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1. Identyfikacja 
Nazwa komercyjna: Syngen Plant DNA Maxi Kit 
Numer katalogowy: SY261010, SY261011 
Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. 
Adres: 54-512 Wrocław, ul. Ostródzka 13 
Numer telefonu I faks: +48 71 349-70-13, +48 71 349-70-33 
Numer telefonu w nagłych przypadkach: +48 71 349-70-13 
 
 
2. Skład i dane o składnikach: 
· Charakterystyka chemiczna: 
· Opis: Mieszanina substancji wyszczególnionych poniżej bez dodatków niebezpiecznych 
·Substancje niebezpieczne: 

 
 

Tri(hydroksy-metylo)aminometan: 2,5-5%      Xn; R 22-36 
CAS: 77-86-1 
EINECS: 201-064-4 
RTECS: TY 2900000 
 

Bezwodna sól dwusodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego: 2,5-5%      Xn; R 22-36/37/38 
      CAS: 6381-92-6 
      RTECS: AH 4375000 
 

Dodecylosiarczan sodu: 2,5-5%       Xn; R 21/22-36/37/38 
CAS: 151-21-3 
EINECS: 205-788-1 
RTECS: WT 1050000 
 

Woda 50-100%                     CAS: 7732-18-5 
               EINECS: 231-791-2 
               RTECS: ZC 0110000 

  
 
3. Identyfikacja zagrożeń 
- Symbole zagrożeń: Xn – szkodliwy 
                    R22 – szkodliwy w razie połknięcia 
                    R36/38 – drażniący oczy i skórę 

 
4. Identyfikacja substancji niebezpiecznych: 
·Opis zagrożeń: nie ma zastosowania 
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· Informacje dotyczące zagrożeń dla ludzi I środowiska: nie ma zastosowania   
 
5. Pierwsza pomoc: 
·Informacje ogólne: nie ma specjalnych zaleceń. 
· Inhalacja: oddychaj świeżym powietrzem; w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem. 
· Kontakt ze skórą: nie wywołuje podrażnienia skóry 
· Kontakt z okiem: płucz otwarte oko przez kilka minut pod bieżącą woda, w razie potrzeby skontaktuj 
się z lekarzem.  
· Po przypadkowym spożyciu: niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem 
 

 
6. Postępowanie w przypadku pożaru: 
·Środki gaśnicze: 
CO2 proszkowe lub wodne spray’e. W przypadku dużych pożarów należy zastosować spray wodny lub 
odporną na alkohol pianę. 
·Wyposażenie zabezpieczające: brak specjalnych wymagań. 
 

 
7. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do 

środowiska: 
·Zabezpieczenie ludzi: nie jest wymagane. 
·Środki ochrony środowiska:  
Rozcieńczyć dużą ilością wody. 
Nie należy pozostawiać w kanale ściekowym bez rozcieńczenia 

·Informacje dodatkowe: Nie są uwalniane żadne niebezpieczne substancje 
 
 
8. Postępowanie z preparatem i jego przechowywanie: 
· Bezpieczne przechowywanie 
Nie ma specjalnych wymagań. 

·Ochrona przed wybuchami I pożarem: Nie ma specjalnych wymagań. 
· Magazynowanie 
·Wymagania  dotyczące magazynu i pojemników do przechowywania : zgodnie ze specyfikacją 
produktu 
·Dodatkowe informacje dotyczące przechowywania: Brak. 
 
 
  
9. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej: 
·Dodatkowe informacje dotyczące projektowania systemów technicznych w laboratorium: brak 
dodatkowych zastrzeżeń, patrz punkt 7 
· Informacje o składnikach z limitowanym dopuszczalnym stężeniem, które wymagają 
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monitorowania: nie ma zastosowania. 
· Środki ochrony indywidualnej  
· Środki ogólne 
Klasyczne środki ochrony jakie są powszechnie stosowane w pracy z chemikaliami. 

·maseczka: nie jest wymagana. 
·ochrona dłoni: rękawiczki ochronne. 
·materiał z jakiego są wykonane rękawiczki: syntetyk. 
·ochrona oczu: rekomendowane okulary ochronne. 
 
 
 
10. Własności fizyczne I chemiczne: 

 
P· Informacje ogólne 

Stan skupienia: ciecz  
Kolor: bezbarwny 
Zapach: brak 

· Parametry fizyczne 
Temperatura topnienia: nie ma zastosowania 
Temperatura wrzenia: 100°C 

· Temperatura zapłonu: nie ma zastosowania 
·Temperatura samozapłonu: produkt nie ulega samozapłonowi. 
·Niebezpieczeństwo eksplozji: brak. 
· ciśnienie w 20°C: 23 hPa 
· Gęstość: nieoznaczona 
·Rozpuszczalność/mieszalność z wodą: pełna mieszalność  
· pH w 20°C: 7,0 
· Zawartość rozpuszczalników rozpuszczalnych: 0,0 % 
· Zawartość wody: 50-100% 

 
11. Stabilność i reaktywność: 
· Rozkład termiczny: nie występuje rozkład jeśli substancja jest przechowywana zgodnie z instrukcją. 
·Niebezpieczne reakcje :brak znanych reakcji niebezpiecznych. 
·Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak znanych niebezpiecznych produktów rozkładu. 
 
 
12. Dane toksykologiczne: 
· Ostra toksyczność: 
· wartości LD/LC50 istotne w klasyfikacji: 
77-86-1 tri(hydroksymetylo)aminometan: dawka doustna LD50 5900 mg/kg masy ciała szczura 
6381-92-6 bezwodna sól dwusodowa kwasu etylenotetraamino-octowego:dawka doustna LD50 2000 
mg/kg masy ciała szczura 
151-21-3 dodecylosiarczan sodu: dawka doustna  LD50 1288 mg/kg masy ciała szczura 
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·Właściwości drażniące: 
· Skóra: brak efektów drażniących 
· Oczy: brak efektów drażniących. 
·właściwości uczulające: brak efektów uczulających. 
·Dodatkowe dane toksykologiczne: 
Użycie zgodne ze specyfikacją i zaleceniami nie powoduje występowania żadnych zagrożeń według 
naszej najlepszej wiedzy 

 
13. Dane ekologiczne: 
·Informacje ogólne:  

Zagrożenie skażenia wody – 1 klasa według norm niemieckich – niewielkie zagrożenie dla wód. Nie 
dopuścić do zanieczyszczenia kanalizacji lub rzek 

 
 
 
Transport· Land transport ADR/RID (cross-border) 
Regulacje DOT: 
Klasa ryzyka: - 
 
Transport lądowy ADR/RID (transgraniczny): - 

  Klasa ADR/RID: - 
 
  Transport morski IMDG: 
  Klasa IMDG: - 

Zanieczyszczenia morskie: brak 
 
Transport powietrzny: ICAO-TI oraz IATA-DGR 
Klasa ICAO/IATA: - 
Transport/ Dodatkowe informacje: Nie przedstawia zagrożenia w znaczeniu powyższych zarządzeń. 
 

 
14. Regulacje: 
· Zwroty S: 
Należy uwzględnić takie środki ostrożności jak przy obchodzeniu się z chemikaliami. 
· Regulacje narodowe: 
· Klasa zanieczyszczenia wód: Nie szkodliwa dla wód. 

 
15. Informacje dodatkowe: 
Wszystkie przedstawione informacje są zdogne z naszą obecna wiedzą. 
 
 


