065

UN 3065

UN 3065

Alcoholic beverages

NAPOJE ALKOHOLOWE

NAPOJE ALKOHOLOWE

UN 3065 Alcoholic
beverages, 3, II

UN 3065 NAPOJE
ALKOHOLOWE, 3, II

UN 3065 NAPOJE
ALKOHOLOWE, 3, II

3

3

3

3

II

II

II

II

Produkt niebezpieczny dla
środowiska: Nie
Zanieczyszczenia morskie:
Nie

Produkt niebezpieczny dla
środowiska: Nie

Produkt niebezpieczny dla
środowiska: Nie

Produkt niebezpieczny dla
środowiska: Nie

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 3065

UN 3065

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
NAPOJE ALKOHOLOWE

ALCOHOLIC BEVERAGES

Opis dokumentu przewozowego
UN 3065 NAPOJE
ALKOHOLOWE, 3, II, (D/E)

UN 3065 ALCOHOLIC
BEVERAGES, 3, II (-13°C
c.c.)

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
3

14.4. Grupa pakowania
II

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Produkt niebezpieczny dla
środowiska: Nie

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Transport drogowy
Kod klasyfikacyjny (ADR)
Ilości ograniczone (ADR)
Ilości wyłączone (ADR)
Instrukcje pakowania (ADR)
Przepisy szczególne pakowania (ADR)
Przepisy dotyczące pakowania razem (ADR)
Instrukcje dla cystern przenośnych i kontenerów do
przewozu luzem (ADR)
Przepisy szczególne dla cystern przenośnych i
kontenerów do przewozu luzem (ADR)
Kod cysterny (ADR)
Pojazd do przewozu cystern
Kategoria transportowa (ADR)
Przepisy szczególne dotyczące przewozu Postępowanie
Numer rozpoznawczy zagrożenia
Pomarańczowe tabliczki

:
:
:
:
:
:
:

F1
5l
E2
P001, IBC02, R001
PP2
MP19
T4

: TP1
:
:
:
:

LGBF
FL
2
S2, S20

: 33
:

Kod ograniczeń przewozu przez tunele (ADR)

: D/E

transport morski
Ograniczone ilości (IMDG)
Ilości wyłączone (IMDG)

: 5L
: E2

08.03.2022 (Data weryfikacji)
08.03.2022 (Data druku)
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Rum (roztwór etanolowy) powyżej 70% obj.
Karta Charakterystyki
zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Instrukcje dotyczące opakowania (IMDG)
Przepisy szczególne dotyczące opakowania
(IMDG)
Instrukcje pakowania w kontenerach IBC (IMDG)
Instrukcje dotyczące cystern (IMDG)
Przepisy szczególne dot. zbiorników (IMDG)
Nr EmS (Ogień)
Nr EmS (Rozlanie)
Kategoria rozmieszczenia ładunku (IMDG)
Temperatura zapłonu (IMDG)
Właściwości i obserwacje (IMDG)
Nr MFAG
Transport lotniczy
Przewidywane ilości wyjąwszy samoloty
pasażerskie i towarowe (IATA)
Ilości ograniczone dla samolotów pasażerskich i
towarowych (IATA)
Maksymalna ilość netto w przypadku ograniczonej
ilości dla samolotów pasażerskich i towarowych
(IATA)
Instrukcje dot. opakowania dla samolotów
pasażerskich i towarowych (IATA)
Maksymalna ilość netto w przypadku ograniczonej
ilości dla samolotów pasażerskich i towarowych
(IATA)
Instrukcje dot. opakowania wyłącznie dla
samolotów towarowych (IATA)
Maksymalna ilość netto wyłącznie dla samolotów
towarowych (IATA)
Kod ERG (IATA)
Transport śródlądowy
Kod klasyfikacyjny (ADN)
Ograniczone ilości (ADN)
Ilości wyłączone (ADN)
Wymagane wyposażenie (ADN)
Wentylacja (ADN)
Liczba niebieskich stożków/świateł (ADN)
Transport kolejowy
Kod klasyfikacyjny (RID)
Ograniczone ilości (RID)
Ilości wyłączone (RID)
Instrukcje dotyczące opakowania (RID)
Przepisy szczególne dotyczące opakowania (RID)
Specjalne przepisy związane z opakowaniem
razem (RID)
Instrukcje dotyczące ruchomych cystern oraz
pojemników na odpady luzem (RID)
Zalecenia specjalne, dotyczące ruchomych cystern
oraz pojemników na odpady luzem (RID)
Kody cysterny dotyczące cystern RID (RID)
Kategoria transportu (RID)
Przesyłki ekspresowe (RID)
Nr identyfikacyjny zagrożenia (RID)

: P001
: PP2
:
:
:
:
:
:
:
:

IBC02
T4
TP1
F-E
S-D
A
-13°C c.c. or greater
Aqueous solutions of ethanol produced and supplied as alcoholic beverages. Miscible with
water. Flashpoint: -13°C c.c. or greater
: 127

: E2
: Y341
: 1L

: 353
: 5L

: 364
: 60L
: 3L

:
:
:
:
:
:

F1
5L
E2
PP, EX, A
VE01
1

:
:
:
:
:
:

F1
5L
E2
P001, IBC02, R001
PP2
MP19

: T4
: TP1
:
:
:
:

LGBF
2
CE7
33

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy

08.03.2022 (Data weryfikacji)
08.03.2022 (Data druku)
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Rum (roztwór etanolowy) powyżej 70% obj.
Karta Charakterystyki
zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

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

Lista ograniczeń (REACH, załącznik XVII)
Wpisać tytuł lub opis

Kod referencyjny

Dotyczy

3(a)

Rum (roztwór etanolowy) Substancje lub mieszaniny, które odpowiadają kryteriom jednej z poniższych klas lub
powyżej 70% obj. ; etanol; kategorii zagrożenia określonych w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: Klasy
alkohol etylowy
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)

Rum (roztwór etanolowy) Substancje lub mieszaniny, które odpowiadają kryteriom jednej z poniższych klas lub
powyżej 70% obj. ; etanol; kategorii zagrożenia określonych w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: Klasy
alkohol etylowy
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.

etanol; alkohol etylowy

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.
Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącemu
trwałych zanieczyszczeń organicznych
Nie zawiera substancji podlegającej rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych.
Zatyczka zabezpieczająca, zapobiegająca
: Nie dotyczy
otworzeniu przez dzieci
Ostrzeżenia wyczuwalne dotykiem
: Dotyczy
Dyrektywa 2012/18/UE (SEVESO III)

Seveso III CZĘŚĆ I (Kategorie niebezpiecznych substancji)

Ilości progowe (w tonach)
Niski próg

Wysoki próg

P5a CIECZE ŁATWOPALNE
— Ciecze łatwopalne, kategoria 1, lub
— Ciecze łatwopalne, kategoria 2 lub 3, utrzymywane w temperaturze powyżej ich
temperatury wrzenia, lub
— Pozostałe ciecze o temperaturze zapłonu ≤ 60 °C, utrzymywane w temperaturze
powyżej ich temperatury wrzenia

10

50

P5b CIECZE ŁATWOPALNE
— Ciecze łatwopalne, kategoria 2 lub 3, jeżeli szczególne warunki procesu, takie jak
wysokie ciśnienie lub wysoka temperatura, mogą stanowić zagrożenie poważnymi
awariami, lub
— Pozostałe ciecze o temperaturze zapłonu ≤ 60 °C, jeżeli szczególne warunki procesu,
takie jak wysokie ciśnienie lub wysoka temperatura, mogą stanowić zagrożenie
poważnymi awariami

50

200

P5c CIECZE ŁATWOPALNE
Ciecze łatwopalne, kategoria 2 lub 3, nieobjęte P5a i P5b

5000

50000

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji

08.03.2022 (Data weryfikacji)
08.03.2022 (Data druku)
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Rum (roztwór etanolowy) powyżej 70% obj.
Karta Charakterystyki
zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje
Oznaki zmian
Sekcja

Pozycja zmieniona

Modyfikacja

Temperatura zapłonu (IMDG)

Dodano

Zastępuje

Zmodyfikowano

Data weryfikacji

Zmodyfikowano

Przepisy szczególne dotyczące opakowania
(RID)

Dodano

Przepisy szczególne pakowania (ADR)

Dodano

Nr UN (RID)

Zmodyfikowano

Ograniczone ilości (ADN)

Zmodyfikowano

Prawidłowa nazwa przewozowa (RID)

Zmodyfikowano

Ograniczone ilości (RID)

Zmodyfikowano

Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA)

Zmodyfikowano

Właściwości i obserwacje (IMDG)

Zmodyfikowano

Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG)

Zmodyfikowano

Ograniczone ilości (IMDG)

Zmodyfikowano

Format karty SDS UE

Zmodyfikowano

3

Skład/informacja o składnikach

Zmodyfikowano

4.1

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z
oczami

Zmodyfikowano

6.4

Odniesienia do innych sekcji (8, 13)

Zmodyfikowano

8.2

Kontrola narażenia środowiska

Dodano

9.1

Gęstość względna

Zmodyfikowano

9.1

Temperatura zapłonu

Zmodyfikowano

14.1

Nr UN (ADN)

Zmodyfikowano

14.1

Nr UN (IATA)

Zmodyfikowano

14.1

Nr UN (IMDG)

Zmodyfikowano

14.1

Nr UN (ADR)

Zmodyfikowano

14.2

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN)

Zmodyfikowano

14.2

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR)

Zmodyfikowano

14.6

Przepisy szczególne dotyczące opakowania
(IMDG)

Dodano

14.6

Ilości ograniczone (ADR)

Zmodyfikowano

Uwagi

Skróty i akronimy:
CLP

08.03.2022 (Data weryfikacji)
08.03.2022 (Data druku)

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporządzenie (WE) nr 1272/2008
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Rum (roztwór etanolowy) powyżej 70% obj.
Karta Charakterystyki
zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Skróty i akronimy:
REACH

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

PBT

Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna

vPvB

Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

ADR

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

IATA

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

IMDG

Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych

RID

Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

LC50

Stężenie substancji powodujące śmierć 50% populacji organizmów testowych

LD50

Dawka powodująca śmierć 50% populacji organizmów testowych

SDS

Karta Charakterystyki

CAS

Numer CAS (Chemical Abstracts Service)

EG-nr

EINECS- en ELINCS-number

EINECS

European Inventory of Existing Commercial Substances

GHS

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

Źródła danych

: ECHA (Europejska agencja chemikaliów). zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
(REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2020/878.
: Klauzula REACH:
Niniejsze informacje opierają się na dzisiejszym stanie wiedzy. Dane w karcie
charakterystyki są zgodne z raportem bezpieczeństwa chemicznego (CSR), pod
warunkiem, że były one dostępne w momencie opracowywania tejże karty (patrz data
aktualizacji i wersja). 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.

Inne informacje

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH:
Eye Irrit. 2

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2

Flam. Liq. 2

Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 2

H225

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319

Działa drażniąco na oczy.

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008
[CLP]:
Flam. Liq. 2

H225

Na podstawie wyników badań

Eye Irrit. 2

H319

Metoda obliczeniowa

Karta charakterystyki stosowana w regionach
Klasyfikacja jest zgodna z

08.03.2022 (Data weryfikacji)
08.03.2022 (Data druku)

: PL - Polska
: ATP 12
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Rum (roztwór etanolowy) powyżej 70% obj.
Karta Charakterystyki
zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Niniejsza karta charakterystyki została opracowana przez: ChemPros B.V. | +31 (0) 797676006 | info@chemprosbv.nl

08.03.2022 (Data weryfikacji)
08.03.2022 (Data druku)
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