
Strona 1 z 3 

KARTA CHARAKTERYSTYKI DLA MATERIAŁÓW  

ZGŁASZANYCH DO KLASYFIKACJI W RAMACH PRZEPISÓW ADR i RID 

ZGŁASZAJĄCY:……………………………………………………………………………… 

1. IDENTYFIKACJA MATERIAŁU 

1.1 Nazwa (określenie) materiału ………………………………………..… …………… 

(nazwa, pod którą materiał jest wprowadzany do obrotu, i która będzie wpisana do certyfikatu) 

1.1.1. Substancja  

- nazwa chemiczna (zwyczajowa, wg wykazu UE) …………………………………………. 

- wzór chemiczny ……………………………. 

- numer CAS ………………………………… 

- numer WE ...................................................... 

1.1.2. Mieszanina, roztwór, odpad 

- nazwy składników i ich zawartość procentowa...................................................................... 

- numer(y) CAS - produktu, o ile jest, lub składników ……………………………………… 

- numer(y) CAS - produktu, o ile jest, lub składników ……………………………………… 

1.2. Zastosowanie / przeznaczenie ……………………………………………………………….. 

2. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 

2.1. Stan fizyczny / Postać (gaz, ciecz, ciało stałe, pasta) ...............……………………………… 

2.1.1. Temperatura topnienia      .................................. 
0
C 

2.1.2. Temperatura wrzenia      ................................... 
0
C 

2.2. Gęstość w temperaturze ….
0
C     ................................... g/cm

3 

2.3. Prężność par w temperaturze 50
0
C:    ………....................... k Pa

 

2.4. Stężenie pary nasyconej w temperaturze 20
0
C

   
.................................. ml/m

3 

2.5. Lepkość w temperaturze 23
0
C (według ISO 2431: 1993) 

=............., czas wypływu .............. s 

2.6. Rozpuszczalność w wodzie w temperaturze 20
0
C

 
 ……......................... 

2.7. Reakcja z wodą - rodzaj wydzielającego się gazu  ……………………… 

2.8. Temperatura przewożonego materiału    ……........................... °C 

2.9. Inne istotne właściwości fizyczne  

2.9.1. Wynik badania penetrometrycznego (według ISO 2137: 1985)* ..................... 

2.9.2. Wysokość oddzielonej warstwy rozpuszczalnika w farbach, klejach itp.*.................. 

2.9.3.  Zawartość rozpuszczalnika(ów)   ………………….. % 

2.9.4.  Wartość pH     ............................... 
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3. WŁAŚCIWOŚCI PALNE 

3.1. Materiał ciekły 

3.1.1. Temperatura zapłonu (tygiel zamknięty)* ......................... 

3.1.2. Wynik testu na podtrzymanie palenia* ........................ 

3.2. Materiał stały  

3.2.1. Wynik testu na zapalność i prędkość spalania metodą ścieżki* .................................... 

3.2.2. Wynik testu zapalenia od źródła zapłonu (niskoenergetycznego) ……………………. 

3.3. Materiał stały niestabilny 

3.3.1. Temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu - TSR  ....................... 

3.4. Materiał podatny na samozapalenie w kontakcie z powietrzem (piroforyczny) 

3.4.1. Wynik testu na piroforyczność*   .......................................................... 

3.5. Materiał ulegający samonagrzewaniu (samozapaleniu) 

3.5.1. Wynik testu na samonagrzewanie*  .......................................................... 

3.6. Materiał reagujący z wodą z wydzieleniem gazu palnego 

3.6.1. Wynik testu na niebezpieczną reakcję z wodą*  ........................ 

3.7. Materiał utleniający      

3.7.1. Ciało stałe - wynik testu na intensyfikację palenia*  

3.7.2. Ciecz – wynik testu zdolności utleniających   ......................... 

3.8. Nadtlenek organiczny 

3.8.1. Nazwa chemiczna, zawartość nadtlenku, typ formulacji ………………..  

3.8.2. Temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu - TSR  ......................... 

4. SZKODLIWE DZIAŁANIA BIOLOGICZNE 

4.1. Toksyczność ostra 

4.1.1. Wartość LD50, doustnie...........mg/kg zwierzę doświadczalne......................... 

4.1.2. Wartość LD50, dermalnie.........mg/kg zwierzę doświadczalne......................... 

4.1.3. Wartość LC50, inhalacyjnie.........mg/l  zwierzę doświadczalne......................... 

4.2.  Działanie żrące / drażniące 

4.2.1. Efekt działania na skórę zwierzę doświadczalne ...................................... 

czas narażenia (godziny lub minuty) .......................... 

wynik badania ………………………………………. 

4.3. Dane pochodzące z wypadków zatruć ludzi 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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5. DZIAŁANIE KORODUJĄCE 

5.1. Szybkość działania korodującego w temperaturze 55
0
C:  

na stal ………….................... mm/rok 

na aluminium ......................... mm/rok 

5.2. Działanie korodujące na inne tworzywa opakowaniowe ............................................ 

6. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA 

6.1. Ekotoksyczność – środowisko wodne 

6.1.1. Wartość LC50, dla ryb ....................... mg/l (96 godzin) gatunek ryb......................... 

6.1.2. Wartość EC50, dla skorupiaków..........mg/l (48 godzin) gatunek skorupiaków..........  

6.1.3. Wartość IC50, dla glonów....................mg/l (72 godzin) gatunek glonów.................. 

6.1.4. Podatność na biodegradację (stosunek BZT do ChZT) ......................... 

6.1.5. Podatność na bioakumulację (współczynnik biostężenia BCF i wartość log Pow) 

 ............................................ 

7.  Klasyfikacja materiału wg przepisów wydanych na podstawie ustawy o substancjach 

chemicznych i ich mieszaninach (kategoria(e), zwroty R / klasa(y), zwroty H) 

 …………………………………………………………… 

 

Data opracowania karty: ………….  Podpis opracowującego kartę ………….. 

 

UWAGA: Karta nie ma zastosowania do materiałów wybuchowych. 

________________________________ 

* Niezbędne badania zagrożeń fizykochemicznych będą wykonywane w LBNWM zgodnie z opisami 

zawartymi w UN Manual of Tests and Criteria, Rev. 5 


