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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
 

1.1. Identyfikator produktu 

Postać produktu : Mieszanina 

Nazwa produktu : FW2190Liquid 

Kod produktu : U352220 

Rodzaj produktu : Środek czyszczący 

 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Szczegóły dot. zastosowań 
przemysłowych/profesjonalnych 

: Przeznaczony do użytku przez profesjonalistów 
Przemysłowy 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Rozpuszczalnik do czyszczenia 
 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 

Brak dodatkowych informacji 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

ITW Contamination Control BV 
Saffierlaan 5 
2132 VZ Hoofddorp - The Netherlands 
T +31 88 1307 400 
info@itw-cc.com 
 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Brak dodatkowych informacji 
 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE 2015: Zgodnie z 
Rozporządzeniem (UE) 2015/830 (Załącznik II Rozporządzenia REACH) 

Nie sklasyfikowany 
 

 
 

 
  

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko. 

Według posiadanych przez nas informacji, produkt ten nie przedstawia szczególnego ryzyka pod warunkiem, że przestrzegane będą ogólne reguły 
BHP stosowane w przemyśle. 
 

 

2.2. Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] Dodatkowe oznakowanie do wyświetleniaDodatkowe(e) klasyfikacja(e) do wyświetlenia  

Zwroty EUH : EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 
 

 

   
 

 

 

2.3. Inne zagrożenia 

Brak dodatkowych informacji 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
 

3.1. Substancje 

Nie dotyczy 
 

 

3.2. Mieszaniny 
 
 

 

 
 

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

1-butoksypropan-2-ol, eter monobutylowy glikolu 
propylenowego 
 

(Numer CAS) 5131-66-8 
(Numer WE) 225-878-4 
(Numer indeksowy) 603-052-00-8 
(REACH-nr) 01-2119475527-28 

1 - 5 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 

mailto:info@itw-cc.com
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1-metoksypropan-2-ol, eter monometylowy glikolu 
propylenowego 
 

(Numer CAS) 107-98-2 
(Numer WE) 203-539-1 
(Numer indeksowy) 603-064-00-3 
(REACH-nr) 01-2119457435-35 

1 - 5 Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H336 

propan-2-ol 
 

(Numer CAS) 67-63-0 
(Numer WE) 200-661-7 
(Numer indeksowy) 603-117-00-0 
(REACH-nr) 01-2119457558-25 

1 - 5 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

 
 

 
 

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16 
  

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do 
swobodnego oddychania. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Płukać skórę dużą ilością wody. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Ze względu na ostrożność płukać oczy wodą. 

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. 
 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Brak dodatkowych informacji 
 

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

Leczenie objawowe. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Piasek. Woda rozpylana. Ditlenek węgla. Suchy proszek. Piana. 

Nieodpowiednie środki gaśnicze : Nie używać silnego strumienia wody. 
 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku 
pożaru 

: Tlenek węgla. Ditlenek węgla. 

 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Instrukcje gaśnicze : Schłodzić narażone pojemniki rozpylaną wodą lub mgłą wodną. Zachować ostrożność podczas 
gaszenia pożaru produktów chemicznych. Unikać zanieczyszczenia środowiska wodą używaną 
do gaszenia pożaru. 

Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Samodzielny, izolujący aparat 
ochronny do oddychania. Kompletna odzież ochronna. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 

Procedury awaryjne : Oddalić zbędny personel. 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 

Wyposażenie ochronne : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania dodatkowych 
informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej". Dostarczyć 
odpowiednią ochronę ekipom sprzątającym. 

Procedury awaryjne : Przewietrzyć strefę. 
 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Unikać uwolnienia do środowiska. Powiadomić władze, jeżeli produkt dostanie się do ścieków lub wód publicznych. 
 

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

Metody usuwania skażenia : Zebrać rozlany płyn za pomocą materiału wchłaniającego. 

Inne informacje : Usuwać materiały lub pozostałości stałe w upoważnionym zakładzie. 
 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcai 8 i 13. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania 

: Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Nosić indywidualne środki ochrony. 

Zalecenia dotyczące higieny : Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z 
produktem. 
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 

Warunki przechowywania : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. 
 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 
 

1-metoksypropan-2-ol, eter monometylowy glikolu propylenowego (107-98-2) 

UE Nazwa miejscowa 1-Methoxypropanol-2 

UE IOELV TWA (mg/m³) 375 mg/m³ 

UE IOELV TWA (ppm) 100 ppm 

UE IOELV STEL (mg/m³) 568 mg/m³ 

UE IOELV STEL (ppm) 150 ppm 

UE Uwagi Skin 

UE Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Holandia Nazwa miejscowa 1-Methoxy-2-propanol 

Holandia Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 375 mg/m³ 

Holandia Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 563 mg/m³ 

Holandia Uwaga (MAC) H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door 
de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een 
substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale 
inwendige blootstelling, hebben in de lijst een 
Haanduiding. Bij deze stoffen moeten naast 
maatregelen tegen inademing ook adequate 
maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden 
genomen. 

Holandia Odniesienie regulacyjne Arbeidsomstandighedenregeling 2017 
 

 
 

 
 

8.2. Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli: 

Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. 
   

Ochrona rąk: 

Chemical-resistant protective gloves (EN 374). Suitable materials for short-term contact or splashes (recommended: at least protection index 2, 
corresponding to > 30 minutes permeation time as per EN 374): Isobutylene-isoprene rubber (IIR; ≥ 0,5 mm thickness) Suitable materials for longer, 
direct contact (recommended: protection index 6, corresponding to > 480 minutes permeation time as per EN 374): Isobutylene-isoprene rubber 
(IIR; ≥ 0,5 mm thickness). This information is based on literature references and on information provided by glove manufacturers, or is derived by 
analogy with similar substances. Please note that in practice the working life of chemical-resistant protective gloves may be considerably shorter 
than the permeation time determined in accordance with EN 374 as a result of the many influencing factors (e.g. temperature). If signs of wear and 
tear are noticed then the gloves should be replaced. 
 

Ochrona oczu: 

Dobrze dopasowane okulary ochronne 
 

Ochrona skóry i ciała: 

Nosić odpowiednią odzież ochronną 
  

Ochrona dróg oddechowych: 

Zapewnić lokalny wyciąg lub ogólną wentylację pomieszczenia, aby ograniczyć stężenie mgieł i/lub oparów. W przypadku niewystarczającej 
wentylacji, nosić odpowiedni aparat oddechowy. Maska przeciwgazowa z filtrem typu A 
  

Kontrola narażenia środowiska: 

Unikać uwolnienia do środowiska. 

Inne informacje: 

Nie jeść i nie pić oraz nie palić podczas używania produktu. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia : Ciecz 
  

Wygląd : ciecz. 

Barwa : Bezbarwna. 
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Zapach : przyjemny. Słaby. Estru. 
  

Próg zapachu : Brak danych 
  

pH : Brak danych 
  

Szybkość parowania względne (octan butylu=1) : < 1 
  

Temperatura topnienia : Brak danych 
  

Temperatura krzepnięcia : Brak danych 
  

Temperatura wrzenia : 100 °C 
  

Temperatura zapłonu : > 100 °C (tygiel zamknięty) 
  

Temperatura samozapłonu : Brak danych 
  

Temperatura rozkładu : Brak danych 
  

Palność (ciała stałego, gazu) : Nie dotyczy 
  

Ciśnienie pary przy 20°C : 0,67 kPa 
  

Gęstość względna pary w temp. 20  °C : Brak danych 
  

Gęstość względna : Brak danych 
  

Rozpuszczalność : Brak danych 
  

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (Log 
Pow) 

: Brak danych 
  

Lepkość, kinematyczna : Brak danych 
  

Lepkość, dynamiczna : Brak danych 
  

Właściwości wybuchowe : Brak danych 
  

Właściwości utleniające : Brak danych 
  

Granica wybuchowości : Brak danych 
 

 
 

9.2. Inne informacje 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 

10.1. Reaktywność 

W przypadku pożaru, obecność niebezpiecznych oparów. Tlenki węgla (CO, CO2). 
 

10.2. Stabilność chemiczna 

Brak dodatkowych informacji 
 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Brak dodatkowych informacji 
 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Brak dodatkowych informacji 
 

10.5. Materiały niezgodne 

Silne czynniki utleniające. Aluminium. Żelazo. Metale alkaliczne. amines. Silne kwasy. 
 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Brak dodatkowych informacji 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany 

Toksyczność ostra (skórnie) : Nie sklasyfikowany 

Toksyczność ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany 
 

 

1-metoksypropan-2-ol, eter monometylowy glikolu propylenowego (107-98-2) 

LD50 doustnie, szczur 4016 mg/kg 

LD50 skóra, królik > 2000 mg/kg 
 

propan-2-ol (67-63-0) 

LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg 

LD50 skóra, królik > 5000 mg/kg 

LC50 inhalacja szczur (ppm) > 10000 ppm 
 

1-butoksypropan-2-ol, eter monobutylowy glikolu propylenowego (5131-66-8) 

LD50 doustnie, szczur 3300 mg/kg 

LD50, skóra, szczur > 2000 mg/kg 
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1-butoksypropan-2-ol, eter monobutylowy glikolu propylenowego (5131-66-8) 

LC50 – inhalacja, szczur (opary – mg/l/4 h) > 3,5 mg/l/4h 
 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące 
na oczy 

: Nie sklasyfikowany 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę 

: Nie sklasyfikowany 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany 

Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany 
 

 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany 
 

 
 
 
 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe 

: Nie sklasyfikowany 

 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane 

: Nie sklasyfikowany 

 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany 
 

  
 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
 

12.1. Toksyczność 

Ekologia - ogólnie : Produkt ten nie jest uważany za toksyczny dla organizmów wodnych i nie powoduje 
długotrwałych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. 

Ostra toksyczność dla środowiska wodnego : Nie sklasyfikowany 

Przewlekła toksyczność dla środowiska 
wodnego 

: Nie sklasyfikowany 

 

 

1-metoksypropan-2-ol, eter monometylowy glikolu propylenowego (107-98-2) 

LC50 dla ryby 1 6812 mg/l 96h 

EC50 Dafnia 1 23300 mg/l 48h 

ErC50 (glony) > 1000 mg/l 72h 

NOEC (ostre) 4640 mg/l 
 

propan-2-ol (67-63-0) 

LC50 dla ryby 1 4200 mg/l 96h 

EC50 Dafnia 1 > 100 mg/l 48h 

ErC50 (glony) > 100 mg/l 72h 
 

1-butoksypropan-2-ol, eter monobutylowy glikolu propylenowego (5131-66-8) 

LC50 dla ryby 1 560 - 1000 mg/l 96h 

EC50 Dafnia 1 > 1000 mg/l 48h 

EC50 po 96h glony (1) > 1000 mg/l 96h 
 
 
 

 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
 

propan-2-ol (67-63-0) 

Trwałość i zdolność do rozkładu Łatwo ulegający biodegradacji w wodzie. 

Biodegradacja > 70 % 
 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 
 

1-metoksypropan-2-ol, eter monometylowy glikolu propylenowego (107-98-2) 

Czynnik biostężenia (BCF REACH) 3,2 

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (Log 
Pow) 

-0,4 

 

propan-2-ol (67-63-0) 

Czynnik biostężenia (BCF REACH) > 3 

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (Log 
Pow) 

0,05 

 

1-butoksypropan-2-ol, eter monobutylowy glikolu propylenowego (5131-66-8) 

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (Log 
Pow) 

1,2 

 

12.4. Mobilność w glebie 

Brak dodatkowych informacji 
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12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Brak dodatkowych informacji 
 

 

 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Przepisy lokalne (odpady) : Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
 

Zgodnie z ADR 
 
 

 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

Nr UN (ADR) : Nie dotyczy 
 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR) : Nie dotyczy 
 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

ADR   

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADR) : Nie dotyczy 

   
 

14.4. Grupa pakowania 

Grupa pakowania (ADR) : Nie dotyczy 
 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Produkt niebezpieczny dla środowiska : Nie 

Inne informacje : Brak dodatkowych informacji 
 

    
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

- Transport lądowy 
  

Nie dotyczy 
 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 

Nie dotyczy 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny 

15.1.1. Przepisy UE 

Zgodnie z aneksem XVII rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 (REACH) stosuje się następujące ograniczenia: 

3(b) Substancje lub mieszaniny, które odpowiadają kryteriom jednej z poniższych klas lub 
kategorii zagrożenia określonych w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: Klasy 
zagrożenia 3.1 do 3.6, 3.7 – działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na 
rozwój, klasa 3.8 – działanie inne niż narkotyczne, klasy 3.9 i 3.10 

propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol - 
3-butoksypropan-2-ol; eter monobutylowy glikolu 
propylenowego 

40. Substancje zaklasyfikowane jako gazy łatwopalne kategorii 1 lub 2, ciecze łatwopalne 
kategorii 1, 2 lub 3, substancje stałe łatwopalne kategorii 1 lub 2, substancje i mieszaniny, 
które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, kategorii 1, 2 lub 3, substancje ciekłe 
samozapalne kategorii 1 lub substancje stałe samozapalne kategorii 1, niezależnie od tego, 
czy są one wymienione są w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. 

1-metoksypropan-2-ol; eter monometylowy 
glikolu propylenowego - propan-2-ol; alkohol 
izopropylowy; izopropanol 

3. Substancje lub mieszaniny płynne, które są uważane jako niebezpieczne w rozumieniu 
dyrektywy 1999/45/WE lub odpowiadają kryteriom jednej z poniższych klas lub kategorii 
zagrożenia określonych w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 

1-metoksypropan-2-ol; eter monometylowy 
glikolu propylenowego - propan-2-ol; alkohol 
izopropylowy; izopropanol - 3-butoksypropan-2-
ol; eter monobutylowy glikolu propylenowego 

3(a) Substancje lub mieszaniny, które odpowiadają kryteriom jednej z poniższych klas lub 
kategorii zagrożenia określonych w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: Klasy 
zagrożenia 2.1 do 2.4, 2.6 oraz klasa 2.7, 2.8 typ A i B, klasy 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoria 1 
oraz 2, klasa 2.14 categoria 1 i 2, klasa 2.15 typ A do F 

1-metoksypropan-2-ol; eter monometylowy 
glikolu propylenowego - propan-2-ol; alkohol 
izopropylowy; izopropanol - 3-butoksypropan-2-
ol; eter monobutylowy glikolu propylenowego 

 

Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH 
 

Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH  

 

 
 

 
  

  
 

 

15.1.2. Przepisy krajowe 
 

 



FW2190Liquid 
Karta charakterystyki  
 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830 
 

16.10.2018 PL (polski)  7/7 
 

 

 

Holandia 

Waterbezwaarlijkheid : 11 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen 

Saneringsinspanningen : B - Lozing minimaliseren; toepassen van best uitvoerbare technieken 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Żaden składnik nie znajduje się na liście 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Żaden składnik nie znajduje się na liście 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Żaden składnik nie znajduje się na liście 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Żaden składnik nie znajduje się na liście 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Żaden składnik nie znajduje się na liście 

 

 

 

 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Dostawca nie przeprowadził żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego odnośnie tej substancji lub mieszaniny 
  

SEKCJA 16: Inne informacje 
 

 

 

 

 

 Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: 

Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2 

Flam. Liq. 2 Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 2 

Flam. Liq. 3 Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 3 

Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe - jednokrotne narażenie, kategoria 3, narkotyczne 

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

H226 Łatwopalna ciecz i pary. 

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H319 Działa drażniąco na oczy. 

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 
 

 

 

 
Karta Charakterystyki dotyczy regionów : NL 

 
SDS EU (Załącznik II rozporządzenia REACH) - ITW 

 
Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego 
nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu 
 


