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1. Charakterystyka chemiczna
   
Glikol 1,2-propylenowy, 1,2 Dihydroxypropane, rozpuszczony wodą
CAS-nr:. 
Wzór: 

1.2 Struktura 
1.3 Kolor
1.4 Zapach 

57-55-6           MG: 76,10
C3H8O3

ciecz
bezbarwna 
charakterystyczny

2. Właściwości fizyczne i charakterystyka

2.1    Temperatura topnienia 
         Temperatura wrzenia
2.2    Gęstość (20 ° C) 
2.3    Ciśnienie pary wodnej (20°C)
2.4    Lepkość dynamiczna (20°C)
2.5    Rozpuszczalność w wodzie (20 ° C), 
2.6    pH jako 10og/l wody (20 ° C) 
2.7    Punkt zapłonu 
2.8    Temperatura zapłonu
2.9    Granica wybuchowości
2.10  Rozkład termiczny    
2.11  Niebezpieczne produkty rozkładu 
2.12  Niebezpieczne reakcje z materiałami utleniania
2.13  Dane dodatkowe 

-20 ° C
140 ° C
1,02 g/cm3 
0.2 mbar
30 mPa*s
rozpuszczalna
06-08
300°C
1200°C
9-36 jako % alkoholu
powyżej temperatury wrzenia
nie dotyczy
jako para/gaz w powietrzu może wybuchnąć
higroskopijny

3. Transport

GGVE/GGVS 
UN-No. 
Inne oświadczenia  

IACO/IATA-DGR 
ADNR
RID/ADR
Nie podlega przepisom transportowym.

4. Rozporządzenia

Symbol według towarów niebezpiecznych, instrukcji i Rozporządzeń EC
                       Symbol -------------------                      Wskazanie -----------------
                       R -------------------                                "S" -----------------
                       BAT: -------------------                          TKR: -----------------
                          WGK:                   0 (ogólnie bezpieczny)
                          VbF: -------------------
                          Dane karty BG - Chemiczne: M017 Solvent
                          Kod trucizny: F

5. Ochrona, magazynowanie oraz rozpowszechnianie

5.1 Przechowywanie

+6 ° C do +8°C, zamknięty, w lodówce

5.2 Zasady bezpieczeństwa: 

           Ochrona układu oddechowego: koniczna w przypadku oparów
           Ochrona oczu: w celu zabezpieczenia używać gogli
           Ochrona skóry: nie jest potrzebna
5.3     Ogólne środki ochrony i higieny osobistej
          Należy zachować ogólne przepisy BHP: używać fartucha ochronnego, myć ręce.
5.4     Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa
          Opary są cięższe od powietrza. W przypadku pożaru budynku możliwy wybuch oparów mieszanki.
5.5    Utylizacja śmieci
         Unieszkodliwienie odpadów: postępować jak przy utylizacji chemikaliów zawarte w lokalnej instrukcji.

6.  Nadzwyczajne działania



6.1 Rozlana ciecz wchłania się 
6.2 Zalecenia gaśnicze: woda, CO2, proszek, piana
6.3 Pierwsza pomoc: 
             Kontakt ze skórą: Umyć dużą ilością wody 
             Zanieczyszczone ubranie zmienić
             Kontakt z oczami: wypłukać dużą ilością wody, z otwartą powieką. 
             Układ oddechowy: Oddychaj świeżym powietrzem 
             POŁKNIĘCIA: Wypij dużą ilość wody. Przepłukać jamę ustną
             W razie potrzeby wezwać lekarza.. 

7. Informacje toksykologiczne

Nieznaczne podrażnienie błon śluzowych i oczu       w badaniach na zwierzętach mało toksyczny.
Skala toksyczności :                                                     LD50 (doustnie, szczur):> 60000 mg / kg

8.  Informacje ekologiczne

Przy właściwym postępowaniu nie ma ryzyka ekologicznego. Rozkład biologiczny - dobry.
Działanie biologiczne:                  toksyczne dla organizmów wodnych
Skala toksyczności dla ryb           Ryby LC50:> 3000 mg/l/96h.

9. Dodatkowe informacje
Berlin, 03.03.2011

Informacje dotyczące przepisów prawa

Etykietowanie zgodne z dyrektywami WE.

Nie jest zaliczany do substancji niebezpiecznych, nie podlega szczególnym przepisom i nie wymaga umieszczenia dodatkowych 
informacji na opakowaniach dotyczących bezpieczeństwa.
Należy zachować ogólne przepisy BHP i ppoż.

Obowiązujące przepisy krajowe:
1.  Ustawa z 11 stycznia o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84, Dz. U. nr
100, poz.1085, Dz. U. nr123, poz. 1350, Dz. U. nr 125, poz. 1367 z 2001r. i Dz. U. nr 135, poz.
1145 z 2002r.),
2.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.08.2002r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty
charakterystyki niektórych preparatów nie zaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. nr
142, poz. 1194),
3.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.07.2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140, poz. 1171),
4.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.12.2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 2, poz. 7 i 8 z
2005r.),
5.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.07.2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 140 poz. 1172),
6.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11. 07. 2002r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 140, poz. 1173),
7.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2. 09. 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173, poz. 1679),
8.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2. 09. 2003r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych
wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 199, poz. 1948),
9.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9.11.2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr
260, poz. 2595),
10.   Ustawa z 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671),

Inne informacje

Powyższe informacje zostały sporządzone w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w
postaci w jakiej jest on stosowany. Dane przedstawione są zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
(Dz. U. nr 2, 2005 r, poz. 8), pomimo że opisany produkt nie jest preparatem niebezpiecznym.
Zamiarem jest poinformowanie o właściwościach fizycznych, aspektach bezpieczeństwa, danych
toksykologicznych i charakterystyce ekologicznej odnoszącej się do użycia wyrobu w
zastosowaniach technicznych i przemysłowych oraz o zalecanych procedurach dotyczących
obchodzenia się z nim, jego przechowywania i transportu.
W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta,
odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu, a w szczególności za przestrzeganie
przepisów prawa, spada na użytkownika.
Karta charakterystyki nie może być traktowana jako gwarancja własności substancji.




