
Data wystawienia: grudzie  2007 r. Data aktualizacji: 22.07.2022 r. Wersja: 6.0 

 KKAARRTTAA  CCHHAARRAAKKTTEERRYYSSTTYYKKII  
 

 CYNK PIERWOTNY – GATUNEK Z1, Z2, Z3 str. 1/10 
 

[Sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pó n. zm.] 

Sekc ja  1 :  Identyf ik ac ja  subs tanc j i /mie szan in y  i  identy f i kac ja  p rzeds i b io r s twa  

1.1. Identyfikator produktu 

 Nazwa handlowa:   CYNK PIERWOTNY – GATUNEK Z1, Z2, Z3 
Nazwa chemiczna:  cynk 
Numer CAS:   7440-66-6 
Numer rejestracji w ciwej: 01-2119467174-37-0036 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

 Zastosowania zidentyfikowane: 

Produkcja cynku metod ugowania elektrolitycznego RLE. 
Produkcja cynku metod  ISF. 
Przechowywanie sztab / p ytek w magazynach. 
Produkcja chemikaliów (piro). 
Produkcja chemikaliów (hydro). 
Dodatek do produkcji katalizatorów nieorganicznych. 
Topienie, stapianie, odlewanie. 
Ochrona katod – protektorowe anody. 
Dalsze zastosowanie protektorowych anod opartych na cynku. 
Ekstrakcja metali szlachetnych w procesie Parkesa. 
Odlewnictwo cynkowe / ziarna, granule. 
Arkusze cynkowe odlewane i rolowane. 
Produkcja pr tów i drutu. 
Dalsze zastosowanie drutów cynkowych do rozpryskiwania metali. 
Komponent produktów do lutowania, lutowania twardego oraz spawania. 
Dalsze zastosowanie produktów do lutowania, lutowania twardego oraz spawania. 
Produkcja pasków magnetycznych oraz monet. 
Produkcja opakowa  do baterii, oraz puszek  
Produkcja proszku cynkowego (czysty lub przetapiany). 
Produkcja proszku cynkowego pasywowanego (czysty lub przetapiany). 
Zastosowanie aktywnego proszku do baterii. 
Zastosowanie cynku w proszku, czystego lub nieznacznie stopionego do formulacji farb, pow ok oraz tuszy. 
Zastosowanie farb, pow ok oraz tuszy opartych na proszku cynkowym. 
Zastosowanie proszku cynkowego do mechanicznego platerowania. 
Zastosowanie proszku cynkowego jako rodka redukuj cego. 
Zastosowanie (stopionego) proszku cynkowego jako inhibitora korozji w smarach. 
Zastosowanie proszku cynkowego (czystego lub stopionego) do produkcji narz dzi diamentowych. 
Zastosowanie proszku cynkowego (czystego lub stopionego) do produkcji wyk adzin ciernych. 
Zastosowanie proszku cynkowego (czystego lub stopionego) do produkcji szczotek w glowych. 
Produkcja mosi dzu. 
Zastosowanie odlewów mosi dzu do przekszta cania w pó produkty. 
Zastosowanie produktów zawieraj cych mosi dz. 
Produkcja stopów odlewanych ci nieniowo. 
Zastosowanie wlewek odlewanych ci nieniowo. 
Produkcja stopów glinu zawieraj cych cynk. 
Stosowanie stopów glinu zawieraj cych cynk. 
Ogólna galwanizacja poprzez zanurzenie w gor cym roztworze (hot-dip). 
Ci a galwanizacja poprzez zanurzenie w gor cym roztworze (hot-dip). 
Elektrogalwanizacja 
Powlekanie galwaniczne. 
Produkcja tarcz metod  (EB) PVD lub innymi technikami pryskania. 
Stosowanie produktów galwanizowanych. 

Zastosowania odradzane: 

Nie okre lono. 
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1.3. Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki 

 Producent:  Zak ady Górniczo-Hutnicze „Boles aw” Spó ka Akcyjna 

 Adres:    ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno, Polska 

 Telefon/Fax:  +48 32 295 51 00/+48 32 295 50 00 

 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kart  charakterystyki: biuro@thetaconsulting.pl 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (stra  po arna), 999 (pogotowie medyczne) 
Dyspozytor zak adu: 32 296 55 80 (czynny ca  dob ) 

 

Sekcja 2:   I d e nt yf i ka c ja  z a g ro  

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

 Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzaj ca zagro enie dla zdrowia i ycia cz owieka ani dla rodowiska. 

2.2. Elementy oznakowania 

 Piktogramy okre laj ce rodzaj zagro enia i has o ostrzegawcze 

 Nie ma. 

 Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia 

 Nie ma. 

 Zwroty wskazuj ce rodki ostro no ci 

 Nie ma. 

2.3. Inne zagro enia 

 Substancja nie spe nia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z za cznikiem XIII rozporz dzenia REACH. Substancja nie 
zosta a wpisana do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadaj ca w ciwo ci zaburzaj ce 
funkcjonowanie uk adu hormonalnego ani jako posiadaj ca w ciwo ci zaburzaj ce funkcjonowanie uk adu 
hormonalnego zgodnie z kryteriami okre lonymi w rozporz dzeniu 2017/2100/UE lub rozporz dzeniu 
2018/605/UE. 

 

Se kc j a  3 :  Sk ad/ in f orma c ja  o  sk adn ik ach  

3.1. Substancje 

 Nazwa chemiczna: cynk 

 Synonimy:  cynk elektrolityczny, cynk SHG, cynk metaliczny, cynk,  cynk o wysokiej  czysto ci, cynk 
   elektrolityczny SHG, zinc special high grade, cynk technicznie czysty 

    Zanieczyszczenia substancji stanowi  maksymalnie 0,005%. 

 Zakres st :  99,995% 
 Numer CAS:  7440-66-6 
 Numer WE:  231-175-3 
 Numer rejestr. w ciwej: 01-2119467174-37-0036 

 

Se kc j a  4 :  rod ki  p ie rwsze j  p omoc y  

4.1. Opis rodków pierwszej pomocy 

 W  kontakcie  ze  skór :  nara one  partie  skóry  zmy  wod  z  myd em.  W  razie  wyst pienia  podra nienia  
skonsultowa  si  z lekarzem. 

 W  kontakcie  z  oczami:  zanieczyszczone  oczy  przep ukiwa  dok adnie  bie  wod  przez  10-15  min.  Chroni  
niepodra nione oko, wyj  szk a kontaktowe. W razie potrzeby skontaktowa  si  z lekarzem okulist . 
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 W przypadku spo ycia: nara enie t  drog  zazwyczaj nie wyst puje. 
 Po nara eniu drog  oddechow : nara enie t  drog  zazwyczaj nie wyst puje.  

4.2. Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia 
 W wyniku bezpo redniego kontaktu z cynkiem metalicznym (dostarczanym w postaci g sek, p ytek, bloków 

jumbo) nie obserwuje si  negatywnych skutków zdrowotnych. Mo liwe niekorzystne reakcje w przypadku 
kontaktu ze skór , oczami lub po inhalacji zwi zków cynku, produktu przetworzonego lub b cego w trakcie 
przetwarzania. 

4.3. Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania  
z poszkodowanym 

 Decyzj  o sposobie post powania ratunkowego podejmuje lekarz po dok adnej ocenie stanu poszkodowanego. 
Leczenie objawowe. 

 

Sekcja 5:  Post powanie  w przypadku po aru 

5.1. rodki ga nicze 

 Odpowiednie rodki ga nicze: cynk metaliczny nie jest substancj  paln . rodki ga nicze dostosowa  do 
materia ów znajduj cych si  w otoczeniu. 

 Niew ciwe rodki ga nicze: zwarty strumie  wody – ryzyko rozprzestrzenienia si  po aru. 

5.2. Szczególne zagro enia zwi zane z substancj  lub mieszanin  
 Podczas spalania mog  uwalnia  si  szkodliwe dymy zawieraj ce mi dzy innymi tlenki cynku oraz inne, 

niezidentyfikowane produkty rozk adu termicznego. Unika  wdychania produktów spalania, mog  stwarza  
zagro enie dla zdrowia.  

5.3. Informacje dla stra y po arnej 
 rodki  ochrony  ogólnej  typowe  w  przypadku  po aru.  Nie  nale y  przebywa  w  zagro onej  ogniem  strefie  bez  

odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezale nym obiegiem powietrza. 
Zbiera  zu yte rodki ga nicze. 

 

Sekcja  6:  Pos t p owa n i e  w  p r z yp ad k u  n i e zam i e r zon e g o  u wol n i e n i a  d o  r o d owi s k a  

6.1. Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
 Ograniczy  dost p osób postronnych do obszaru awarii do czasu zako czenia odpowiednich operacji 

oczyszczania. W przypadku du ych uwolnie  odizolowa  zagro ony obszar. Stosowa  odpowiednie rodki 
ochrony indywidualnej. 

6.2. rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska 

 W przypadku uwolnienia wi kszych ilo ci substancji nale y poczyni  kroki w celu niedopuszczenia do 
rozprzestrzenienia si  w rodowisku naturalnym. Nie dopuszcza  do przedostawania si  produktu do wód 
powierzchniowych, gruntowych, gleby, kanalizacji, studni, piwnic itp.  

6.3. Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si  ska enia i s ce do usuwania ska enia 

 Zebra  mechanicznie. Zebrany materia  przekaza  do ponownego u ycia lub potraktowa  jak odpady. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 
 Post powanie z odpadami produktu – sekcja 13 karty. rodki ochrony indywidualnej – sekcja 8 karty. 
 

Se kcj a  7 :  Pos t p ow ani e  z  sub s tanc jami  i  m ie szan in ami  or az  i ch  mag az ynow ani e  

7.1. rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania 

 Pracowa  zgodnie z zasadami bezpiecze stwa i higieny. Zapewni  odpowiedni  wentylacj . Przed przerw  i po 
zako czeniu pracy umy  r ce. Stosowa  odpowiednie rodki ochrony indywidualnej. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotycz ce wszelkich wzajemnych niezgodno ci 
 Przechowywa  wy cznie w ch odnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chroni  przed ród ami 

ciep a i kontaktem z wod  i wilgoci . Trzyma  z dala od kwasów nieorganicznych i zasad. 
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7.3. Szczególne zastosowanie(-a) ko cowe 
 Wszelkie mo liwe zastosowania zidentyfikowane podane zosta y w podsekcji 1.2. 

Szczególne zastosowania ko cowe cynku metalicznego obejmuj  ró ne rodzaje przemys u: 
- w przemy le cynkowym do produkcji g sek, p ytek, bloków, stopów, odlewów, elektrod kulowych, py u 
cynkowego; 
- w przemy le metalowym stosowany jako pow oki antykorozyjne i ozdobne; 
- w przemy le chemicznym jako biel cynkowa, w produkcji gumy; 
- w przemy le farmaceutyczno-kosmetycznym w postaci tlenku cynku jako wype niacz. 

 

Se kc j a  8 :   Kontro la  n ara en i a/ rodk i  o chrony  ind ywid ua lne j  

8.1. Parametry dotycz ce kontroli 

Specyfikacja  NDS NDSCh NDSP DSB 

tlenek cynku - w przeliczeniu na Zn – frakcja 
wdychalna [CAS 1314-13-2] 

5 mg/m3 10 mg/m3 — — 

          Podstawa prawna: Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z pó n. zm. 
 Zalecane procedury monitoringu 

Nale y zastosowa  procedury monitorowania st  niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury 
kontroli  czysto ci  powietrza  w  miejscu  pracy  -  o  ile  s  one  dost pne  i  uzasadnione  na  danym  stanowisku  –  
zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzgl dnieniem warunków panuj cych w miejscu 
nara enia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i cz stotliwo  
bada  i pomiarów powinny spe nia  wymagania zawarte w rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 
r. (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 wraz z pó n. zm.). 

 Warto ci DNEL 

Droga nara enia Schemat nara enia DNEL (pracownicy) 

inhalacja ugoterminowe ogólnosystemowe 5 mg/m3 

skóra ugoterminowe ogólnosystemowe 83 mg/kg m.c./dzie  

Droga nara enia Schemat nara enia DNEL (konsumenci) 

inhalacja ugoterminowe ogólnosystemowe 2,5 mg/m3 

skóra ugoterminowe ogólnosystemowe 83 mg/kg m.c./dzie  

doustnie ugoterminowe ogólnosystemowe 0,83 mg/kg m.c./dzie  
 

Warto ci PNEC 

PNEC Warto   Faktor 

woda s odka  20,6 µg/l 1 

woda morska 6,1 µg/l 1 

osad wody s odkiej 117,8 mg/kg suchej masy 1 

osad wody morskiej 56,5 mg/kg suchej masy 1 

gleba 35,6 mg/kg suchej masy 1 

oczyszczalnia cieków 100 µg/l 1 
 

8.2.  Kontrola nara enia 

 Stosowne techniczne rodki kontroli 

Przestrzega  ogólnych zasad bezpiecze stwa i higieny. Podczas pracy nie je , nie pi  i nie pali  tytoniu. Przed 
przerw  i  po zako czeniu pracy dok adnie umy  r ce.  W miejscu pracy nale y zapewni  wentylacj  ogóln  i/lub 
miejscow .  
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 Indywidualne rodki ochrony takie jak indywidualne wyposa enie ochronne 

Konieczno  zastosowania i dobór odpowiednich rodków ochrony indywidualnej powinny uwzgl dnia  rodzaj 
zagro enia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposób post powania z produktem. 
Stosowane rodki ochrony indywidualnej musz  spe nia  wymagania zawarte w rozporz dzeniu (UE) 2016/425 
oraz w odpowiednich normach. Pracodawca obowi zany jest zapewni rodki ochrony odpowiednie do 
wykonywanych czynno ci oraz spe niaj ce wszystkie wymagania jako ciowe, w tym równie  ich konserwacj   
i oczyszczanie. Wszelki zanieczyszczony lub uszkodzony sprz t ochrony osobistej musi by  natychmiast 
wymieniony. 

 Ochrona r k i cia a 

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. 

Ochrona oczu 

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. 

Ochrona dróg oddechowych 

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. 

 Podane informacje odnosz ce si  do rodków ochrony indywidualnej dotycz  przypadku kontaktu z cynkiem 
metalicznym w postaci g sek, p ytek, bloków jumbo, który nie stwarza bezpo redniego zagro enia dla zdrowia 
pracowników. Zastosowanie rodków ochrony (r kawic, odzie y lub maski ochronnej) jest konieczne w przypadku 
mo liwo ci kontaktu z powstaj cymi w procesach technologicznych zwi zkami cynku, produktem przetworzonym 
lub b cym w trakcie przetwarzania. Nale y tak e uwzgl dni  mo liwo  zaistnienia zagro  mechanicznych lub 
termicznych w trakcie przetwarzania cynku metalicznego. Wybór rodków ochrony indywidualnej powinien by  
uzale niony od zastosowania substancji. 
Materia , z którego wykonane s  r kawice musi by  nieprzepuszczalny i odporny na dzia anie produktu. Wyboru materia u 
nale y dokona  przy uwzgl dnieniu czasów przebicia, szybko ci przenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich r kawic 
nie zale y tylko od materia u, lecz tak e od innych cech jako ciowych i zmienia si  w zale no ci od producenta. Od producenta 

kawic nale y uzyska  informacje na temat dok adnego czasu przebicia i go przestrzega . 

Zagro enia termiczne 

Nie wyst puj . 

 Kontrola nara enia rodowiska 

Unika  zrzutów do rodowiska, nie wprowadza  do kanalizacji. Ewentualne emisje z uk adów wentylacyjnych 
i urz dze  procesowych powinny by  sprawdzane w celu okre lenia ich zgodno ci z wymogami prawa o ochronie 
rodowiska. 

 

Se kc j a  9 :  c i wo c i  f i z yc zne  i  che mi c zne  

9.1. Informacje na temat podstawowych w ciwo ci fizycznych i chemicznych 
 Stan skupienia:     cia o sta e/g ski, p ytki, bloki jumbo 

Kolor:      srebrnoszary (mo e by  zmatowia y) 
Zapach:      bezwonny 
Temperatura topnienia/krzepni cia:   ok. 419,5 oC  
Temperatura wrzenia lub pocz tkowa 
temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ok. 907 oC  
Palno  materia ów:    substancja nie jest klasyfikowana w kategoriach palno ci 
Dolna i górna granica wybuchowo ci:  nie dotyczy 
Temperatura zap onu:    nie oznaczono 
Temperatura samozap onu:   nie oznaczono 
Temperatura rozk adu:    nie oznaczono 
pH:      nie dotyczy 
Lepko  kinematyczna:    nie dotyczy 
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 Rozpuszczalno :     nie rozpuszcza si  w wodzie; 

      rozpuszczalny w kwasach nieorganicznych i zasadach 
Wspó czynnik podzia u n-oktanol/woda 
(warto  wspó czynnika log):    nie dotyczy 
Pr no  pary:     nie oznaczono 

sto  lub g sto  wzgl dna:   7,14 g/cm3 (20 °C) 
Wzgl dna g sto  pary:    nie dotyczy 
Charakterystyka cz steczek:   nie oznaczono 

9.2. Inne informacje 
Brak dodatkowych wyników bada . 

 

Se kc j a  10 :  Stab i l no  i  re akt ywn o  

10.1. Reaktywno   

 Substancja reaktywna. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz tak e podsekcje 10.3-10.5 

10.2. Stabilno  chemiczna 

 Przy prawid owym u ytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny. 
10.3. Mo liwo  wyst powania niebezpiecznych reakcji 

 Nie s  znane reakcje niebezpieczne. 

10.4. Warunki, których nale y unika  

 Cynk wystawiony na d ugotrwa e dzia anie powietrza mo e ulega  pasywacji. 

10.5. Materia y niezgodne 

 Kwasy i zasady. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozk adu 

 Nie s  znane. 
 

Se kc j a  11 :  Inf orma c je  to ksy kol og iczn e  

11.1. Informacje na temat klas zagro enia zdefiniowanych w rozporz dzeniu (WE) nr 1272/2008 

 W wyniku bezpo redniego kontaktu z cynkiem metalicznym (dostarczanym w postaci g sek, p ytek, bloków 
jumbo) nie obserwuje si  negatywnych skutków zdrowotnych. Mo liwe niekorzystne reakcje w przypadku 
kontaktu ze skór , oczami lub po inhalacji zwi zków cynku, produktu przetworzonego lub b cego w trakcie 
przetwarzania. 

 Toksyczno  ostra 

LD50 (szczur, doustnie)  > 2000 mg/kg 
LC50 (szczur, inhalacja)  > 5,41 mg/m3 

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 

 Dzia anie ce/dra ni ce na skór  
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Dzia anie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skór  
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione.  
Dzia anie mutagenne na komórki rozrodcze 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Dzia anie rakotwórcze 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
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 Szkodliwe dzia anie na rozrodczo  

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – nara enie jednorazowe 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – nara enie powtarzane 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Zagro enie spowodowane aspiracj  
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Informacje dotycz ce prawdopodobnych dróg nara enia 
Drogi  nara enia:  kontakt  ze  skór ,  kontakt  z  oczami,  po  nara eniu  drog  oddechow  i  po  po kni ciu.  Wi cej  
informacji na temat wp ywu wywieranego ka  mo liw  drog  nara enia patrz podsekcja 4.2. 
Objawy zwi zane z w ciwo ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi 
Patrz podsekcja 4.2. 
Opó nione, natychmiastowe oraz przewlek e skutki krótko- i d ugotrwa ego nara enia 
Patrz podsekcja 4.2. 

11.2 Informacje o innych zagro eniach 

 ciwo ci zaburzaj ce funkcjonowanie uk adu hormonalnego 
Substancja nie zosta a wpisana do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadaj ca w ciwo ci 
zaburzaj ce funkcjonowanie uk adu hormonalnego ani jako posiadaj ca w ciwo ci zaburzaj ce funkcjonowanie 
uk adu hormonalnego zgodnie z kryteriami okre lonymi w rozporz dzeniu 2017/2100/UE lub rozporz dzeniu 
2018/605/UE. 

 Inne informacje 
Nie s  znane. 

 

Se kc j a  12 :  Inf orma c je  e k olog icz ne  

12.1. Toksyczno  

 Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzaj ca zagro enie dla rodowiska. Jako minera  wyst puje 
powszechnie w skorupie ziemskiej. Dopuszczalne st enie cynku w ciekach wynosi 2 mg Zn/l. Dopuszczalny 
poziom  cynku  w  powietrzu  atmosferycznym  wynosi  50  µg/m3 przy u rednieniu dla roku kalendarzowego oraz 
3,8 µg/m3/1 godz. 

12.2. Trwa  i zdolno  do rozk adu 

 Nie okre la si  dla substancji nieorganicznych. 
12.3. Zdolno  do bioakumulacji 

 Nie wykazuje potencja u do bioakumulacji. 

12.4. Mobilno  w glebie 

 Produkt nie jest mobilny w glebie; nie rozpuszcza si  i nie rozprzestrzenia w rodowisku wodnym. 

12.5 Wyniki oceny w ciwo ci PBT i vPvB 

 Substancja zawarta w produkcie nie spe nia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z za cznikiem XIII rozporz dzenia 
REACH. 

12.6 W ciwo ci zaburzaj ce funkcjonowanie uk adu hormonalnego 

 Substancja nie zosta a wpisana do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadaj ca w ciwo ci 
zaburzaj ce funkcjonowanie uk adu hormonalnego ani jako posiadaj ca w ciwo ci zaburzaj ce funkcjonowanie 
uk adu hormonalnego zgodnie z kryteriami okre lonymi w rozporz dzeniu 2017/2100/UE lub rozporz dzeniu 
2018/605/UE. 
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12.7 Inne szkodliwe skutki dzia ania 

 Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzaj ca zagro enie dla warstwy ozonowej. Nale y rozwa  mo liwo  
innych szkodliwych skutków oddzia ywania substancji na rodowisko (np. wp yw na wzrost ocieplenia 
globalnego). 

 

Se kc j a  13 :   Post p owanie  z  od p ad ami  

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

 Zalecenia dotycz ce substancji: utylizowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Nie usuwa  
z odpadami komunalnymi. Pozosta ci sk adowa  w oryginalnych pojemnikach. Podda  odzyskowi lub 
przerobowi wtórnemu. 

 Zalecenia dotycz ce zu ytych opakowa : cynk metaliczny nie posiada opakowa  jednostkowych. 
Krajowe akty prawne: ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j: Dz.U. 2022.699, 1250), ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.  
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j.: Dz.U. 2020.1114, 2361, z pó n. zm.). 
Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pó n. zm. i 94/62/WE wraz z pó n. zm. 

 

Se kc j a  14 :  Inf orma c je  d ot yc z ce  t r ansp ortu  

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 
 

 Nie dotyczy, produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie. 

14.2. Prawid owa nazwa przewozowa UN 

 

 Nie dotyczy. 

14.3. Klasa(-y) zagro enia w transporcie 

 Nie dotyczy. 

14.4. Grupa pakowania 

 Nie dotyczy. 

14.5. Zagro enia dla rodowiska 

 Nie dotyczy. 

14.6. Szczególne rodki ostro no ci dla u ytkowników 

 Nie dotyczy. 

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO 

 Nie dotyczy. 
 

Se kc j a  15 :  Inf orma c je  d ot yc z ce  p rze p is ów p r awn ych 

15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny 

 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2020.2289, z pó n. zm.). 
Rozporz dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwy szych dopuszczalnych 
st  i nat  czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z pó n. zm.). 
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2022.699, 1250) 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2020.1114, 2361, z pó n. 
zm.). 
Rozporz dzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10). 
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada  i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
w rodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 wraz z pó n. zm.). 
Umowa ADR dotycz ca mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 
IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code. 
IATA Dangerous Goods Regulations. 
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1907/2006/WE Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwole  i stosowania ogranicze  w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, 
zmieniaj ce dyrektyw  1999/45/WE oraz uchylaj ce Rozporz dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak równie  dyrektyw  
Rady 76/769/EWG i dyrektyw  Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pó n. zm.  
1272/2008/WE Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania 
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce 
rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pó n. zm.  
2020/878/UE Rozporz dzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniaj ce za cznik II do rozporz dzenia (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowanych ogranicze  w zakresie 
chemikaliów. 
2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiaj ca pierwsz  list  indykatywnych warto ci granicznych 
nara enia na czynniki zewn trzne podczas pracy w zwi zku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony 
zdrowia i bezpiecze stwa pracowników przed ryzykiem zwi zanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy. 
2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiaj ca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych warto ci 
nara enia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniaj ca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE. 
2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiaj ca trzeci wykaz wska nikowych warto ci nara enia 
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniaj ca dyrektyw  Komisji 2000/39/WE. 
2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiaj ca czwarty wykaz wska nikowych dopuszczalnych 
warto ci nara enia zawodowego zgodnie z dyrektyw  Rady 98/24/WE oraz zmieniaj ca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 
2000/39/WE i 2009/161/UE. 
2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 pa dziernika 2019 r. ustanawiaj ca pi ty wykaz wska nikowych dopuszczalnych 
warto ci nara enia zawodowego zgodnie z dyrektyw  Rady 98/24/WE oraz zmieniaj ca dyrektyw  Komisji 2000/39/WE. 
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylaj ca 
niektóre dyrektywy wraz z pó n. zm. 
94/62/WE Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  20  grudnia  1994  r.  w  sprawie  opakowa  i  odpadów  
opakowaniowych wraz z pó n. zm. 

15.2 Ocena bezpiecze stwa chemicznego 

 Ocena bezpiecze stwa chemicznego dla substancji nie zosta a przeprowadzona. 
 

Se kc j a  16 :  Inn e  in f o rmac j e  

 Wyja nienie skrótów i akronimów 

NDS    Najwy sze Dopuszczalne St enie 
NDSCh    Najwy sze Dopuszczalne St enie Chwilowe 
NDSP    Najwy sze Dopuszczalne St enie Pu apowe 
DSB   Dopuszczalne St enie Biologiczne 
PBT   Substancje trwa e, wykazuj ce zdolno  do bioakumulacji i toksyczne 
vPvB   Substancje bardzo trwa e i wykazuj ce bardzo du  zdolno ci do bioakumulacji 
PNEC    Przewidywane St enie niepowoduj ce zmian w rodowisku 
DNEL    Pochodny Poziom niepowoduj cy zmian 

Szkolenia 

Przed  przyst pieniem  do  pracy  z  produktem  u ytkownik  powinien  zapozna  si  z  zasadami  BHP  odno nie  
obchodzenia si  z chemikaliami, a w szczególno ci odby  odpowiednie szkolenie stanowiskowe. 

 Odniesienia do kluczowej literatury i róde  danych 
Karta zosta a opracowana na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta, danych 
literaturowych, internetowych baz danych oraz posiadanej wiedzy i do wiadczenia, z uwzgl dnieniem aktualnie 
obowi zuj cych przepisów prawnych. 
Dodatkowe informacje 
Data aktualizacji:  22.07.2022 r. 
Wersja:   6.0/PL 
Karta wystawiona przez: THETA Consulting Sp. z o.o.  
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 Powy sze informacje powsta y w oparciu o aktualnie dost pne dane charakteryzuj ce produkt oraz do wiadczenie i wiedz  

posiadan  w tym zakresie przez producenta. Nie stanowi  one opisu jako ciowego produktu ani przyrzeczenia okre lonych 
ciwo ci. Nale y je traktowa  jako pomoc dla bezpiecznego post powania w transporcie, sk adowaniu i stosowaniu 

produktu. Nie zwalnia to u ytkownika od odpowiedzialno ci za niew ciwe wykorzystanie powy szych informacji oraz z 
przestrzegania wszystkich norm prawnych obowi zuj cych w tej dziedzinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikaj cej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Kopiowanie, adaptowanie, przekszta canie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentów 
bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o.o. jest zabronione. 
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