
 
3M Scotchkote Epoxy Metal Repair XG 509 (Kit)  

AUTORYZOWANY IMPORTER: NASZA NAZWA: 

UNIREP 9  
Zamów na: 

www.iduna.com.pl    biuro@iduna.com.pl  
Przedstawiciel  Handlowy        tel. 730 523 294 

 

Karta charakterystyki 
 

Prawa autorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu 

właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone tylko pod warunkiem, że: informacje są 
kopiowane w całości i bez zmian, chyba że uzyskano uprzednio pisemną zgodę od 3M, i ani kopie ani oryginalne 

dokumenty nie będą odsprzedawane lub rozpowszechniane w celach zarobkowych. 

 

Numer ID dokumentu: 28-9396-4 Numer wersji: 2.02 

Data aktualizacji: 19/02/2015 Data zmiany wersji: 18/06/2014 
Numer wersji transportu: 10.00 (01/09/2015)   
 
Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku 
zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zazwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

 

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA  

PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
1.1. Identyfikator produktu  
3M Scotchkote Epoxy Metal Repair XG 509 (Kit) 
 
Numery identyfikacyjne produktu 
GR-2001-2186-5 

 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

 

Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Produkt powlekający 

 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  

Adres: 3M Poland Sp. z o.o. al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn; Tel: +48 22-739-60-00 e-

mail: msds.pl@mmm.com  
Strona www.3M.pl/kartycharakterystyki 

internetowa: 
 

 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

112 Ogólny telefon alarmowy (24 godziny) 

999 Pogotowie medyczne (24 godziny) 998 

Straż pożarna (24 godziny) 

 

Produkt stanowi zestaw składający się z kilku niezależnych części składowych. Dla każdej z części wymagana 

jest karta charakterystyki. Nie należy rozłączać kart charakterystyki dla poszczególnych części składowych 

zestawu. Numery ID dokumentów składowych zestawu: 

 

28-0486-2, 28-2101-5 

 

INFORMACJE O TRANSPORCIE 
 
GR-2001-2186-5 
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ADR/RID: UN3259, AMINY, STAĄE, ŠRżCE, I.N.O., ilosš ograniczona, (AMIDOAMINE RESIN), (M-
PHENYLENEBIS(METHYLAMINE), 8., III, (E), Kod klasyfikacyjny ADR C8.  
KOD IMDG: UN3259, AMINES, SOLID,CORROSIVE,N.O.S., (AMIDOAMINE RESIN), (M-
PHENYLENEBIS(METHYLAMINE), 8., III, IMDG-Code segregation code: 18 - ALKALIS, LIMITED QUANTITY, 
EMS: FA,SB.  
ICAO/IATA: UN3259, AMINES, SOLID,CORROSIVE,N.O.S., (AMIDOAMINE RESIN), (M-  
PHENYLENEBIS(METHYLAMINE), 8, III. 

 

OZNAKOWANIE ZESTAWU 
 

2.2. Elementy oznakowania  
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) 

 

Hasło ostrzegawcze:  
Niebezpieczeństwo 

 

Symbole::  
GHS05 (Działanie żrące)  GHS07 (Wykrzyknik) 

 
Piktogramy: 
 
 
 
 
 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:  
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Zapobieganie:  
P260A Nie wdychać par. 

P280D Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/ochronę twarzy. 

Reagowanie:  
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą 
 zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
 soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 
P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 
 opiekę lekarza. 

Usuwanie:  

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z 
miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami. 

 
Wartości procentowe komponentów znajdują się w karcie charakterystyki (www.3M.com/msds). 

 

Dyrektywa 67/548/EWG i 1999/45/WE 
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Symbole 
 
 

 

Żrący 

 
Zawiera:  
Lista składników chemicznych dostępna przy odpowiednich składowych zestawu. 

 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

R34 Powoduje oparzenia. 
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 

R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne 
 zmiany w środowisku wodnym. 

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: 
S23A Nie wdychać pary. 
S36/37/39B Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. 

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 

S28C Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody przez 15 minut. 

S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to 
 możliwe, pokaż etykietę. 

S61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. 

 

Szczególny sposób oznakowania: 
 
Zawiera składniki epoksydowe. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta. 

 

Przyczyna aktualizacji: 

Aktualizacja: 
Numery składowych zestawu - Informacja została zmodyfikowana.  
Sekcja 2: Informacje dotyczace zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia. - Informacja została zmodyfikowana. 

Prawa autorskie - Informacja została zmodyfikowana.  
Etykieta: CLP procent nieznany - zestaw - Informacja została dodana.  
Etykieta: Grafika - Informacja została usunięta. 
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