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Karta charakterystyki bezpieczeństwa 

1. Identyfikacja substancji chemicznej/preparatu oraz przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikator produktu 

Texart ink, SBL3-CY 

1.2 Właściwe  zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania niewskazane 

Drukowanie atramentowe 

1.3 Dane dostawcy niniejszej karty charakterystyki bezpieczeństwa 

Nazwa producenta Roland DGN A/S 

Adres: Engholm Parkvej 5 

DK-3450 Alleroed 

Denmark 

Tel.: + 45-88-82-20-00 

Fax: + 45-88-82-20-01 

Adres e-mail: dgn-rdg@rolanddg.com 

Data aktualizacji: 21 kwietnia 2016 

1.4 Telefon w razie wypadku: 

2. Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Ten produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z kryteriami GHS. 

2.2 Elementy etykiety GHS z określeniami dotyczącymi środków ostrożności 
Produkt nie musi być oznakowany zgodnie z kryteriami GHS. 

2.3 Inne zagrożenia 

 

Potencjalne oddziaływanie na zdrowie:  

Oczy: Dostanie się do oczu może wywołać łagodne podrażnienie. 
Skóra: Kontakt ze skórą może powodować podrażnienie, obrzęk lub 

zaczerwienienie. 

Inhalacja: Narażenie na działanie par (mgły) spowoduje podrażnienie dróg 
oddechowych i utratę przytomności. 

Połknięcie: Może powodować rozstrój żołądka. 
Chroniczne zagrożenia dla zdrowia: Żadne nie są znane. 
Kancerogenność: Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w 

wykazie IARC  jako środek kancerogenny. (1,2A i 2B) 
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3. Skład i informacja o składnikach 

Postać chemiczna: mieszanina 

Skład Nr CAS Nr EC 
Nr rejestr. 

UE 
% wag. Klasyfikacja EC Nr 1272/2008 

Barwnik zawiesinowy C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

1-10 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Alkohol wielowodorotlenowy C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

15-30 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Związek gliceryny C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

1-10 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Środek powierzchniowo czynny C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

0,5-5 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Trietanoloamina 102-71-6 203-049-8 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

0,5 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Woda 7732-18-5 231-791-2 Wyłączenie 60-70 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

* Poufna informacja biznesowa 

4. Pierwsza pomoc 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Oczy: W przypadku dostania się do oczu natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody 
przez co najmniej 15 minut. Podczas przepłukiwania powieki powinny być rozwarte. 
Wezwać lekarza. 

Skóra: W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast przepłukać ją dużą ilością wody i 
zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed 
ponownym użyciem. Jeżeli wystąpi obrzęk lub zaczerwienienie, to wezwać lekarza. 

Inhalacja: W przypadku dostania się substancji do dróg oddechowych przenieść 
poszkodowanego na świeże powietrze. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, zastosować 
sztuczne oddychanie. Jeżeli występują trudności z oddychaniem, to należy podać 
poszkodowanemu tlen. Wezwać lekarza. 

Połknięcie: W razie połknięcia substancji NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zapewnić 
poszkodowanemu pomoc medyczną. 

4.2 Najważniejsze objawy i skutki - ostre i chroniczne 

Oczy: Dostanie się do oczu może wywołać łagodne podrażnienie. 

Skóra: Kontakt ze skórą może powodować podrażnienie, obrzęk lub zaczerwienienie. 

Inhalacja: Narażenie na działanie par (mgły) spowoduje podrażnienie dróg oddechowych i utratę 
przytomności. 

Połknięcie: Może powodować rozstrój żołądka. 
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4.3 Wskazania odnośnie konieczności natychmiastowej pomocy medycznej lub leczenia specjalistycznego: 

Brak informacji. 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

Właściwe środki gaśnicze: 
Proszek, piana, ditlenek węgla, piasek, duża ilość rozpylonej wody. 

Niełaściwe środki gaśnicze: 
Brak danych 

5.2 Szczególne zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny 

Niepalny, temperatura zapłonu: >100°C 

Ponieważ produkt zawiera palne składniki organiczne, to ogień powoduje powstawanie gęstego czarnego dymu 
zawierającego niebezpieczne produkty spalania.  Produkty rozkładu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. 
Schłodzić zamknięte pojemniki wystawione na działanie ognia za pomocą rozpylonej wody. Zebrać oddzielnie 
zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie może być ona wylewana do kanalizacji. Pozostałości po pożarze oraz 
zanieczyszczona woda gaśnicza powinny być usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami. 

5.3 Porady dla strażaków 

Założyć autonomiczny aparat oddechowy (SCBA) oraz pełny ubiór ochronny. 
Stosowanie bezpośredniego strumienia wody może być niebezpieczne, gdyż ogień może się rozprzestrzenić. 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

Informacje ogólne: 

Natychmiast zawiadomić odpowiednie władze. Podjąć wszelkie działania niezbędne do zapobieżenia i usunięcia 
niekorzystnych skutków rozlania. Posypać rozlaną substancję piaskiem lub ziemią w celu zaabsorbowania, a 
następnie umieścić w pojemniku na odpady chemiczne. 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne, postępowanie w razie wypadku 

Ewakuować personel, starannie przewietrzyć zagrożony obszar, stosować autonomiczne aparaty oddechowe, 
stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 

6.2 Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska 

Zetrzeć wylaną substancję. Zapobiec dostaniu cieczy do ścieków, cieków wodnych lub na obszar niżej położony. 

6.3 Sposoby i materiały do zapobiegania rozprzestrzenianiu  i oczyszczania 

Zmieść materiał i usunąć odpad zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmyć zanieczyszczony obszar wodą z 
detergentem. 

6.4 Odniesienia do innych punktów 

Zapoznać się z treścią punktu 8 "Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej" oraz punktu 13 
"Postępowanie z odpadami". 

7. Postępowanie z substancją i jej magazynowanie 

7.1 Informacje odnośnie bezpiecznego obchodzenia się 

Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu lub odzieży. Zapewnić odpowiednią wentylację i nie używać ognia w 
miejscu pracy. Chronić przed dziećmi i nie pić. Nie rozrywać woreczka. 
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7.2 Warunki bezpiecznego składowania z uwzględnieniem substancji niekompatybilnych 

Nie przechowywać produktu w wysokich lub bardzo niskich (zamarzanie) temperaturach. Chronić produkt przez 
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Nie przechowywać produktu ze środkami utleniającymi lub 
materiałami wybuchowymi. 

7.3 Specyficzne zastosowanie 

(-a): Drukowanie atramentowe 

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry kontrolne 

Stężenia dopuszczalne w miejscu pracy:  
USA: 

Składniki OSHA:PEL ACGIH:TLV 

Trietanoloamina – 5 mg/m3 

 

Australia: OEL 

Składniki TWA STEL 

Trietanoloamina 5 mg/m3  

 

8.2 Sposoby zmniejszenia narażenia: 

Sposoby zmniejszenia narażenia w 
miejscu pracy: 

Zapewnienie stężenia w powietrzu poniżej wartości 
dopuszczalnych. Stosować tylko przy sprawnie działającej 
wentylacji. 

Środki ochrony indywidualnej:  

Ochrona dróg oddechowych: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. W przypadku niewystarczającej 
wentylacji stosować środki ochrony dróg oddechowych. 

Ochrona rąk: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem stosować rękawice ochronne. 

Ochrona oczu: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem nosić okulary ochronne lub 
okulary chroniące przed rozpryskami.. 

Ochrona skóry: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem nosić odzież ochronną. 

Środki higieny: Po pracy z substancją należy umyć ręce. W przypadku kontaktu z 
odzieżą należy ją wyprać przed ponownym użyciem. Nie jeść, pić 
lub palić podczas pracy z substancją lub w miejscach jej 
składowania. 

Sposoby zmniejszenia narażenia 
środowiska: 

Unikać uwolnienia do środowiska 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych 

Wygląd: Ciemnoniebieska ciecz 
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Zapach: Słaby 

pH: W przybliżeniu 7,5-9,5 

Temperatura wrzenia: Brak danych 

Temperatura zapłonu: > 100 °C 

Temperatura zapalenia (°C): Brak danych 

Palność (ciało stałe, gaz): Brak danych 

Właściwości wybuchowe: Brak danych 

Właściwości utleniające: Brak danych 

Ciśnienie par: Brak danych 

Gęstość: Brak danych 

Gęstość: W przybliżeniu 1,08 g/cm3 

Rozpuszczalność: Brak danych 

Rozpuszczalność w wodzie Brak danych 

 (Barwnik: Prawie nierozpuszczalny, Inne składniki: 
Rozpuszczalne) 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Brak danych 

Lepkość: Około 2-8cps (w 20 ) 

Gęstość par: Brak danych 

Szybkość parowania: Brak danych 

Substancja stała, wagowo: Brak danych 

Temperatura topnienia: Brak danych 

9.2 Inne informacje: Brak informacji. 

10. Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność: Brak danych 

10.2 Stabilność chemiczna: Stabilny w normalnej temperaturze 

10.3 Możliwość niebezpiecznych reakcji: Nie są oczekiwane 

10.4 Należy unikać: Brak danych 

10.5 Substancje niekompatybilne: Oczekuje się, że jest niebezpieczny po zetknięciu ze środkiem 
utleniającym, środkiem redukującym, nadtlenkiem, mocnym 

kwasem, mocną zasadą. 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak danych 

11. Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje o działaniach toksycznych 

Drogi nadmiernego narażenia na 
działanie substancji: 

Oczy, skóra, wdychanie i doustnie 

Toksyczność ostra 

 LD50 doustnie Brak danych 

  (Trietanoloamina : LD50=8000-9000mg/kg 

(szczur)) 

 LD50 przez 

skórę 

Brak danych 

 LC50 wziewnie Brak danych 

Uszkodzenie skóry/podrażnienie: Brak danych 

Poważne uszkodzenie 
oka/podrażnienie oka: 

Brak danych 
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Uczulenie dróg oddechowych lub 

skóry: 

Brak danych 

Mutagenność komórek zarodka: Brak danych 

Wpływ na płodność: Brak danych 

Kancerogenność: Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w 
wykazie IARC  jako środek kancerogenny. (1,2A i 2B) 

Pojedyncze narażenie STOT: Brak danych 

Wielokrotne narażenie STOT: Brak danych 

Niebezpieczeństwo zachłyśnięcia: Brak danych 

12. Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność: Brak danych 

12.2 Trwałość i degradowalność: Brak danych 

12.3 Potencjał bioakumulacji: Brak danych 

12.4 Ruchliwość w glebie: Brak danych 

12.5 Wyniki oceny PBT i vPvB: Brak danych 

12.6 Inne szkodliwe działania: Brak danych 

13. Postępowanie z odpadami 

13.1 Sposoby postępowania z odpadami: 
Obróbka, składowanie, transport i usuwanie musi odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami federalnymi, 
państwowymi/prowincjonalnymi i lokalnymi. Nie wylewać do wód powierzchniowych oraz systemu kanalizacji 
sanitarnej. 

14. Informacje o transporcie  

14.1 Klasa UN/Nr UN:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.2 Poprawna nazwa przewozowa UN:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.4 Grupa pakowania:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.5 Zagrożenia środowiskowe:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.6 Specjalne środki ostrożności u 
użytkownika: 

Transport i składowanie produktu zgodnie z ogólnymi środkami 
ostrożności oraz wskazaniami wymienionymi w niniejszej karcie 

charakterystyki. 

14.7 Transport luzem zgodnie z aneksem II kodeksu MARPOL 73/78 i IBC. 

 brak uregulowań 

15. Informacje dotyczące uregulowań (przepisów) prawnych 

Indormacje UE: 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego według (EC) 1907/2006: 
Do tego czasu nie dokonano oceny chemicznej produktu. 

Informacje dla USA: 

Toxic Substances Control Act (TSCA)(Akt Wszystkie składniki niniejszego produktu są wymienione w 
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ds. kontroli substancji toksycznych): spisie TSCA. 

Propozycja kalifornijska 65:  

 OSTRZEŻENIE: Niniejszy produkt zawiera związek chemiczny, o którym wiadomo w 
Stanie Kalifornia, że powoduje uszkodzenia płodu lub inne zagrożenia płodności 

SARA Title III: brak uregulowań 

Informacje dla Australii: 

Określenie niebezpieczeństwa: Nieklasyfikowany jako niebezpieczny według kryteriów 
NOHSC. 

Informacje międzynarodowe: 
Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w wykazie IARC  jako środek 
kancerogenny. (1,2A i 2B) 

16. Inne informacje: 

Spis odpowiednich zwrotów wskazujących rodzaj 
zagrożenia (H) w punkcie 3:  

Nic; w żaden sposób 

Uważamy, że informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki są poprawne zgodnie z naszą najlepszą wiedzą 
w podanym wyżej dniu jej publikacji. Informacje te są jedynie wskazaniami co do bezpiecznego obchodzenia się, 
stosowania, przetwarzania, przechowywania i usuwania, dlatego nie mogą być traktowane jako gwarancja lub 

specyfikacja jakościowa. Informacje odnoszą się jedynie do konkretnego wyszczególnionego materiału i mogą nie 
być ważne dla takiego materiału stosowanego w kombinacji z dowolnymi innymi materiałami  lub w dowolnym 
innym procesie, chyba że są wymienione w tekście. Może ona ulec zmianie po uzyskaniu dodatkowej wiedzy i 
doświadczenia. Roland DGN A/S nie gwarantuje kompletności lub dokładności zawartych w niej informacji.
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Karta charakterystyki bezpieczeństwa 

1. Identyfikacja substancji chemicznej/preparatu oraz przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikator produktu 

Texart ink, SBL3-MG 

1.2 Właściwe  zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania niewskazane 

Drukowanie atramentowe 

1.3 Dane dostawcy niniejszej karty charakterystyki bezpieczeństwa 

Nazwa producenta Roland DGN A/S 

Adres: Engholm Parkvej 5 

DK-3450 Alleroed 

Denmark 

Tel.: + 45-88-82-20-00 

Fax: + 45-88-82-20-01 

Adres e-mail: dgn-rdg@rolanddg.com 

Data aktualizacji: 21 kwietnia 2016 

1.4 Telefon w razie wypadku: 

2. Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Ten produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą UE 1999/45/EC. 

Ten produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z kryteriami GHS. 

2.2 Elementy etykiety GHS z określeniami dotyczącymi środków ostrożności 
Produkt nie musi być oznakowany zgodnie z kryteriami GHS. 

2.3 Inne zagrożenia 

 

Potencjalne oddziaływanie na zdrowie:  

Oczy: Dostanie się do oczu może wywołać łagodne podrażnienie. 
Skóra: Kontakt ze skórą może powodować podrażnienie, obrzęk lub 

zaczerwienienie. 

Inhalacja: Narażenie na działanie par (mgły) spowoduje podrażnienie dróg 
oddechowych i utratę przytomności. 

Połknięcie: Może powodować rozstrój żołądka. 
Chroniczne zagrożenia dla zdrowia: Żadne nie są znane. 
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Kancerogenność: Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w 
wykazie IARC  jako środek kancerogenny. (1,2A i 2B) 

3. Skład i informacja o składnikach 

Postać chemiczna: mieszanina 

Skład Nr CAS Nr EC 
Nr rejestr. 

UE 
% wag. Klasyfikacja EC Nr 1272/2008 

Barwnik zawiesinowy C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

1-10 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Alkohol wielowodorotlenowy C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

15-30 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Związek gliceryny C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

1-10 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Środek powierzchniowo czynny C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

0,5-5 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Trietanoloamina 102-71-6 203-049-8 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

0,6 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Woda 7732-18-5 231-791-2 Wyłączenie 60-70 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

* Poufna informacja biznesowa 

4. Pierwsza pomoc 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Oczy: W przypadku dostania się do oczu natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody 
przez co najmniej 15 minut. Podczas przepłukiwania powieki powinny być rozwarte. 
Wezwać lekarza. 

Skóra: W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast przepłukać ją dużą ilością wody i 
zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed 
ponownym użyciem. Jeżeli wystąpi obrzęk lub zaczerwienienie, to wezwać lekarza. 

Inhalacja: W przypadku dostania się substancji do dróg oddechowych przenieść 
poszkodowanego na świeże powietrze. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, zastosować 
sztuczne oddychanie. Jeżeli występują trudności z oddychaniem, to należy podać 
poszkodowanemu tlen. Wezwać lekarza. 

Połknięcie: W razie połknięcia substancji NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zapewnić 
poszkodowanemu pomoc medyczną. 

4.2 Najważniejsze objawy i skutki - ostre i chroniczne 

Oczy: Dostanie się do oczu może wywołać łagodne podrażnienie. 
Skóra: Kontakt ze skórą może powodować podrażnienie, obrzęk lub zaczerwienienie. 
Inhalacja: Narażenie na działanie par (mgły) spowoduje podrażnienie dróg oddechowych i utratę 

przytomności. 
Połknięcie: Może powodować rozstrój żołądka. 
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4.3 Wskazania odnośnie konieczności natychmiastowej pomocy medycznej lub leczenia specjalistycznego: 
Brak informacji. 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

Właściwe środki gaśnicze: 
Proszek, piana, ditlenek węgla, piasek, duża ilość rozpylonej wody. 

Niełaściwe środki gaśnicze: 
Brak danych 

5.2 Szczególne zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny 

Niepalny, temperatura zapłonu: >100°C 

Ponieważ produkt zawiera palne składniki organiczne, to ogień powoduje powstawanie gęstego czarnego dymu 
zawierającego niebezpieczne produkty spalania.  Produkty rozkładu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. 
Schłodzić zamknięte pojemniki wystawione na działanie ognia za pomocą rozpylonej wody. Zebrać oddzielnie 
zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie może być ona wylewana do kanalizacji. Pozostałości po pożarze oraz 
zanieczyszczona woda gaśnicza powinny być usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami. 

5.3 Porady dla strażaków 

Założyć autonomiczny aparat oddechowy (SCBA) oraz pełny ubiór ochronny. 
Stosowanie bezpośredniego strumienia wody może być niebezpieczne, gdyż ogień może się rozprzestrzenić. 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

Informacje ogólne: 

Natychmiast zawiadomić odpowiednie władze. Podjąć wszelkie działania niezbędne do zapobieżenia i usunięcia 
niekorzystnych skutków rozlania. Posypać rozlaną substancję piaskiem lub ziemią w celu zaabsorbowania, a 
następnie umieścić w pojemniku na odpady chemiczne. 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne, postępowanie w razie wypadku 

Ewakuować personel, starannie przewietrzyć zagrożony obszar, stosować autonomiczne aparaty oddechowe, 
stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 

6.2 Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska 

Zetrzeć wylaną substancję. Zapobiec dostaniu cieczy do ścieków, cieków wodnych lub na obszar niżej położony. 

6.3 Sposoby i materiały do zapobiegania rozprzestrzenianiu  i oczyszczania 

Zmieść materiał i usunąć odpad zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmyć zanieczyszczony obszar wodą z 
detergentem. 

6.4 Odniesienia do innych punktów 

Zapoznać się z treścią punktu 8 "Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej" oraz punktu 13 

"Postępowanie z odpadami". 

7. Postępowanie z substancją i jej magazynowanie 

7.1 Informacje odnośnie bezpiecznego obchodzenia się 

Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu lub odzieży. Zapewnić odpowiednią wentylację i nie używać ognia w 

miejscu pracy. Chronić przed dziećmi i nie pić. Nie rozrywać woreczka. 
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7.2 Warunki bezpiecznego składowania z uwzględnieniem substancji niekompatybilnych 

Nie przechowywać produktu w wysokich lub bardzo niskich (zamarzanie) temperaturach. Chronić produkt przez 
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Nie przechowywać produktu ze środkami utleniającymi lub 
materiałami wybuchowymi. 

7.3 Specyficzne zastosowanie 

(-a): Drukowanie atramentowe 

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry kontrolne 

Stężenia dopuszczalne w miejscu pracy:  
USA: 

Składniki OSHA:PEL ACGIH:TLV 

Trietanoloamina – 5 mg/m3 

 

Australia: OEL 

Składniki TWA STEL 

Trietanoloamina 5 mg/m3  

 

8.2 Sposoby zmniejszenia narażenia: 

Sposoby zmniejszenia narażenia w 

miejscu pracy: 

Zapewnienie stężenia w powietrzu poniżej wartości 
dopuszczalnych. Stosować tylko przy sprawnie działającej 
wentylacji. 

Środki ochrony indywidualnej:  

Ochrona dróg oddechowych: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. W przypadku niewystarczającej 
wentylacji stosować środki ochrony dróg oddechowych. 

Ochrona rąk: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem stosować rękawice ochronne. 

Ochrona oczu: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem nosić okulary ochronne lub 
okulary chroniące przed rozpryskami.. 

Ochrona skóry: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem nosić odzież ochronną. 

Środki higieny: Po pracy z substancją należy umyć ręce. W przypadku kontaktu z 

odzieżą należy ją wyprać przed ponownym użyciem. Nie jeść, pić 
lub palić podczas pracy z substancją lub w miejscach jej 
składowania. 

Sposoby zmniejszenia narażenia 
środowiska: 

Unikać uwolnienia do środowiska 
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9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych 

Wygląd: Czerwona ciecz 

Zapach: Słaby 

pH: W przybliżeniu 7,5-9,5 

Temperatura wrzenia: Brak danych 

Temperatura zapłonu: > 100 °C 

Temperatura zapalenia (°C): Brak danych 

Palność (ciało stałe, gaz): Brak danych 

Właściwości wybuchowe: Brak danych 

Właściwości utleniające: Brak danych 

Ciśnienie par: Brak danych 

Gęstość: Brak danych 

Gęstość: W przybliżeniu 1,09 g/cm3 

Rozpuszczalność: Brak danych 

Rozpuszczalność w wodzie Brak danych 

 (Barwnik: Prawie nierozpuszczalny, Inne składniki: 
Rozpuszczalne) 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Brak danych 

Lepkość: Około 2-8cps (w 20 ) 

Gęstość par: Brak danych 

Szybkość parowania: Brak danych 

Substancja stała, wagowo: Brak danych 

Temperatura topnienia: Brak danych 

9.2 Inne informacje: Brak informacji. 

10. Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność: Brak danych 

10.2 Stabilność chemiczna: Stabilny w normalnej temperaturze 

10.3 Możliwość niebezpiecznych reakcji: Nie są oczekiwane 

10.4 Należy unikać: Brak danych 

10.5 Substancje niekompatybilne: Oczekuje się, że jest niebezpieczny po zetknięciu ze środkiem 
utleniającym, środkiem redukującym, nadtlenkiem, mocnym 
kwasem, mocną zasadą. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak danych 

11. Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje o działaniach toksycznych 

Drogi nadmiernego narażenia na 
działanie substancji: 

Oczy, skóra, wdychanie i doustnie 

Toksyczność ostra 

 LD50 doustnie Brak danych 

  (Barwnik zawiesinowy : LD50>5000 mg/kg 

(szczur)) 

  (Trietanoloamina : LD50 8000-9000mg/kg 

(szczur)) 
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 LD50 przez 

skórę 

Brak danych 

 LC50 wziewnie Brak danych 

Uszkodzenie skóry/podrażnienie: Brak danych 

Poważne uszkodzenie 
oka/podrażnienie oka: 

Brak danych 

Uczulenie dróg oddechowych lub 

skóry: 

Brak danych 

Mutagenność komórek zarodka: Brak danych 

Wpływ na płodność: Brak danych 

Kancerogenność: Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w 
wykazie IARC  jako środek kancerogenny. (1,2A i 2B) 

Pojedyncze narażenie STOT: Brak danych 

Wielokrotne narażenie STOT: Brak danych 

Niebezpieczeństwo zachłyśnięcia: Brak danych 

12. Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność: Brak danych 

12.2 Trwałość i degradowalność: Brak danych 

12.3 Potencjał bioakumulacji: Brak danych 

12.4 Ruchliwość w glebie: Brak danych 

12.5 Wyniki oceny PBT i vPvB: Brak danych 

12.6 Inne szkodliwe działania: Brak danych 

13. Postępowanie z odpadami 

13.1 Sposoby postępowania z odpadami: 
Obróbka, składowanie, transport i usuwanie musi odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami federalnymi, 

państwowymi/prowincjonalnymi i lokalnymi. Nie wylewać do wód powierzchniowych oraz systemu kanalizacji 
sanitarnej. 

14. Informacje o transporcie  

14.1 Klasa UN/Nr UN:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.2 Poprawna nazwa przewozowa UN:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.4 Grupa pakowania:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.5 Zagrożenia środowiskowe:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.6 Specjalne środki ostrożności u 
użytkownika: 

Transport i składowanie produktu zgodnie z ogólnymi środkami 
ostrożności oraz wskazaniami wymienionymi w niniejszej karcie 
charakterystyki. 

14.7 Transport luzem zgodnie z aneksem II kodeksu MARPOL 73/78 i IBC. 

 brak uregulowań 
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15. Informacje dotyczące uregulowań (przepisów) prawnych 

Indormacje UE: 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego według (EC) 1907/2006: 
Do tego czasu nie dokonano oceny chemicznej produktu. 

Informacje dla USA: 

Toxic Substances Control Act (TSCA)(Akt 

ds. kontroli substancji toksycznych): 

Wszystkie składniki niniejszego produktu są wymienione w 
spisie TSCA. 

Propozycja kalifornijska 65:  

 OSTRZEŻENIE: Niniejszy produkt zawiera związek chemiczny, o którym wiadomo 
w Stanie Kalifornia, że powoduje uszkodzenia płodu lub inne zagrożenia płodności. 

SARA Title III: brak uregulowań 

Informacje dla Australii: 

Określenie niebezpieczeństwa: Nieklasyfikowany jako niebezpieczny według kryteriów 
NOHSC. 

Informacje międzynarodowe: 
Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w wykazie IARC  jako środek 
kancerogenny. (1,2A i 2B) 

16. Inne informacje: 

Spis odpowiednich zwrotów wskazujących rodzaj 
zagrożenia (H) w punkcie 3:  

Nic; w żaden sposób 

Uważamy, że informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki są poprawne zgodnie z naszą najlepszą wiedzą 
w podanym wyżej dniu jej publikacji. Informacje te są jedynie wskazaniami co do bezpiecznego obchodzenia się, 
stosowania, przetwarzania, przechowywania i usuwania, dlatego nie mogą być traktowane jako gwarancja lub 

specyfikacja jakościowa. Informacje odnoszą się jedynie do konkretnego wyszczególnionego materiału i mogą nie 
być ważne dla takiego materiału stosowanego w kombinacji z dowolnymi innymi materiałami  lub w dowolnym 
innym procesie, chyba że są wymienione w tekście. Może ona ulec zmianie po uzyskaniu dodatkowej wiedzy i 
doświadczenia. Roland DGN A/S nie gwarantuje kompletności lub dokładności zawartych w niej informacji.
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Karta charakterystyki bezpieczeństwa 

1. Identyfikacja substancji chemicznej/preparatu oraz przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikator produktu 

Texart ink, SBL3-YE 

1.2 Właściwe  zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania niewskazane 

Drukowanie atramentowe 

1.3 Dane dostawcy niniejszej karty charakterystyki bezpieczeństwa 

Nazwa producenta Roland DGN A/S 

Adres: Engholm Parkvej 5 

DK-3450 Alleroed 

Denmark 

Tel.: + 45-88-82-20-00 

Fax: + 45-88-82-20-01 

Adres e-mail: dgn-rdg@rolanddg.com 

Data aktualizacji: 21 kwietnia 2016 

1.4 Telefon w razie wypadku: 

2. Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Ten produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z kryteriami GHS. 

2.2 Elementy etykiety GHS z określeniami dotyczącymi środków ostrożności 
Produkt nie musi być oznakowany zgodnie z kryteriami GHS. 

2.3 Inne zagrożenia 

 

Potencjalne oddziaływanie na zdrowie:  

Oczy: Dostanie się do oczu może wywołać łagodne podrażnienie. 
Skóra: Kontakt ze skórą może powodować podrażnienie, obrzęk lub 

zaczerwienienie. 

Inhalacja: Narażenie na działanie par (mgły) spowoduje podrażnienie dróg 
oddechowych i utratę przytomności. 

Połknięcie: Może powodować rozstrój żołądka. 
Chroniczne zagrożenia dla zdrowia: Żadne nie są znane. 
Kancerogenność: Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w 

wykazie IARC  jako środek kancerogenny. (1,2A i 2B) 
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3. Skład i informacja o składnikach 

Postać chemiczna: mieszanina 

Skład Nr CAS Nr EC 
Nr rejestr. 

UE 
% wag. Klasyfikacja EC Nr 1272/2008 

Barwnik zawiesinowy C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

1-10 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Alkohol wielowodorotlenowy C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

15-30 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Związek gliceryny C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

1-10 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Środek powierzchniowo czynny C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

0,5-5 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Trietanoloamina 102-71-6 203-049-8 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

0,3 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Woda 7732-18-5 231-791-2 Wyłączenie 60-70 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

* Poufna informacja biznesowa 

4. Pierwsza pomoc 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Oczy: W przypadku dostania się do oczu natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody 
przez co najmniej 15 minut. Podczas przepłukiwania powieki powinny być rozwarte. 
Wezwać lekarza. 

Skóra: W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast przepłukać ją dużą ilością wody i 
zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed 
ponownym użyciem. Jeżeli wystąpi obrzęk lub zaczerwienienie, to wezwać lekarza. 

Inhalacja: W przypadku dostania się substancji do dróg oddechowych przenieść 
poszkodowanego na świeże powietrze. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, zastosować 
sztuczne oddychanie. Jeżeli występują trudności z oddychaniem, to należy podać 
poszkodowanemu tlen. Wezwać lekarza. 

Połknięcie: W razie połknięcia substancji NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zapewnić 
poszkodowanemu pomoc medyczną. 

4.2 Najważniejsze objawy i skutki - ostre i chroniczne 

Oczy: Dostanie się do oczu może wywołać łagodne podrażnienie. 
Skóra: Kontakt ze skórą może powodować podrażnienie, obrzęk lub zaczerwienienie. 
Inhalacja: Narażenie na działanie par (mgły) spowoduje podrażnienie dróg oddechowych i utratę 

przytomności. 
Połknięcie: Może powodować rozstrój żołądka. 

4.3 Wskazania odnośnie konieczności natychmiastowej pomocy medycznej lub leczenia specjalistycznego: 
Brak informacji. 
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5. Postępowanie w przypadku pożaru 

Właściwe środki gaśnicze: 
Proszek, piana, ditlenek węgla, piasek, duża ilość rozpylonej wody. 

Niełaściwe środki gaśnicze: 
Brak danych 

5.2 Szczególne zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny 

Niepalny, temperatura zapłonu: >100°C 

Ponieważ produkt zawiera palne składniki organiczne, to ogień powoduje powstawanie gęstego czarnego dymu 
zawierającego niebezpieczne produkty spalania.  Produkty rozkładu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. 
Schłodzić zamknięte pojemniki wystawione na działanie ognia za pomocą rozpylonej wody. Zebrać oddzielnie 

zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie może być ona wylewana do kanalizacji. Pozostałości po pożarze oraz 
zanieczyszczona woda gaśnicza powinny być usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami. 

5.3 Porady dla strażaków 

Założyć autonomiczny aparat oddechowy (SCBA) oraz pełny ubiór ochronny. 
Stosowanie bezpośredniego strumienia wody może być niebezpieczne, gdyż ogień może się rozprzestrzenić. 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

Informacje ogólne: 

Natychmiast zawiadomić odpowiednie władze. Podjąć wszelkie działania niezbędne do zapobieżenia i usunięcia 
niekorzystnych skutków rozlania. Posypać rozlaną substancję piaskiem lub ziemią w celu zaabsorbowania, a 
następnie umieścić w pojemniku na odpady chemiczne. 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne, postępowanie w razie wypadku 

Ewakuować personel, starannie przewietrzyć zagrożony obszar, stosować autonomiczne aparaty oddechowe, 
stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 

6.2 Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska 

Zetrzeć wylaną substancję. Zapobiec dostaniu cieczy do ścieków, cieków wodnych lub na obszar niżej położony. 

6.3 Sposoby i materiały do zapobiegania rozprzestrzenianiu  i oczyszczania 

Zmieść materiał i usunąć odpad zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmyć zanieczyszczony obszar wodą z 
detergentem. 

6.4 Odniesienia do innych punktów 

Zapoznać się z treścią punktu 8 "Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej" oraz punktu 13 
"Postępowanie z odpadami". 

7. Postępowanie z substancją i jej magazynowanie 

7.1 Informacje odnośnie bezpiecznego obchodzenia się 

Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu lub odzieży. Zapewnić odpowiednią wentylację i nie używać ognia w 
miejscu pracy. Chronić przed dziećmi i nie pić. Nie rozrywać woreczka. 

7.2 Warunki bezpiecznego składowania z uwzględnieniem substancji niekompatybilnych 

Nie przechowywać produktu w wysokich lub bardzo niskich (zamarzanie) temperaturach. Chronić produkt przez 
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Nie przechowywać produktu ze środkami utleniającymi lub 
materiałami wybuchowymi. 
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7.3 Specyficzne zastosowanie (-a): Drukowanie atramentowe 

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry kontrolne 

Stężenia dopuszczalne w miejscu pracy:  
USA: 

Składniki OSHA:PEL ACGIH:TLV 

Trietanoloamina – 5 mg/m3 

 

Australia: OEL 

Składniki TWA STEL 

Trietanoloamina 5 mg/m3  

 

8.2 Sposoby zmniejszenia narażenia: 

Sposoby zmniejszenia narażenia w 
miejscu pracy: 

Zapewnienie stężenia w powietrzu poniżej wartości 
dopuszczalnych. Stosować tylko przy sprawnie działającej 
wentylacji. 

Środki ochrony indywidualnej:  

Ochrona dróg oddechowych: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. W przypadku niewystarczającej 
wentylacji stosować środki ochrony dróg oddechowych. 

Ochrona rąk: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem stosować rękawice ochronne. 

Ochrona oczu: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem nosić okulary ochronne lub 
okulary chroniące przed rozpryskami.. 

Ochrona skóry: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 

montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem nosić odzież ochronną. 

Środki higieny: Po pracy z substancją należy umyć ręce. W przypadku kontaktu z 
odzieżą należy ją wyprać przed ponownym użyciem. Nie jeść, pić 
lub palić podczas pracy z substancją lub w miejscach jej 
składowania. 

Sposoby zmniejszenia narażenia 
środowiska: 

Unikać uwolnienia do środowiska 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych 

Wygląd: Ciecz koloru żółtego 

Zapach: Słaby 

pH: W przybliżeniu 7,5-9,5 

Temperatura wrzenia: Brak danych 

Temperatura zapłonu: > 100 °C 

Temperatura zapalenia (°C): Brak danych 
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Palność (ciało stałe, gaz): Brak danych 

Właściwości wybuchowe: Brak danych 

Właściwości utleniające: Brak danych 

Ciśnienie par: Brak danych 

Gęstość: Brak danych 

Gęstość: W przybliżeniu 1,09 g/cm3 

Rozpuszczalność: Brak danych 

Rozpuszczalność w wodzie Brak danych 

 (Barwnik: Prawie nierozpuszczalny, Inne składniki: 
Rozpuszczalne) 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Brak danych 

Lepkość: Około 2-8cps (w 20 ) 

Gęstość par: Brak danych 

Szybkość parowania: Brak danych 

Substancja stała, wagowo: Brak danych 

Temperatura topnienia: Brak danych 

9.2 Inne informacje: Brak informacji. 

10. Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność: Brak danych 

10.2 Stabilność chemiczna: Stabilny w normalnej temperaturze 

10.3 Możliwość niebezpiecznych reakcji: Nie są oczekiwane 

10.4 Należy unikać: Brak danych 

10.5 Substancje niekompatybilne: Oczekuje się, że jest niebezpieczny po zetknięciu ze środkiem 
utleniającym, środkiem redukującym, nadtlenkiem, mocnym 
kwasem, mocną zasadą. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak danych 

11. Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje o działaniach toksycznych 

Drogi nadmiernego narażenia na 
działanie substancji: 

Oczy, skóra, wdychanie i doustnie 

Toksyczność ostra 

 LD50 doustnie Brak danych 

  (Barwnik zawiesinowy : LD50>5000 mg/kg 

(szczur)) 

  (Trietanoloamina : LD50=8000-9000mg/kg 

(szczur)) 

 LD50 przez 

skórę 

Brak danych 

 LC50 wziewnie Brak danych 

Uszkodzenie skóry/podrażnienie: Brak danych 

Poważne uszkodzenie 
oka/podrażnienie oka: 

Brak danych 

Uczulenie dróg oddechowych lub 

skóry: 

Brak danych 

Mutagenność komórek zarodka: Brak danych 

Wpływ na płodność: Brak danych 
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Kancerogenność: Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w 
wykazie IARC  jako środek kancerogenny. (1,2A i 2B) 

Pojedyncze narażenie STOT: Brak danych 

Wielokrotne narażenie STOT: Brak danych 

Niebezpieczeństwo zachłyśnięcia: Brak danych 

12. Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność: Brak danych 

12.2 Trwałość i degradowalność: Brak danych 

12.3 Potencjał bioakumulacji: Brak danych 

12.4 Ruchliwość w glebie: Brak danych 

12.5 Wyniki oceny PBT i vPvB: Brak danych 

12.6 Inne szkodliwe działania: Brak danych 

13. Postępowanie z odpadami 

13.1 Sposoby postępowania z odpadami: 
Obróbka, składowanie, transport i usuwanie musi odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami federalnymi, 
państwowymi/prowincjonalnymi i lokalnymi. Nie wylewać do wód powierzchniowych oraz systemu kanalizacji 
sanitarnej. 

14. Informacje o transporcie  

14.1 Klasa UN/Nr UN:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.2 Poprawna nazwa przewozowa UN:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.4 Grupa pakowania:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.5 Zagrożenia środowiskowe:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.6 Specjalne środki ostrożności u 
użytkownika: 

Transport i składowanie produktu zgodnie z ogólnymi środkami 
ostrożności oraz wskazaniami wymienionymi w niniejszej karcie 
charakterystyki. 

14.7 Transport luzem zgodnie z aneksem II kodeksu MARPOL 73/78 i IBC. 

 brak uregulowań 

15. Informacje dotyczące uregulowań (przepisów) prawnych 

Indormacje UE: 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego według (EC) 1907/2006: 
Do tego czasu nie dokonano oceny chemicznej produktu. 

Informacje dla USA: 

Toxic Substances Control Act (TSCA)(Akt 

ds. kontroli substancji toksycznych): 

Wszystkie składniki niniejszego produktu są wymienione w 
spisie TSCA. 

Propozycja kalifornijska 65:  

 OSTRZEŻENIE: Niniejszy produkt zawiera związek chemiczny, o którym wiadomo w 

Stanie Kalifornia, że powoduje uszkodzenia płodu lub inne zagrożenia płodności. 
SARA Title III: brak uregulowań 
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Informacje dla Australii: 

Określenie niebezpieczeństwa: Nieklasyfikowany jako niebezpieczny według kryteriów 
NOHSC. 

Informacje międzynarodowe: 
Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w wykazie IARC  jako środek 
kancerogenny. (1,2A i 2B) 

16. Inne informacje: 

Spis odpowiednich zwrotów wskazujących rodzaj 
zagrożenia (H) w punkcie 3:  

Nic; w żaden sposób 

Uważamy, że informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki są poprawne zgodnie z naszą najlepszą wiedzą 
w podanym wyżej dniu jej publikacji. Informacje te są jedynie wskazaniami co do bezpiecznego obchodzenia się, 
stosowania, przetwarzania, przechowywania i usuwania, dlatego nie mogą być traktowane jako gwarancja lub 
specyfikacja jakościowa. Informacje odnoszą się jedynie do konkretnego wyszczególnionego materiału i mogą nie 
być ważne dla takiego materiału stosowanego w kombinacji z dowolnymi innymi materiałami  lub w dowolnym 
innym procesie, chyba że są wymienione w tekście. Może ona ulec zmianie po uzyskaniu dodatkowej wiedzy i 
doświadczenia. Roland DGN A/S nie gwarantuje kompletności lub dokładności zawartych w niej informacji.
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Karta charakterystyki bezpieczeństwa 

1. Identyfikacja substancji chemicznej/preparatu oraz przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikator produktu 

Texart ink, SBL3-BK 

1.2 Właściwe  zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania niewskazane 

Drukowanie atramentowe 

1.3 Dane dostawcy niniejszej karty charakterystyki bezpieczeństwa 

Nazwa producenta Roland DGN A/S 

Adres: Engholm Parkvej 5 

DK-3450 Alleroed 

Denmark 

Tel.: + 45-88-82-20-00 

Fax: + 45-88-82-20-01 

Adres e-mail: dgn-rdg@rolanddg.com 

Data aktualizacji: 21 kwietnia 2016 

1.4 Telefon w razie wypadku: 

2. Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Ten produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z kryteriami GHS. 

2.2 Elementy etykiety GHS z określeniami dotyczącymi środków ostrożności 
Produkt nie musi być oznakowany zgodnie z kryteriami GHS. 

2.3 Inne zagrożenia 

 

Potencjalne oddziaływanie na zdrowie:  

Oczy: Dostanie się do oczu może wywołać łagodne podrażnienie. 
Skóra: Kontakt ze skórą może powodować podrażnienie, obrzęk lub 

zaczerwienienie. 

Inhalacja: Narażenie na działanie par (mgły) spowoduje podrażnienie dróg 
oddechowych i utratę przytomności. 

Połknięcie: Może powodować rozstrój żołądka. 
Chroniczne zagrożenia dla zdrowia: Żadne nie są znane. 
Kancerogenność: Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w 

wykazie IARC  jako środek kancerogenny. (1,2A i 2B) 
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3. Skład i informacja o składnikach 

Postać chemiczna: mieszanina 

Skład Nr CAS Nr EC 
Nr rejestr. 

UE 
% wag. Klasyfikacja EC Nr 1272/2008 

Zawiesinowy niebieski 360 70693-64-0 435-600-5 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

1-10 
Substancja stała łatwopalna 1: H228 

Wodne chroniczne 4: H413 

Alkohol wielowodorotlenowy C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

15-30 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Związek gliceryny C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

1-10 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Środek powierzchniowo czynny C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

0,5-5 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Trietanoloamina 102-71-6 203-049-8 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

1,0 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Woda 7732-18-5 231-791-2 Wyłączenie 60-70 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

* Poufna informacja biznesowa 

4. Pierwsza pomoc 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Oczy: W przypadku dostania się do oczu natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody 
przez co najmniej 15 minut. Podczas przepłukiwania powieki powinny być rozwarte. 
Wezwać lekarza. 

Skóra: W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast przepłukać ją dużą ilością wody i 
zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed 
ponownym użyciem. Jeżeli wystąpi obrzęk lub zaczerwienienie, to wezwać lekarza. 

Inhalacja: W przypadku dostania się substancji do dróg oddechowych przenieść 
poszkodowanego na świeże powietrze. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, zastosować 
sztuczne oddychanie. Jeżeli występują trudności z oddychaniem, to należy podać 
poszkodowanemu tlen. Wezwać lekarza. 

Połknięcie: W razie połknięcia substancji NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zapewnić 
poszkodowanemu pomoc medyczną. 

4.2 Najważniejsze objawy i skutki - ostre i chroniczne 

Oczy: Dostanie się do oczu może wywołać łagodne podrażnienie. 
Skóra: Kontakt ze skórą może powodować podrażnienie, obrzęk lub zaczerwienienie. 
Inhalacja: Narażenie na działanie par (mgły) spowoduje podrażnienie dróg oddechowych i utratę 

przytomności. 
Połknięcie: Może powodować rozstrój żołądka. 

4.3 Wskazania odnośnie konieczności natychmiastowej pomocy medycznej lub leczenia specjalistycznego: 
Brak informacji. 
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5. Postępowanie w przypadku pożaru 

Właściwe środki gaśnicze: 
Proszek, piana, ditlenek węgla, piasek, duża ilość rozpylonej wody. 

Niełaściwe środki gaśnicze: 
Brak danych 

5.2 Szczególne zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny 

Niepalny, temperatura zapłonu: >100°C 

Ponieważ produkt zawiera palne składniki organiczne, to ogień powoduje powstawanie gęstego czarnego dymu 
zawierającego niebezpieczne produkty spalania.  Produkty rozkładu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. 
Schłodzić zamknięte pojemniki wystawione na działanie ognia za pomocą rozpylonej wody. Zebrać oddzielnie 
zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie może być ona wylewana do kanalizacji. Pozostałości po pożarze oraz 
zanieczyszczona woda gaśnicza powinny być usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami. 

5.3 Porady dla strażaków 

Założyć autonomiczny aparat oddechowy (SCBA) oraz pełny ubiór ochronny. 
Stosowanie bezpośredniego strumienia wody może być niebezpieczne, gdyż ogień może się rozprzestrzenić. 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

Informacje ogólne: 

Natychmiast zawiadomić odpowiednie władze. Podjąć wszelkie działania niezbędne do zapobieżenia i usunięcia 
niekorzystnych skutków rozlania. Posypać rozlaną substancję piaskiem lub ziemią w celu zaabsorbowania, a 
następnie umieścić w pojemniku na odpady chemiczne. 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne, postępowanie w razie wypadku 

Ewakuować personel, starannie przewietrzyć zagrożony obszar, stosować autonomiczne aparaty oddechowe, 
stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 

6.2 Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska 

Zetrzeć wylaną substancję. Zapobiec dostaniu cieczy do ścieków, cieków wodnych lub na obszar niżej położony. 

6.3 Sposoby i materiały do zapobiegania rozprzestrzenianiu  i oczyszczania 

Zmieść materiał i usunąć odpad zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmyć zanieczyszczony obszar wodą z 
detergentem. 

6.4 Odniesienia do innych punktów 

Zapoznać się z treścią punktu 8 "Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej" oraz punktu 13 
"Postępowanie z odpadami". 

7. Postępowanie z substancją i jej magazynowanie 

7.1 Informacje odnośnie bezpiecznego obchodzenia się 

Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu lub odzieży. Zapewnić odpowiednią wentylację i nie używać ognia w 
miejscu pracy. Chronić przed dziećmi i nie pić. Nie rozrywać woreczka. 

7.2 Warunki bezpiecznego składowania z uwzględnieniem substancji niekompatybilnych 

Nie przechowywać produktu w wysokich lub bardzo niskich (zamarzanie) temperaturach. Chronić produkt przez 
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Nie przechowywać produktu ze środkami utleniającymi lub 
materiałami wybuchowymi. 
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7.3 Specyficzne zastosowanie (-a): Drukowanie atramentowe 

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry kontrolne 

Stężenia dopuszczalne w miejscu pracy:  
USA: 

Składniki OSHA:PEL ACGIH:TLV 

Trietanoloamina – 5 mg/m3 

 

Australia: OEL 

Składniki TWA STEL 

Trietanoloamina 5 mg/m3  

 

8.2 Sposoby zmniejszenia narażenia: 

Sposoby zmniejszenia narażenia w 
miejscu pracy: 

Zapewnienie stężenia w powietrzu poniżej wartości 
dopuszczalnych. Stosować tylko przy sprawnie działającej 
wentylacji. 

Środki ochrony indywidualnej:  

Ochrona dróg oddechowych: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. W przypadku niewystarczającej 
wentylacji stosować środki ochrony dróg oddechowych. 

Ochrona rąk: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem stosować rękawice ochronne. 

Ochrona oczu: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem nosić okulary ochronne lub 
okulary chroniące przed rozpryskami.. 

Ochrona skóry: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem nosić odzież ochronną. 

Środki higieny: Po pracy z substancją należy umyć ręce. W przypadku kontaktu z 
odzieżą należy ją wyprać przed ponownym użyciem. Nie jeść, pić 
lub palić podczas pracy z substancją lub w miejscach jej 
składowania. 

Sposoby zmniejszenia narażenia 
środowiska: 

Unikać uwolnienia do środowiska 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych 

Wygląd: Ciecz koloru czarnego 

Zapach: Słaby 

pH: W przybliżeniu 7,5-9,5 

Temperatura wrzenia: Brak danych 

Temperatura zapłonu: > 100 °C 

Temperatura zapalenia (°C): Brak danych 
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Palność (ciało stałe, gaz): Brak danych 

Właściwości wybuchowe: Brak danych 

Właściwości utleniające: Brak danych 

Ciśnienie par: Brak danych 

Gęstość: Brak danych 

Gęstość: W przybliżeniu 1,08 g/cm3 

Rozpuszczalność: Brak danych 

Rozpuszczalność w wodzie Brak danych 

 (Barwnik: Prawie nierozpuszczalny, Inne składniki: 
Rozpuszczalne) 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Brak danych 

Lepkość: Około 2-8cps (w 20 ) 

Gęstość par: Brak danych 

Szybkość parowania: Brak danych 

Substancja stała, wagowo: Brak danych 

Temperatura topnienia: Brak danych 

9.2 Inne informacje: Brak informacji. 

10. Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność: Brak danych 

10.2 Stabilność chemiczna: Stabilny w normalnej temperaturze 

10.3 Możliwość niebezpiecznych reakcji: Nie są oczekiwane 

10.4 Należy unikać: Brak danych 

10.5 Substancje niekompatybilne: Oczekuje się, że jest niebezpieczny po zetknięciu ze środkiem 
utleniającym, środkiem redukującym, nadtlenkiem, mocnym 
kwasem, mocną zasadą. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak danych 

11. Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje o działaniach toksycznych 

Drogi nadmiernego narażenia na 
działanie substancji: 

Oczy, skóra, wdychanie i doustnie 

Toksyczność ostra 

 LD50 doustnie Brak danych 

  (Trietanoloamina : LD50=8000-9000mg/kg 

(szczur)) 

 LD50 przez 

skórę 

Brak danych 

 LC50 wziewnie Brak danych 

Uszkodzenie skóry/podrażnienie: Brak danych 

Poważne uszkodzenie 
oka/podrażnienie oka: 

Brak danych 

Uczulenie dróg oddechowych lub 

skóry: 

Brak danych 

Mutagenność komórek zarodka: Brak danych 

Wpływ na płodność: Brak danych 

Kancerogenność: Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w 
wykazie IARC  jako środek kancerogenny. (1,2A i 2B) 
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Pojedyncze narażenie STOT: Brak danych 

Wielokrotne narażenie STOT: Brak danych 

Niebezpieczeństwo zachłyśnięcia: Brak danych 

12. Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność: Brak danych 

12.2 Trwałość i degradowalność: Brak danych 

12.3 Potencjał bioakumulacji: Brak danych 

12.4 Ruchliwość w glebie: Brak danych 

12.5 Wyniki oceny PBT i vPvB: Brak danych 

12.6 Inne szkodliwe działania: Brak danych 

13. Postępowanie z odpadami 

13.1 Sposoby postępowania z odpadami: 
Obróbka, składowanie, transport i usuwanie musi odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami federalnymi, 
państwowymi/prowincjonalnymi i lokalnymi. Nie wylewać do wód powierzchniowych oraz systemu kanalizacji 
sanitarnej. 

14. Informacje o transporcie  

14.1 Klasa UN/Nr UN:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.2 Poprawna nazwa przewozowa UN:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.4 Grupa pakowania:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.5 Zagrożenia środowiskowe:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.6 Specjalne środki ostrożności u 
użytkownika: 

Transport i składowanie produktu zgodnie z ogólnymi środkami 
ostrożności oraz wskazaniami wymienionymi w niniejszej karcie 
charakterystyki. 

14.7 Transport luzem zgodnie z aneksem II kodeksu MARPOL 73/78 i IBC. 

 brak uregulowań 

15. Informacje dotyczące uregulowań (przepisów) prawnych 

Indormacje UE: 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego według (EC) 1907/2006: 
Do tego czasu nie dokonano oceny chemicznej produktu. 

Informacje dla USA: 

Toxic Substances Control Act (TSCA)(Akt 

ds. kontroli substancji toksycznych): 

Wszystkie składniki niniejszego produktu są wymienione w 

spisie TSCA. 

Propozycja kalifornijska 65:  

 OSTRZEŻENIE: Niniejszy produkt zawiera związek chemiczny, o którym wiadomo w Stanie 
Kalifornia, że powoduje uszkodzenia płodu lub inne zagrożenia płodności. 

SARA Title III: brak uregulowań 
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Informacje dla Australii: 

Określenie niebezpieczeństwa: Nieklasyfikowany jako niebezpieczny według kryteriów 
NOHSC. 

Informacje międzynarodowe: 
Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w wykazie IARC  jako środek 
kancerogenny. (1,2A i 2B) 

16. Inne informacje: 

Spis odpowiednich zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (H) w punkcie 3:  
H228 Substancja stała łatwopalna. 
H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. 

Uważamy, że informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki są poprawne zgodnie z naszą najlepszą wiedzą 
w podanym wyżej dniu jej publikacji. Informacje te są jedynie wskazaniami co do bezpiecznego obchodzenia się, 
stosowania, przetwarzania, przechowywania i usuwania, dlatego nie mogą być traktowane jako gwarancja lub 
specyfikacja jakościowa. Informacje odnoszą się jedynie do konkretnego wyszczególnionego materiału i mogą nie 
być ważne dla takiego materiału stosowanego w kombinacji z dowolnymi innymi materiałami  lub w dowolnym 
innym procesie, chyba że są wymienione w tekście. Może ona ulec zmianie po uzyskaniu dodatkowej wiedzy i 
doświadczenia. Roland DGN A/S nie gwarantuje kompletności lub dokładności zawartych w niej informacji.
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Karta charakterystyki bezpieczeństwa 

1. Identyfikacja substancji chemicznej/preparatu oraz przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikator produktu 

Texart ink, SBL3-LC 

1.2 Właściwe  zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania niewskazane 

Drukowanie atramentowe 

1.3 Dane dostawcy niniejszej karty charakterystyki bezpieczeństwa 

Nazwa producenta Roland DGN A/S 

Adres: Engholm Parkvej 5 

DK-3450 Alleroed 

Denmark 

Tel.: + 45-88-82-20-00 

Fax: + 45-88-82-20-01 

Adres e-mail: dgn-rdg@rolanddg.com 

Data aktualizacji: 21 kwietnia 2016 

1.4 Telefon w razie wypadku: 

2. Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Ten produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z kryteriami GHS. 

2.2 Elementy etykiety GHS z określeniami dotyczącymi środków ostrożności 
Produkt nie musi być oznakowany zgodnie z kryteriami GHS. 

2.3 Inne zagrożenia 

 

Potencjalne oddziaływanie na zdrowie:  

Oczy: Dostanie się do oczu może wywołać łagodne podrażnienie. 
Skóra: Kontakt ze skórą może powodować podrażnienie, obrzęk lub 

zaczerwienienie. 

Inhalacja: Narażenie na działanie par (mgły) spowoduje podrażnienie dróg 
oddechowych i utratę przytomności. 

Połknięcie: Może powodować rozstrój żołądka. 

Chroniczne zagrożenia dla zdrowia: Żadne nie są znane. 
Kancerogenność: Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w 

wykazie IARC  jako środek kancerogenny. (1,2A i 2B) 
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3. Skład i informacja o składnikach 

Postać chemiczna: mieszanina 

Skład Nr CAS Nr EC 
Nr rejestr. 

UE 
% wag. Klasyfikacja EC Nr 1272/2008 

Barwnik zawiesinowy C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

0,5-5 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Alkohol wielowodorotlenowy C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

15-30 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Związek gliceryny C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

1-10 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Środek powierzchniowo czynny C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

0,5-5 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Trietanoloamina 102-71-6 203-049-8 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

0,3 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Woda 7732-18-5 231-791-2 Wyłączenie 60-70 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

* Poufna informacja biznesowa 

4. Pierwsza pomoc 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Oczy: W przypadku dostania się do oczu natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody 
przez co najmniej 15 minut. Podczas przepłukiwania powieki powinny być rozwarte. 
Wezwać lekarza. 

Skóra: W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast przepłukać ją dużą ilością wody i 
zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed 
ponownym użyciem. Jeżeli wystąpi obrzęk lub zaczerwienienie, to wezwać lekarza. 

Inhalacja: W przypadku dostania się substancji do dróg oddechowych przenieść 
poszkodowanego na świeże powietrze. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, zastosować 
sztuczne oddychanie. Jeżeli występują trudności z oddychaniem, to należy podać 
poszkodowanemu tlen. Wezwać lekarza. 

Połknięcie: W razie połknięcia substancji NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zapewnić 
poszkodowanemu pomoc medyczną. 

4.2 Najważniejsze objawy i skutki - ostre i chroniczne 

Oczy: Dostanie się do oczu może wywołać łagodne podrażnienie. 
Skóra: Kontakt ze skórą może powodować podrażnienie, obrzęk lub zaczerwienienie. 
Inhalacja: Narażenie na działanie par (mgły) spowoduje podrażnienie dróg oddechowych i utratę 

przytomności. 
Połknięcie: Może powodować rozstrój żołądka. 

4.3 Wskazania odnośnie konieczności natychmiastowej pomocy medycznej lub leczenia specjalistycznego: 

Brak informacji. 
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5. Postępowanie w przypadku pożaru 

Właściwe środki gaśnicze: 
Proszek, piana, ditlenek węgla, piasek, duża ilość rozpylonej wody. 

Niełaściwe środki gaśnicze: 
Brak danych 

5.2 Szczególne zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny 

Niepalny, temperatura zapłonu: >100°C 

Ponieważ produkt zawiera palne składniki organiczne, to ogień powoduje powstawanie gęstego czarnego dymu 
zawierającego niebezpieczne produkty spalania.  Produkty rozkładu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. 
Schłodzić zamknięte pojemniki wystawione na działanie ognia za pomocą rozpylonej wody. Zebrać oddzielnie 
zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie może być ona wylewana do kanalizacji. Pozostałości po pożarze oraz 
zanieczyszczona woda gaśnicza powinny być usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami. 

5.3 Porady dla strażaków 

Założyć autonomiczny aparat oddechowy (SCBA) oraz pełny ubiór ochronny. 
Stosowanie bezpośredniego strumienia wody może być niebezpieczne, gdyż ogień może się rozprzestrzenić. 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

Informacje ogólne: 

Natychmiast zawiadomić odpowiednie władze. Podjąć wszelkie działania niezbędne do zapobieżenia i usunięcia 
niekorzystnych skutków rozlania. Posypać rozlaną substancję piaskiem lub ziemią w celu zaabsorbowania, a 
następnie umieścić w pojemniku na odpady chemiczne. 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne, postępowanie w razie wypadku 

Ewakuować personel, starannie przewietrzyć zagrożony obszar, stosować autonomiczne aparaty oddechowe, 
stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 

6.2 Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska 

Zetrzeć wylaną substancję. Zapobiec dostaniu cieczy do ścieków, cieków wodnych lub na obszar niżej położony. 

6.3 Sposoby i materiały do zapobiegania rozprzestrzenianiu  i oczyszczania 

Zmieść materiał i usunąć odpad zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmyć zanieczyszczony obszar wodą z 
detergentem. 

6.4 Odniesienia do innych punktów 

Zapoznać się z treścią punktu 8 "Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej" oraz punktu 13 
"Postępowanie z odpadami". 

7. Postępowanie z substancją i jej magazynowanie 

7.1 Informacje odnośnie bezpiecznego obchodzenia się 

Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu lub odzieży. Zapewnić odpowiednią wentylację i nie używać ognia w 
miejscu pracy. Chronić przed dziećmi i nie pić. Nie rozrywać woreczka. 

7.2 Warunki bezpiecznego składowania z uwzględnieniem substancji niekompatybilnych 

Nie przechowywać produktu w wysokich lub bardzo niskich (zamarzanie) temperaturach. Chronić produkt przez 
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Nie przechowywać produktu ze środkami utleniającymi lub 
materiałami wybuchowymi. 
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7.3 Specyficzne zastosowanie (-a): Drukowanie atramentowe 

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry kontrolne 

Stężenia dopuszczalne w miejscu pracy:  
USA: 

Składniki OSHA:PEL ACGIH:TLV 

Trietanoloamina – 5 mg/m3 

 

Australia: OEL 

Składniki TWA STEL 

Trietanoloamina 5 mg/m3  

 

8.2 Sposoby zmniejszenia narażenia: 

Sposoby zmniejszenia narażenia w 
miejscu pracy: 

Zapewnienie stężenia w powietrzu poniżej wartości 
dopuszczalnych. Stosować tylko przy sprawnie działającej 
wentylacji. 

Środki ochrony indywidualnej:  

Ochrona dróg oddechowych: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. W przypadku niewystarczającej 
wentylacji stosować środki ochrony dróg oddechowych. 

Ochrona rąk: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem stosować rękawice ochronne. 

Ochrona oczu: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem nosić okulary ochronne lub 

okulary chroniące przed rozpryskami.. 
Ochrona skóry: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 

montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem nosić odzież ochronną. 

Środki higieny: Po pracy z substancją należy umyć ręce. W przypadku kontaktu z 
odzieżą należy ją wyprać przed ponownym użyciem. Nie jeść, pić 
lub palić podczas pracy z substancją lub w miejscach jej 
składowania. 

Sposoby zmniejszenia narażenia 
środowiska: 

Unikać uwolnienia do środowiska 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych 

Wygląd: Ciemnoniebieska ciecz 

Zapach: Słaby 

pH: W przybliżeniu 7,5-9,5 

Temperatura wrzenia: Brak danych 

Temperatura zapłonu: > 100 °C 

Temperatura zapalenia (°C): Brak danych 
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Palność (ciało stałe, gaz): Brak danych 

Właściwości wybuchowe: Brak danych 

Właściwości utleniające: Brak danych 

Ciśnienie par: Brak danych 

Gęstość: Brak danych 

Gęstość: W przybliżeniu 1,09 g/cm3 

Rozpuszczalność: Brak danych 

Rozpuszczalność w wodzie Brak danych 

 (Barwnik: Prawie nierozpuszczalny, Inne składniki: 
Rozpuszczalne) 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Brak danych 

Lepkość: Około 2-8cps (w 20 ) 

Gęstość par: Brak danych 

Szybkość parowania: Brak danych 

Substancja stała, wagowo: Brak danych 

Temperatura topnienia: Brak danych 

9.2 Inne informacje: Brak informacji. 

10. Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność: Brak danych 

10.2 Stabilność chemiczna: Stabilny w normalnej temperaturze 

10.3 Możliwość niebezpiecznych reakcji: Nie są oczekiwane 

10.4 Należy unikać: Brak danych 

10.5 Substancje niekompatybilne: Oczekuje się, że jest niebezpieczny po zetknięciu ze środkiem 
utleniającym, środkiem redukującym, nadtlenkiem, mocnym 

kwasem, mocną zasadą. 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak danych 

11. Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje o działaniach toksycznych 

Drogi nadmiernego narażenia na 
działanie substancji: 

Oczy, skóra, wdychanie i doustnie 

Toksyczność ostra 

 LD50 doustnie Brak danych 

  (Trietanoloamina : LD50=8000-9000mg/kg 

(szczur)) 

 LD50 przez 

skórę 

Brak danych 

 LC50 wziewnie Brak danych 

Uszkodzenie skóry/podrażnienie: Brak danych 

Poważne uszkodzenie 
oka/podrażnienie oka: 

Brak danych 

Uczulenie dróg oddechowych lub 

skóry: 

Brak danych 

Mutagenność komórek zarodka: Brak danych 

Wpływ na płodność: Brak danych 

Kancerogenność: Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w 
wykazie IARC  jako środek kancerogenny. (1,2A i 2B) 
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Pojedyncze narażenie STOT: Brak danych 

Wielokrotne narażenie STOT: Brak danych 

Niebezpieczeństwo zachłyśnięcia: Brak danych 

12. Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność: Brak danych 

12.2 Trwałość i degradowalność: Brak danych 

12.3 Potencjał bioakumulacji: Brak danych 

12.4 Ruchliwość w glebie: Brak danych 

12.5 Wyniki oceny PBT i vPvB: Brak danych 

12.6 Inne szkodliwe działania: Brak danych 

13. Postępowanie z odpadami 

13.1 Sposoby postępowania z odpadami: 
Obróbka, składowanie, transport i usuwanie musi odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami federalnymi, 
państwowymi/prowincjonalnymi i lokalnymi. Nie wylewać do wód powierzchniowych oraz systemu kanalizacji 
sanitarnej. 

14. Informacje o transporcie  

14.1 Klasa UN/Nr UN:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.2 Poprawna nazwa przewozowa UN:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.4 Grupa pakowania:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.5 Zagrożenia środowiskowe:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.6 Specjalne środki ostrożności u 
użytkownika: 

Transport i składowanie produktu zgodnie z ogólnymi środkami 
ostrożności oraz wskazaniami wymienionymi w niniejszej karcie 

charakterystyki. 

14.7 Transport luzem zgodnie z aneksem II kodeksu MARPOL 73/78 i IBC. 

 brak uregulowań 

15. Informacje dotyczące uregulowań (przepisów) prawnych 

Indormacje UE: 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego według (EC) 1907/2006: 
Do tego czasu nie dokonano oceny chemicznej produktu. 

Informacje dla USA: 

Toxic Substances Control Act (TSCA)(Akt 

ds. kontroli substancji toksycznych): 

Wszystkie składniki niniejszego produktu są wymienione w 
spisie TSCA. 

Propozycja kalifornijska 65:  

 OSTRZEŻENIE: Niniejszy produkt zawiera związek chemiczny, o którym wiadomo w Stanie 
Kalifornia, że powoduje uszkodzenia płodu lub inne zagrożenia płodności. 

SARA Title III: brak uregulowań 

  



 
Texart ink, SBL3-LC 

21 kwietnia 2016 

Wersja G_2.1 

 

35/ 56 
 

Informacje dla Australii: 

Określenie niebezpieczeństwa: Nieklasyfikowany jako niebezpieczny według kryteriów 
NOHSC. 

Informacje międzynarodowe: 
Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w wykazie IARC  jako środek 
kancerogenny. (1,2A i 2B) 

16. Inne informacje: 

Spis odpowiednich zwrotów wskazujących rodzaj 
zagrożenia (H) w punkcie 3:  

Nic; w żaden sposób 

Uważamy, że informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki są poprawne zgodnie z naszą najlepszą wiedzą 
w podanym wyżej dniu jej publikacji. Informacje te są jedynie wskazaniami co do bezpiecznego obchodzenia się, 
stosowania, przetwarzania, przechowywania i usuwania, dlatego nie mogą być traktowane jako gwarancja lub 

specyfikacja jakościowa. Informacje odnoszą się jedynie do konkretnego wyszczególnionego materiału i mogą nie 
być ważne dla takiego materiału stosowanego w kombinacji z dowolnymi innymi materiałami  lub w dowolnym 
innym procesie, chyba że są wymienione w tekście. Może ona ulec zmianie po uzyskaniu dodatkowej wiedzy i 
doświadczenia. Roland DGN A/S nie gwarantuje kompletności lub dokładności zawartych w niej informacji.
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Karta charakterystyki bezpieczeństwa 

1. Identyfikacja substancji chemicznej/preparatu oraz przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikator produktu 

Texart ink, SBL3-LM 

1.2 Właściwe  zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania niewskazane 

Drukowanie atramentowe 

1.3 Dane dostawcy niniejszej karty charakterystyki bezpieczeństwa 

Nazwa producenta Roland DGN A/S 

Adres: Engholm Parkvej 5 

DK-3450 Alleroed 

Denmark 

Tel.: + 45-88-82-20-00 

Fax: + 45-88-82-20-01 

Adres e-mail: dgn-rdg@rolanddg.com 

Data aktualizacji: 21 kwietnia 2016 

1.4 Telefon w razie wypadku: 

2. Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Ten produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z kryteriami GHS. 

2.2 Elementy etykiety GHS z określeniami dotyczącymi środków ostrożności 
Produkt nie musi być oznakowany zgodnie z kryteriami GHS. 

2.3 Inne zagrożenia 

 

Potencjalne oddziaływanie na zdrowie:  

Oczy: Dostanie się do oczu może wywołać łagodne podrażnienie. 
Skóra: Kontakt ze skórą może powodować podrażnienie, obrzęk lub 

zaczerwienienie. 

Inhalacja: Narażenie na działanie par (mgły) spowoduje podrażnienie dróg 
oddechowych i utratę przytomności. 

Połknięcie: Może powodować rozstrój żołądka. 
Chroniczne zagrożenia dla zdrowia: Żadne nie są znane. 
Kancerogenność: Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w 

wykazie IARC  jako środek kancerogenny. (1,2A i 2B) 
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3. Skład i informacja o składnikach 

Postać chemiczna: mieszanina 

Skład Nr CAS Nr EC 
Nr rejestr. 

UE 
% wag. Klasyfikacja EC Nr 1272/2008 

Barwnik zawiesinowy C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

0,5-5 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Alkohol wielowodorotlenowy C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

15-30 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Związek gliceryny C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

1-10 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Środek powierzchniowo czynny C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

0,5-5 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Trietanoloamina 102-71-6 203-049-8 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

0,3 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Woda 7732-18-5 231-791-2 Wyłączenie 60-70 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

* Poufna informacja biznesowa 

4. Pierwsza pomoc 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Oczy: W przypadku dostania się do oczu natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody 
przez co najmniej 15 minut. Podczas przepłukiwania powieki powinny być rozwarte. 
Wezwać lekarza. 

Skóra: W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast przepłukać ją dużą ilością wody i 
zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed 
ponownym użyciem. Jeżeli wystąpi obrzęk lub zaczerwienienie, to wezwać lekarza. 

Inhalacja: W przypadku dostania się substancji do dróg oddechowych przenieść 
poszkodowanego na świeże powietrze. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, zastosować 
sztuczne oddychanie. Jeżeli występują trudności z oddychaniem, to należy podać 
poszkodowanemu tlen. Wezwać lekarza. 

Połknięcie: W razie połknięcia substancji NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zapewnić 
poszkodowanemu pomoc medyczną. 

4.2 Najważniejsze objawy i skutki - ostre i chroniczne 

Oczy: Dostanie się do oczu może wywołać łagodne podrażnienie. 
Skóra: Kontakt ze skórą może powodować podrażnienie, obrzęk lub zaczerwienienie. 
Inhalacja: Narażenie na działanie par (mgły) spowoduje podrażnienie dróg oddechowych i utratę 

przytomności. 
Połknięcie: Może powodować rozstrój żołądka. 

4.3 Wskazania odnośnie konieczności natychmiastowej pomocy medycznej lub leczenia specjalistycznego: 
Brak informacji. 
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5. Postępowanie w przypadku pożaru 

Właściwe środki gaśnicze: 
Proszek, piana, ditlenek węgla, piasek, duża ilość rozpylonej wody. 

Niełaściwe środki gaśnicze: 
Brak danych 

5.2 Szczególne zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny 

Niepalny, temperatura zapłonu: >100°C 

Ponieważ produkt zawiera palne składniki organiczne, to ogień powoduje powstawanie gęstego czarnego dymu 
zawierającego niebezpieczne produkty spalania.  Produkty rozkładu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. 
Schłodzić zamknięte pojemniki wystawione na działanie ognia za pomocą rozpylonej wody. Zebrać oddzielnie 

zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie może być ona wylewana do kanalizacji. Pozostałości po pożarze oraz 
zanieczyszczona woda gaśnicza powinny być usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami. 

5.3 Porady dla strażaków 

Założyć autonomiczny aparat oddechowy (SCBA) oraz pełny ubiór ochronny. 
Stosowanie bezpośredniego strumienia wody może być niebezpieczne, gdyż ogień może się rozprzestrzenić. 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

Informacje ogólne: 

Natychmiast zawiadomić odpowiednie władze. Podjąć wszelkie działania niezbędne do zapobieżenia i usunięcia 
niekorzystnych skutków rozlania. Posypać rozlaną substancję piaskiem lub ziemią w celu zaabsorbowania, a 
następnie umieścić w pojemniku na odpady chemiczne. 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne, postępowanie w razie wypadku 

Ewakuować personel, starannie przewietrzyć zagrożony obszar, stosować autonomiczne aparaty oddechowe, 
stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 

6.2 Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska 

Zetrzeć wylaną substancję. Zapobiec dostaniu cieczy do ścieków, cieków wodnych lub na obszar niżej położony. 

6.3 Sposoby i materiały do zapobiegania rozprzestrzenianiu  i oczyszczania 

Zmieść materiał i usunąć odpad zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmyć zanieczyszczony obszar wodą z 
detergentem. 

6.4 Odniesienia do innych punktów 

Zapoznać się z treścią punktu 8 "Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej" oraz punktu 13 
"Postępowanie z odpadami". 

7. Postępowanie z substancją i jej magazynowanie 

7.1 Informacje odnośnie bezpiecznego obchodzenia się 

Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu lub odzieży. Zapewnić odpowiednią wentylację i nie używać ognia w 
miejscu pracy. Chronić przed dziećmi i nie pić. Nie rozrywać woreczka. 

7.2 Warunki bezpiecznego składowania z uwzględnieniem substancji niekompatybilnych 

Nie przechowywać produktu w wysokich lub bardzo niskich (zamarzanie) temperaturach. Chronić produkt przez 
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Nie przechowywać produktu ze środkami utleniającymi lub 
materiałami wybuchowymi. 
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7.3 Specyficzne zastosowanie (-a): Drukowanie atramentowe 

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry kontrolne 

Stężenia dopuszczalne w miejscu pracy:  
USA: 

Składniki OSHA:PEL ACGIH:TLV 

Trietanoloamina – 5 mg/m3 

 

Australia: OEL 

Składniki TWA STEL 

Trietanoloamina 5 mg/m3  

 

8.2 Sposoby zmniejszenia narażenia: 

Sposoby zmniejszenia narażenia w 
miejscu pracy: 

Zapewnienie stężenia w powietrzu poniżej wartości 
dopuszczalnych. Stosować tylko przy sprawnie działającej 
wentylacji. 

Środki ochrony indywidualnej:  

Ochrona dróg oddechowych: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. W przypadku niewystarczającej 
wentylacji stosować środki ochrony dróg oddechowych. 

Ochrona rąk: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem stosować rękawice ochronne. 

Ochrona oczu: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem nosić okulary ochronne lub 
okulary chroniące przed rozpryskami.. 

Ochrona skóry: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 

montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem nosić odzież ochronną. 

Środki higieny: Po pracy z substancją należy umyć ręce. W przypadku kontaktu z 
odzieżą należy ją wyprać przed ponownym użyciem. Nie jeść, pić 
lub palić podczas pracy z substancją lub w miejscach jej 
składowania. 

Sposoby zmniejszenia narażenia 
środowiska: 

Unikać uwolnienia do środowiska 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych 

Wygląd: Czerwona ciecz 

Zapach: Słaby 

pH: W przybliżeniu 7,5-9,5 

Temperatura wrzenia: Brak danych 

Temperatura zapłonu: > 100 °C 

Temperatura zapalenia (°C): Brak danych 
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Palność (ciało stałe, gaz): Brak danych 

Właściwości wybuchowe: Brak danych 

Właściwości utleniające: Brak danych 

Ciśnienie par: Brak danych 

Gęstość: Brak danych 

Gęstość: W przybliżeniu 1,09 g/cm3 

Rozpuszczalność: Brak danych 

Rozpuszczalność w wodzie Brak danych 

 (Barwnik: Prawie nierozpuszczalny, Inne składniki: 
Rozpuszczalne) 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Brak danych 

Lepkość: Około 2-8cps (w 20 ) 

Gęstość par: Brak danych 

Szybkość parowania: Brak danych 

Substancja stała, wagowo: Brak danych 

Temperatura topnienia: Brak danych 

9.2 Inne informacje: Brak informacji. 

10. Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność: Brak danych 

10.2 Stabilność chemiczna: Stabilny w normalnej temperaturze 

10.3 Możliwość niebezpiecznych reakcji: Nie są oczekiwane 

10.4 Należy unikać: Brak danych 

10.5 Substancje niekompatybilne: Oczekuje się, że jest niebezpieczny po zetknięciu ze środkiem 
utleniającym, środkiem redukującym, nadtlenkiem, mocnym 
kwasem, mocną zasadą. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak danych 

11. Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje o działaniach toksycznych 

Drogi nadmiernego narażenia na 
działanie substancji: 

Oczy, skóra, wdychanie i doustnie 

Toksyczność ostra 

 LD50 doustnie Brak danych 

  (Barwnik zawiesinowy : LD50>5000 mg/kg 

(szczur)) 

  (Trietanoloamina : LD50=8000-9000mg/kg 

(szczur)) 

 LD50 przez skórę Brak danych 

 LC50 wziewnie Brak danych 

 Inne informacje: Barwnik zawiesinowy: LD50=3220 mg/kg 

(dootrzewnowo, szczur) 

Uszkodzenie skóry/podrażnienie: Brak danych 

Poważne uszkodzenie 
oka/podrażnienie oka: 

Brak danych 

Uczulenie dróg oddechowych lub 

skóry: 

Brak danych 

Mutagenność komórek zarodka: Brak danych 
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Wpływ na płodność: Brak danych 

Kancerogenność: Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w 
wykazie IARC  jako środek kancerogenny. (1,2A i 2B) 

Pojedyncze narażenie STOT: Brak danych 

Wielokrotne narażenie STOT: Brak danych 

Niebezpieczeństwo zachłyśnięcia: Brak danych 

12. Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność: Brak danych 

12.2 Trwałość i degradowalność: Brak danych 

12.3 Potencjał bioakumulacji: Brak danych 

12.4 Ruchliwość w glebie: Brak danych 

12.5 Wyniki oceny PBT i vPvB: Brak danych 

12.6 Inne szkodliwe działania: Brak danych 

13. Postępowanie z odpadami 

13.1 Sposoby postępowania z odpadami: 
Obróbka, składowanie, transport i usuwanie musi odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami federalnymi, 
państwowymi/prowincjonalnymi i lokalnymi. Nie wylewać do wód powierzchniowych oraz systemu kanalizacji 
sanitarnej. 

14. Informacje o transporcie  

14.1 Klasa UN/Nr UN:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.2 Poprawna nazwa przewozowa UN:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.4 Grupa pakowania:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.5 Zagrożenia środowiskowe:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.6 Specjalne środki ostrożności u 
użytkownika: 

Transport i składowanie produktu zgodnie z ogólnymi środkami 
ostrożności oraz wskazaniami wymienionymi w niniejszej karcie 

charakterystyki. 

14.7 Transport luzem zgodnie z aneksem II kodeksu MARPOL 73/78 i IBC. 

 brak uregulowań 

15. Informacje dotyczące uregulowań (przepisów) prawnych 

Indormacje UE: 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego według (EC) 1907/2006: 
Do tego czasu nie dokonano oceny chemicznej produktu. 

Informacje dla USA: 

Toxic Substances Control Act (TSCA)(Akt 

ds. kontroli substancji toksycznych): 

Wszystkie składniki niniejszego produktu są wymienione w 
spisie TSCA. 
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Propozycja kalifornijska 65:  

 OSTRZEŻENIE: Niniejszy produkt zawiera związek chemiczny, o którym wiadomo w 
Stanie Kalifornia, że powoduje uszkodzenia płodu lub inne zagrożenia płodności. 

SARA Title III: brak uregulowań 

Informacje dla Australii: 

Określenie niebezpieczeństwa: Nieklasyfikowany jako niebezpieczny według kryteriów 
NOHSC. 

Informacje międzynarodowe: 
Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w wykazie IARC  jako środek 
kancerogenny. (1,2A i 2B) 

16. Inne informacje: 

Spis odpowiednich zwrotów wskazujących rodzaj 
zagrożenia (H) w punkcie 3:  

Nic; w żaden sposób 

Uważamy, że informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki są poprawne zgodnie z naszą najlepszą wiedzą 
w podanym wyżej dniu jej publikacji. Informacje te są jedynie wskazaniami co do bezpiecznego obchodzenia się, 
stosowania, przetwarzania, przechowywania i usuwania, dlatego nie mogą być traktowane jako gwarancja lub 

specyfikacja jakościowa. Informacje odnoszą się jedynie do konkretnego wyszczególnionego materiału i mogą nie 
być ważne dla takiego materiału stosowanego w kombinacji z dowolnymi innymi materiałami  lub w dowolnym 
innym procesie, chyba że są wymienione w tekście. Może ona ulec zmianie po uzyskaniu dodatkowej wiedzy i 
doświadczenia. Roland DGN A/S nie gwarantuje kompletności lub dokładności zawartych w niej informacji.
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Karta charakterystyki bezpieczeństwa 

1. Identyfikacja substancji chemicznej/preparatu oraz przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikator produktu 

Texart ink, SBL3-OR 

1.2 Właściwe  zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania niewskazane 

Drukowanie atramentowe 

1.3 Dane dostawcy niniejszej karty charakterystyki bezpieczeństwa 

Nazwa producenta Roland DGN A/S 

Adres: Engholm Parkvej 5 

DK-3450 Alleroed 

Denmark 

Tel.: + 45-88-82-20-00 

Fax: + 45-88-82-20-01 

Adres e-mail: dgn-rdg@rolanddg.com 

Data aktualizacji: 21 kwietnia 2016 

1.4 Telefon w razie wypadku: 

2. Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Ten produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z kryteriami GHS. 

2.2 Elementy etykiety GHS z określeniami dotyczącymi środków ostrożności 
Produkt nie musi być oznakowany zgodnie z kryteriami GHS. 

2.3 Inne zagrożenia 

 

Potencjalne oddziaływanie na zdrowie:  

Oczy: Dostanie się do oczu może wywołać łagodne podrażnienie. 
Skóra: Kontakt ze skórą może powodować podrażnienie, obrzęk lub 

zaczerwienienie. 

Inhalacja: Narażenie na działanie par (mgły) spowoduje podrażnienie dróg 
oddechowych i utratę przytomności. 

Połknięcie: Może powodować rozstrój żołądka. 
Chroniczne zagrożenia dla zdrowia: Żadne nie są znane. 
Kancerogenność: Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w 

wykazie IARC  jako środek kancerogenny. (1,2A i 2B) 
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3. Skład i informacja o składnikach 

Postać chemiczna: mieszanina 

Skład Nr CAS Nr EC 
Nr rejestr. 

UE 
% wag. Klasyfikacja EC Nr 1272/2008 

Barwnik zawiesinowy C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

1-10 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Alkohol wielowodorotlenowy C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

15-30 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Związek gliceryny C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

1-10 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Środek powierzchniowo czynny C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

0,5-5 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Trietanoloamina 102-71-6 203-049-8 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

0,3 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Woda 7732-18-5 231-791-2 Wyłączenie 60-70 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

* Poufna informacja biznesowa 

4. Pierwsza pomoc 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Oczy: W przypadku dostania się do oczu natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody 
przez co najmniej 15 minut. Podczas przepłukiwania powieki powinny być rozwarte. 
Wezwać lekarza. 

Skóra: W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast przepłukać ją dużą ilością wody i 
zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed 
ponownym użyciem. Jeżeli wystąpi obrzęk lub zaczerwienienie, to wezwać lekarza. 

Inhalacja: W przypadku dostania się substancji do dróg oddechowych przenieść 
poszkodowanego na świeże powietrze. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, zastosować 
sztuczne oddychanie. Jeżeli występują trudności z oddychaniem, to należy podać 
poszkodowanemu tlen. Wezwać lekarza. 

Połknięcie: W razie połknięcia substancji NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zapewnić 
poszkodowanemu pomoc medyczną. 

4.2 Najważniejsze objawy i skutki - ostre i chroniczne 

Oczy: Dostanie się do oczu może wywołać łagodne podrażnienie. 
Skóra: Kontakt ze skórą może powodować podrażnienie, obrzęk lub zaczerwienienie. 
Inhalacja: Narażenie na działanie par (mgły) spowoduje podrażnienie dróg oddechowych i utratę 

przytomności. 
Połknięcie: Może powodować rozstrój żołądka. 

4.3 Wskazania odnośnie konieczności natychmiastowej pomocy medycznej lub leczenia specjalistycznego: 
Brak informacji. 
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5. Postępowanie w przypadku pożaru 

Właściwe środki gaśnicze: 
Proszek, piana, ditlenek węgla, piasek, duża ilość rozpylonej wody. 

Niełaściwe środki gaśnicze: 
Brak danych 

5.2 Szczególne zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny 

Niepalny, temperatura zapłonu: >100°C 

Ponieważ produkt zawiera palne składniki organiczne, to ogień powoduje powstawanie gęstego czarnego dymu 
zawierającego niebezpieczne produkty spalania.  Produkty rozkładu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. 
Schłodzić zamknięte pojemniki wystawione na działanie ognia za pomocą rozpylonej wody. Zebrać oddzielnie 

zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie może być ona wylewana do kanalizacji. Pozostałości po pożarze oraz 
zanieczyszczona woda gaśnicza powinny być usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami. 

5.3 Porady dla strażaków 

Założyć autonomiczny aparat oddechowy (SCBA) oraz pełny ubiór ochronny. 
Stosowanie bezpośredniego strumienia wody może być niebezpieczne, gdyż ogień może się rozprzestrzenić. 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

Informacje ogólne: 

Natychmiast zawiadomić odpowiednie władze. Podjąć wszelkie działania niezbędne do zapobieżenia i usunięcia 
niekorzystnych skutków rozlania. Posypać rozlaną substancję piaskiem lub ziemią w celu zaabsorbowania, a 
następnie umieścić w pojemniku na odpady chemiczne. 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne, postępowanie w razie wypadku 

Ewakuować personel, starannie przewietrzyć zagrożony obszar, stosować autonomiczne aparaty oddechowe, 
stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 

6.2 Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska 

Zetrzeć wylaną substancję. Zapobiec dostaniu cieczy do ścieków, cieków wodnych lub na obszar niżej położony. 

6.3 Sposoby i materiały do zapobiegania rozprzestrzenianiu  i oczyszczania 

Zmieść materiał i usunąć odpad zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmyć zanieczyszczony obszar wodą z 
detergentem. 

6.4 Odniesienia do innych punktów 

Zapoznać się z treścią punktu 8 "Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej" oraz punktu 13 
"Postępowanie z odpadami". 

7. Postępowanie z substancją i jej magazynowanie 

7.1 Informacje odnośnie bezpiecznego obchodzenia się 

Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu lub odzieży. Zapewnić odpowiednią wentylację i nie używać ognia w 
miejscu pracy. Chronić przed dziećmi i nie pić. Nie rozrywać woreczka. 

7.2 Warunki bezpiecznego składowania z uwzględnieniem substancji niekompatybilnych 

Nie przechowywać produktu w wysokich lub bardzo niskich (zamarzanie) temperaturach. Chronić produkt przez 
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Nie przechowywać produktu ze środkami utleniającymi lub 
materiałami wybuchowymi. 
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7.3 Specyficzne zastosowanie (-a): Drukowanie atramentowe 

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry kontrolne 

Stężenia dopuszczalne w miejscu pracy:  
USA: 

Składniki OSHA:PEL ACGIH:TLV 

Trietanoloamina – 5 mg/m3 

 

Australia: OEL 

Składniki TWA STEL 

Trietanoloamina 5 mg/m3  

 

8.2 Sposoby zmniejszenia narażenia: 

Sposoby zmniejszenia narażenia w 
miejscu pracy: 

Zapewnienie stężenia w powietrzu poniżej wartości 
dopuszczalnych. Stosować tylko przy sprawnie działającej 
wentylacji. 

Środki ochrony indywidualnej:  

Ochrona dróg oddechowych: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. W przypadku niewystarczającej 
wentylacji stosować środki ochrony dróg oddechowych. 

Ochrona rąk: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem stosować rękawice ochronne. 

Ochrona oczu: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem nosić okulary ochronne lub 
okulary chroniące przed rozpryskami.. 

Ochrona skóry: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 

montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem nosić odzież ochronną. 

Środki higieny: Po pracy z substancją należy umyć ręce. W przypadku kontaktu z 
odzieżą należy ją wyprać przed ponownym użyciem. Nie jeść, pić 
lub palić podczas pracy z substancją lub w miejscach jej 
składowania. 

Sposoby zmniejszenia narażenia 
środowiska: 

Unikać uwolnienia do środowiska 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych 

Wygląd: Pomarańczowa ciecz 

Zapach: Słaby 

pH: W przybliżeniu 7,5-9,5 

Temperatura wrzenia: Brak danych 

Temperatura zapłonu: > 100 °C 

Temperatura zapalenia (°C): Brak danych 
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Palność (ciało stałe, gaz): Brak danych 

Właściwości wybuchowe: Brak danych 

Właściwości utleniające: Brak danych 

Ciśnienie par: Brak danych 

Gęstość: Brak danych 

Gęstość: W przybliżeniu 1,09 g/cm3 

Rozpuszczalność: Brak danych 

Rozpuszczalność w wodzie Brak danych 

 (Barwnik: Prawie nierozpuszczalny, Inne składniki: 
Rozpuszczalne) 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Brak danych 

Lepkość: Około 2-8cps (w 20 ) 

Gęstość par: Brak danych 

Szybkość parowania: Brak danych 

Substancja stała, wagowo: Brak danych 

Temperatura topnienia: Brak danych 

9.2 Inne informacje: Brak informacji. 

10. Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność: Brak danych 

10.2 Stabilność chemiczna: Stabilny w normalnej temperaturze 

10.3 Możliwość niebezpiecznych reakcji: Nie są oczekiwane 

10.4 Należy unikać: Brak danych 

10.5 Substancje niekompatybilne: Oczekuje się, że jest niebezpieczny po zetknięciu ze środkiem 
utleniającym, środkiem redukującym, nadtlenkiem, mocnym 
kwasem, mocną zasadą. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak danych 

11. Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje o działaniach toksycznych 

Drogi nadmiernego narażenia na 
działanie substancji: 

Oczy, skóra, wdychanie i doustnie 

Toksyczność ostra 

 LD50 doustnie Brak danych 

  (Barwnik zawiesinowy : LD50>5000 mg/kg 

(szczur)) 

  (Trietanoloamina : LD50=8000-9000mg/kg 

(szczur)) 

 LD50 przez skórę Brak danych 

 LC50 wziewnie Brak danych 

 Inne informacje: Brak danych 

Uszkodzenie skóry/podrażnienie: Brak danych 

Poważne uszkodzenie 
oka/podrażnienie oka: 

Brak danych 

Uczulenie dróg oddechowych lub 

skóry: 

Brak danych 

Mutagenność komórek zarodka: Brak danych 

Wpływ na płodność: Brak danych 
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Kancerogenność: Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w 
wykazie IARC  jako środek kancerogenny. (1,2A i 2B) 

Pojedyncze narażenie STOT: Brak danych 

Wielokrotne narażenie STOT: Brak danych 

Niebezpieczeństwo zachłyśnięcia: Brak danych 

12. Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność: Brak danych 

12.2 Trwałość i degradowalność: Brak danych 

12.3 Potencjał bioakumulacji: Brak danych 

12.4 Ruchliwość w glebie: Brak danych 

12.5 Wyniki oceny PBT i vPvB: Brak danych 

12.6 Inne szkodliwe działania: Brak danych 

13. Postępowanie z odpadami 

13.1 Sposoby postępowania z odpadami: 
Obróbka, składowanie, transport i usuwanie musi odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami federalnymi, 

państwowymi/prowincjonalnymi i lokalnymi. Nie wylewać do wód powierzchniowych oraz systemu kanalizacji 
sanitarnej. 

14. Informacje o transporcie  

14.1 Klasa UN/Nr UN:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.2 Poprawna nazwa przewozowa UN:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.4 Grupa pakowania:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.5 Zagrożenia środowiskowe:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.6 Specjalne środki ostrożności u 
użytkownika: 

Transport i składowanie produktu zgodnie z ogólnymi środkami 
ostrożności oraz wskazaniami wymienionymi w niniejszej karcie 
charakterystyki. 

14.7 Transport luzem zgodnie z aneksem II kodeksu MARPOL 73/78 i IBC. 

 brak uregulowań 

15. Informacje dotyczące uregulowań (przepisów) prawnych 

Indormacje UE: 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego według (EC) 1907/2006: 
Do tego czasu nie dokonano oceny chemicznej produktu. 

Informacje dla USA: 

Toxic Substances Control Act (TSCA)(Akt 

ds. kontroli substancji toksycznych): 

Wszystkie składniki niniejszego produktu są wymienione w 
spisie TSCA. 

Propozycja kalifornijska 65:  

 OSTRZEŻENIE: Niniejszy produkt zawiera związek chemiczny, o którym wiadomo w Stanie 
Kalifornia, że powoduje uszkodzenia płodu lub inne zagrożenia płodności. 
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SARA Title III: brak uregulowań 

Informacje dla Australii: 

Określenie niebezpieczeństwa: Nieklasyfikowany jako niebezpieczny według kryteriów 
NOHSC. 

Informacje międzynarodowe: 
Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w wykazie IARC  jako środek 
kancerogenny. (1,2A i 2B) 

16. Inne informacje: 

Spis odpowiednich zwrotów wskazujących rodzaj 
zagrożenia (H) w punkcie 3:  

Nic; w żaden sposób 

Uważamy, że informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki są poprawne zgodnie z naszą najlepszą wiedzą 
w podanym wyżej dniu jej publikacji. Informacje te są jedynie wskazaniami co do bezpiecznego obchodzenia się, 
stosowania, przetwarzania, przechowywania i usuwania, dlatego nie mogą być traktowane jako gwarancja lub 

specyfikacja jakościowa. Informacje odnoszą się jedynie do konkretnego wyszczególnionego materiału i mogą nie 
być ważne dla takiego materiału stosowanego w kombinacji z dowolnymi innymi materiałami  lub w dowolnym 
innym procesie, chyba że są wymienione w tekście. Może ona ulec zmianie po uzyskaniu dodatkowej wiedzy i 
doświadczenia. Roland DGN A/S nie gwarantuje kompletności lub dokładności zawartych w niej informacji.



 
Texart ink, SBL3-VI 

21 kwietnia 2016 

Wersja G_2.1 

 

50/ 56 
 

 

Karta charakterystyki bezpieczeństwa 

1. Identyfikacja substancji chemicznej/preparatu oraz przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikator produktu 

Texart ink, SBL3- VI 

1.2 Właściwe  zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania niewskazane 

Drukowanie atramentowe 

1.3 Dane dostawcy niniejszej karty charakterystyki bezpieczeństwa 

Nazwa producenta Roland DGN A/S 

Adres: Engholm Parkvej 5 

DK-3450 Alleroed 

Denmark 

Tel.: + 45-88-82-20-00 

Fax: + 45-88-82-20-01 

Adres e-mail: dgn-rdg@rolanddg.com 

Data aktualizacji: 21 kwietnia 2016 

1.4 Telefon w razie wypadku: 

2. Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Ten produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z kryteriami GHS. 

2.2 Elementy etykiety GHS z określeniami dotyczącymi środków ostrożności 
Produkt nie musi być oznakowany zgodnie z kryteriami GHS. 

2.3 Inne zagrożenia 

 

Potencjalne oddziaływanie na zdrowie:  

Oczy: Dostanie się do oczu może wywołać łagodne podrażnienie. 
Skóra: Kontakt ze skórą może powodować podrażnienie, obrzęk lub 

zaczerwienienie. 

Inhalacja: Narażenie na działanie par (mgły) spowoduje podrażnienie dróg 
oddechowych i utratę przytomności. 

Połknięcie: Może powodować rozstrój żołądka. 
Chroniczne zagrożenia dla zdrowia: Żadne nie są znane. 
Kancerogenność: Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w 

wykazie IARC  jako środek kancerogenny. (1,2A i 2B) 
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3. Skład i informacja o składnikach 

Postać chemiczna: mieszanina 

Skład Nr CAS Nr EC 
Nr rejestr. 

UE 
% wag. Klasyfikacja EC Nr 1272/2008 

Barwnik zawiesinowy C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

1-10 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Alkohol wielowodorotlenowy C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

15-30 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Związek gliceryny C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

1-10 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Środek powierzchniowo czynny C.B.I. C.B.I. 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

0,5-5 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Trietanoloamina 102-71-6 203-049-8 

W chwili 

obecnej nie 

dotyczy 

0,6 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Woda 7732-18-5 231-791-2 Wyłączenie 60-70 
Nieklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

* Poufna informacja biznesowa 

4. Pierwsza pomoc 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Oczy: W przypadku dostania się do oczu natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody 
przez co najmniej 15 minut. Podczas przepłukiwania powieki powinny być rozwarte. 
Wezwać lekarza. 

Skóra: W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast przepłukać ją dużą ilością wody i 
zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed 
ponownym użyciem. Jeżeli wystąpi obrzęk lub zaczerwienienie, to wezwać lekarza. 

Inhalacja: W przypadku dostania się substancji do dróg oddechowych przenieść 
poszkodowanego na świeże powietrze. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, zastosować 
sztuczne oddychanie. Jeżeli występują trudności z oddychaniem, to należy podać 
poszkodowanemu tlen. Wezwać lekarza. 

Połknięcie: W razie połknięcia substancji NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zapewnić 
poszkodowanemu pomoc medyczną. 

4.2 Najważniejsze objawy i skutki - ostre i chroniczne 

Oczy: Dostanie się do oczu może wywołać łagodne podrażnienie. 
Skóra: Kontakt ze skórą może powodować podrażnienie, obrzęk lub zaczerwienienie. 
Inhalacja: Narażenie na działanie par (mgły) spowoduje podrażnienie dróg oddechowych i utratę 

przytomności. 
Połknięcie: Może powodować rozstrój żołądka. 

4.3 Wskazania odnośnie konieczności natychmiastowej pomocy medycznej lub leczenia specjalistycznego: 
Brak informacji. 
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5. Postępowanie w przypadku pożaru 

Właściwe środki gaśnicze: 
Proszek, piana, ditlenek węgla, piasek, duża ilość rozpylonej wody. 

Niełaściwe środki gaśnicze: 
Brak danych 

5.2 Szczególne zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny 

Niepalny, temperatura zapłonu: >100°C 

Ponieważ produkt zawiera palne składniki organiczne, to ogień powoduje powstawanie gęstego czarnego dymu 
zawierającego niebezpieczne produkty spalania.  Produkty rozkładu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. 
Schłodzić zamknięte pojemniki wystawione na działanie ognia za pomocą rozpylonej wody. Zebrać oddzielnie 

zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie może być ona wylewana do kanalizacji. Pozostałości po pożarze oraz 
zanieczyszczona woda gaśnicza powinny być usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami. 

5.3 Porady dla strażaków 

Założyć autonomiczny aparat oddechowy (SCBA) oraz pełny ubiór ochronny. 
Stosowanie bezpośredniego strumienia wody może być niebezpieczne, gdyż ogień może się rozprzestrzenić. 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

Informacje ogólne: 

Natychmiast zawiadomić odpowiednie władze. Podjąć wszelkie działania niezbędne do zapobieżenia i usunięcia 
niekorzystnych skutków rozlania. Posypać rozlaną substancję piaskiem lub ziemią w celu zaabsorbowania, a 
następnie umieścić w pojemniku na odpady chemiczne. 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne, postępowanie w razie wypadku 

Ewakuować personel, starannie przewietrzyć zagrożony obszar, stosować autonomiczne aparaty oddechowe, 
stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 

6.2 Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska 

Zetrzeć wylaną substancję. Zapobiec dostaniu cieczy do ścieków, cieków wodnych lub na obszar niżej położony. 

6.3 Sposoby i materiały do zapobiegania rozprzestrzenianiu  i oczyszczania 

Zmieść materiał i usunąć odpad zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmyć zanieczyszczony obszar wodą z 
detergentem. 

6.4 Odniesienia do innych punktów 

Zapoznać się z treścią punktu 8 "Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej" oraz punktu 13 
"Postępowanie z odpadami". 

7. Postępowanie z substancją i jej magazynowanie 

7.1 Informacje odnośnie bezpiecznego obchodzenia się 

Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu lub odzieży. Zapewnić odpowiednią wentylację i nie używać ognia w 
miejscu pracy. Chronić przed dziećmi i nie pić. Nie rozrywać woreczka. 

7.2 Warunki bezpiecznego składowania z uwzględnieniem substancji niekompatybilnych 

Nie przechowywać produktu w wysokich lub bardzo niskich (zamarzanie) temperaturach. Chronić produkt przez 
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Nie przechowywać produktu ze środkami utleniającymi lub 
materiałami wybuchowymi. 
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7.3 Specyficzne zastosowanie (-a): Drukowanie atramentowe 

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry kontrolne 

Stężenia dopuszczalne w miejscu pracy:  
USA: 

Składniki OSHA:PEL ACGIH:TLV 

Trietanoloamina – 5 mg/m3 

 

Australia: OEL 

Składniki TWA STEL 

Trietanoloamina 5 mg/m3  

 

8.2 Sposoby zmniejszenia narażenia: 

Sposoby zmniejszenia narażenia w 
miejscu pracy: 

Zapewnienie stężenia w powietrzu poniżej wartości 
dopuszczalnych. Stosować tylko przy sprawnie działającej 
wentylacji. 

Środki ochrony indywidualnej:  

Ochrona dróg oddechowych: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. W przypadku niewystarczającej 
wentylacji stosować środki ochrony dróg oddechowych. 

Ochrona rąk: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem stosować rękawice ochronne. 

Ochrona oczu: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 
montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem nosić okulary ochronne lub 
okulary chroniące przed rozpryskami.. 

Ochrona skóry: Nie jest wymagane w przypadku prawidłowego stosowania - 

montażu kartridża w drukarce. Jednakże w przypadku 
bezpośredniego kontaktu z tuszem nosić odzież ochronną. 

Środki higieny: Po pracy z substancją należy umyć ręce. W przypadku kontaktu z 
odzieżą należy ją wyprać przed ponownym użyciem. Nie jeść, pić 
lub palić podczas pracy z substancją lub w miejscach jej 
składowania. 

Sposoby zmniejszenia narażenia 
środowiska: 

Unikać uwolnienia do środowiska 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych 

Wygląd: Czarnopurpurowa ciecz 

Zapach: Słaby 

pH: W przybliżeniu 7,5-9,5 

Temperatura wrzenia: Brak danych 

Temperatura zapłonu: > 100 °C 

Temperatura zapalenia (°C): Brak danych 
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Palność (ciało stałe, gaz): Brak danych 

Właściwości wybuchowe: Brak danych 

Właściwości utleniające: Brak danych 

Ciśnienie par: Brak danych 

Gęstość: Brak danych 

Gęstość: W przybliżeniu 1,09 g/cm3 

Rozpuszczalność: Brak danych 

Rozpuszczalność w wodzie Brak danych 

 (Barwnik: Prawie nierozpuszczalny, Inne składniki: 
Rozpuszczalne) 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Brak danych 

Lepkość: Około 2-8cps (w 20 ) 

Gęstość par: Brak danych 

Szybkość parowania: Brak danych 

Substancja stała, wagowo: Brak danych 

Temperatura topnienia: Brak danych 

9.2 Inne informacje: Brak informacji. 

10. Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność: Brak danych 

10.2 Stabilność chemiczna: Stabilny w normalnej temperaturze 

10.3 Możliwość niebezpiecznych reakcji: Nie są oczekiwane 

10.4 Należy unikać: Brak danych 

10.5 Substancje niekompatybilne: Oczekuje się, że jest niebezpieczny po zetknięciu ze środkiem 
utleniającym, środkiem redukującym, nadtlenkiem, mocnym 
kwasem, mocną zasadą. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak danych 

11. Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje o działaniach toksycznych 

Drogi nadmiernego narażenia na 
działanie substancji: 

Oczy, skóra, wdychanie i doustnie 

Toksyczność ostra 

 LD50 doustnie Brak danych 

  (Trietanoloamina : LD50=8000-9000mg/kg 

(szczur)) 

 LD50 przez skórę Brak danych 

 LC50 wziewnie Brak danych 

 Inne informacje: Brak danych 

Uszkodzenie skóry/podrażnienie: Brak danych 

Poważne uszkodzenie 
oka/podrażnienie oka: 

Brak danych 

Uczulenie dróg oddechowych lub 

skóry: 

Brak danych 

Mutagenność komórek zarodka: Brak danych 

Wpływ na płodność: Brak danych 

Kancerogenność: Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w 
wykazie IARC  jako środek kancerogenny. (1,2A i 2B) 
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Pojedyncze narażenie STOT: Brak danych 

Wielokrotne narażenie STOT: Brak danych 

Niebezpieczeństwo zachłyśnięcia: Brak danych 

12. Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność: Brak danych 

12.2 Trwałość i degradowalność: Brak danych 

12.3 Potencjał bioakumulacji: Brak danych 

12.4 Ruchliwość w glebie: Brak danych 

12.5 Wyniki oceny PBT i vPvB: Brak danych 

12.6 Inne szkodliwe działania: Brak danych 

13. Postępowanie z odpadami 

13.1 Sposoby postępowania z odpadami: 
Obróbka, składowanie, transport i usuwanie musi odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami federalnymi, 
państwowymi/prowincjonalnymi i lokalnymi. Nie wylewać do wód powierzchniowych oraz systemu kanalizacji 
sanitarnej. 

14. Informacje o transporcie  

14.1 Klasa UN/Nr UN:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.2 Poprawna nazwa przewozowa UN:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.4 Grupa pakowania:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.5 Zagrożenia środowiskowe:  

ADR/ADG/DOT, IMDG, lub IATA : brak uregulowań 

14.6 Specjalne środki ostrożności u 
użytkownika: 

Transport i składowanie produktu zgodnie z ogólnymi środkami 
ostrożności oraz wskazaniami wymienionymi w niniejszej karcie 
charakterystyki. 

14.7 Transport luzem zgodnie z aneksem II kodeksu MARPOL 73/78 i IBC. 

 brak uregulowań 

15. Informacje dotyczące uregulowań (przepisów) prawnych 

Indormacje UE: 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego według (EC) 1907/2006: 
Do tego czasu nie dokonano oceny chemicznej produktu. 

Informacje dla USA: 

Toxic Substances Control Act (TSCA)(Akt 

ds. kontroli substancji toksycznych): 

Wszystkie składniki niniejszego produktu są wymienione w 
spisie TSCA. 

Propozycja kalifornijska 65:  

 OSTRZEŻENIE: Niniejszy produkt zawiera związek chemiczny, o którym wiadomo w 
Stanie Kalifornia, że powoduje uszkodzenia płodu lub inne zagrożenia płodności. 

SARA Title III: brak uregulowań 
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Informacje dla Australii: 

Określenie niebezpieczeństwa: Nieklasyfikowany jako niebezpieczny według kryteriów 
NOHSC. 

Informacje międzynarodowe: 
Żaden ze składników niniejszego produktu nie jest wymieniony w wykazie IARC  jako środek 
kancerogenny. (1,2A i 2B) 

16. Inne informacje: 

Spis odpowiednich zwrotów wskazujących rodzaj 
zagrożenia (H) w punkcie 3:  

Nic; w żaden sposób 

Uważamy, że informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki są poprawne zgodnie z naszą najlepszą wiedzą 
w podanym wyżej dniu jej publikacji. Informacje te są jedynie wskazaniami co do bezpiecznego obchodzenia się, 
stosowania, przetwarzania, przechowywania i usuwania, dlatego nie mogą być traktowane jako gwarancja lub 
specyfikacja jakościowa. Informacje odnoszą się jedynie do konkretnego wyszczególnionego materiału i mogą nie 
być ważne dla takiego materiału stosowanego w kombinacji z dowolnymi innymi materiałami  lub w dowolnym 
innym procesie, chyba że są wymienione w tekście. Może ona ulec zmianie po uzyskaniu dodatkowej wiedzy i 
doświadczenia. Roland DGN A/S nie gwarantuje kompletności lub dokładności zawartych w niej informacji. 
 


