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Kto może pomóc 
przy rozwiązaniu 
łamigłówki  
dotyczącej  
łańcucha dostaw? 
My możemy.



Wprowadzenie 
Jako fi ma Ashland, zobowiązujemy się ulepszać relacje klient 
- dostawca, współdziałając w celu opracowania rozwiązań dla
łańcucha dostaw umożliwiających nam lepszą obsługę naszych
klientów.

Niniejszy przewodnik został zaprojektowany w sposób umożliwiający 
Wam, naszym szanownym klientom, zdobycie informacji na 
temat naszych standardowych usług. Usługi spoza naszej 
standardowej oferty są dostępne na życzenie. W przypadku usług 
niestandardowych, możliwe są dodatkowe opłaty w zależności od 
wybranej usługi. 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach 
z zakresu łańcucha dostaw dostosowanych do Państwa potrzeb, 
prosimy o kontakt z pracownikiem działu obsługi klienta. 
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W jaki sposób złożyć zamówienie w Ashland? 
Zamówienia można składać u obsługującego Państwa pracownika  
działu obsługi klienta telefonicznie, faksem lub przez Internet pod adresem 
https://ezashland.com. 

Jakie opakowania i ilości są dostępne? 
Standardowe opakowania 

* Produkty z linii Hetron mają wyjątkową pojemność 250 kg.

Materiał UPR pakowany (beczki lub wiaderka) ma dodatkowy koszt 110 EUR/Mt 
naliczany zgodnie z państwa cennikiem.

Standardowa ilość wysyłkowa 

*Maksymalna waga może zależeć od ograniczeń i regulacji w zależności od
kraju dostawy.

W przypadku ilości mniejszych niż standardowe będą obowiązywać dodatkowe 
opłaty przewozowe. 

Miejsce Metoda kontaktu Godziny

Dział Kompozytów 
Ashland 
Centrala 
Carretera Reial 
137-13908960 Sant
Just
Desvern, Barcelona

Hiszpania

Telefon: +34 93 206 4586
Faks: +34 93 204 13 02
E-mail:
AshlandPM_
CustomerMessage@ashland.
com 

Poniedziałek–piątek 
8:00 –18:00 
środkowoeuropejska 
strefa czasowa

Opakowanie

Produkt Luzem 
(cysterna) IBC / Beczka Wiaderko

Nienasycone żywice 
poliestrowe 

(Unsaturated Polyester 
Resins, UPR)

Cysterna
IBC 1000/1100 kg 
Beczka stalowa 

220/225 kg*
-

Żywice winyloestrowe 
(Vinyl Ester Resins, VER) Cysterna

IBC 1000 kg 
Beczka stalowa 

205 kg*
-

Żelkot (Gelcoat, GC) - IBC 1100 kg 
Beczka stalowa 220 kg

Wiaderko 
stalowe 20 kg

Cysterna 24 000 kg*

Ładunek całopojazdowy 88 beczek lub 20 IBC*
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Kontener 20' 80 beczek lub 18 IBC*



Co należy wziąć pod uwagę, aby umożliwić  rozładowanie 
cysterny? 
Jeżeli posiadają Państwo instalację do przechowywania produktów luzem, 
a Ashland po raz pierwszy realizuje dostawę do tej instalacji, będziemy musieli 
dowiedzieć się więcej na temat Państwa potrzeb, w tym: 

•  Czy będzie używany środkowy, czy tylny zawór rozładowania
na pojeździe?

• Jak długi ma być wąż?

• Czy będą wymagane jakiekolwiek specjalne połączenia?

• Czy podczas rozładunku będzie użyta Państwa dedykowana pompa, czy
też pompa pojazdu (obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 250 EUR/
przesyłka)? 

• Czy kierowca powinien posiadać dodatkowe środki ochrony indywidualnej
(ŚOI), które mogą być wymagane w Państwa zakładzie lub czy mają
Państwo jakiekolwiek specjalne instrukcje dotyczące dostawy?

Jeżeli montują Państwo nowy zbiornik żywicy luzem, prosimy poinformować 
przydzielonego Państwu przedstawiciela handlowego Ashland, na jakim 
etapie są Państwo w tej chwili, a będziemy 
mogli Państwu przekazać bardzo użyteczny przewodnik dotyczący 
przechowywania luzem i obsługi zbiorników. 

Z jak długim czasem realizacji muszę się liczyć? 

Czas realizacji określa się jako odstęp pomiędzy złożeniem zamówienia 
u pracownika działu obsługi klienta, a przygotowaniem zamówienia do  
wysyłki. Czas realizacji nie obejmuje czasu transportu (tranzytu) i może się różnić 
w zależności od lokalizacji zakładu produkcyjnego oraz dostępności materiałów.

Aby dowiedzieć się, jaki będzie czas realizacji w przypadku zamówień na konkretne 
produkty, prosimy o kontakt z opiekującym się Państwem pracownikiem działu 
obsługi klienta. 

UPR/VER 1–3 tygodnie

GC 2–3 tygodnie

W przypadku dostaw w cysternach luzem, przewoźnicy Ashland zapewniają trzy 
godziny na wyładunek. Za czas zatrzymania dłuższy niż 3 godziny zostaną Państwo 
obciążeni bezpośrednio przez Ashland. 



 5 

Co się stanie, jeżeli złożę zamówienie w obrębie 
standardowego czasu realizacji? 
Dołożymy wszelkich starań, aby realizować zamówienia złożone w obrębie 
standardowego czasu realizacji. 

Informacje o dodatkowych kosztach w przypadku składania pilnych zamówień 
będą przekazywane Państwu przez opiekującego się Państwem pracownika 
działu obsługi klienta po potwierdzeniu Państwa zamówienia. 

Czy mogę przyspieszyć wysyłkę mojego zamówienia? 
Wysyłki ładunków calopojazdowych (FTL) oraz częściowych (LTL) mogą być 
przyśpieszone przez pracownika działu obsługi klienta. W takim przypadku 
zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami pilnego zamówienia. 

Czy mogę sam zamówić przewoźnika do odbioru mojego 
zamówienia? 
Niektóre zakłady Ashland umożliwiają odbiór pakowanych przesyłek przez 
przewoźnika klienta, ale muszą zostać spełnione standardowe warunki 
zamówienia. 

Więcej szczegółów mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z opiekującym się 
Państwem pracownikiem działu obsługi klienta. 

Czy wymagana jest jakaś minimalna ilość na fakturze? 
Minimalna ilość na fakturze wynosi: 

*naliczane są dodatkowe koszty transportu

Postanowienia niektórych umów dystrybucyjnych mogą mieć znaczenie 
nadrzędne w stosunku do powyższych ilości. 

W jaki sposób zmienić dzień dostawy zamówienia? 
Prosimy o przekazanie prośby o zmianę daty pracownikowi działu obsługi 
klienta. Jeżeli zamówienie jest już w fazie produkcji, zostaną Państwo obciążeni 
pełnymi kosztami z tytułu przestoju. 

Co się stanie, jeżeli anuluję swoje zamówienie? 
Zamówienia można anulować do momentu rozpoczęcia procesu produkcji. 
Po przekroczeniu tego punktu anulowanie zamówień jest niemożliwe. 

UPR/VER 4 beczki*

GC 33 wiaderek*



Jakiego rodzaju informacje otrzymam razem z moją przesyłką? 
Do każdego zamówienia wydawane są następujące dokumenty: 

• Potwierdzenie zamówienia w ciągu 24–48 godzin od złożenia zamówienia

•  Świadectwo analizy (Certificate of Analysis, COA) przesyłane poczt
elektroniczną w momencie wysyłki

• Dowód dostawy/List przewozowy dostarczony razem z przesyłką

• Karta charakterystyki (Safety Data Sheet, SDS) – dostarczana elektronicznie
razem z pierwszym zamówieniem. Dodatkowe egzemplarze można uzyskać,
kontaktując się z opiekującym się Państwem pracownikiem działu obsługi
klienta lub pobrać je bezpośrednio ze strony ezashland.com.

Poniższe dodatkowe dokumenty mogą być dostępne na życzenie. Prosimy 
o kontakt z opiekującym się Państwem pracownikiem działu obsługi klienta.

•  Wcześniejsze powiadomienie o wysyłce (Advance Shipping Notification,
ASN) przesyłane w momencie wysyłki z naszej placówki

• Instrukcje dotyczące postępowania z produktem

• Karty danych technicznych

• Wytyczne dotyczące stosowania

• Długoterminowa deklaracja dostawcy

Czy mogę dokonać zwrotu produktu? 
Zwrotom podlegają nieotwarte pojemniki z nienaruszonymi plombami. Wszystkie 
zwroty wymagają autoryzacji przez Ashland. Jeżeli zwrot produktu zostanie 
zatwierdzony, kwota zwrotu zostanie ustalona zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

Kwota zwrotu za zwroty uznaniowe 

Powyższa tabela ma zastosowanie tylko w przypadku produktów, których 
gwarancja handlowa obowiązująca od daty wysyłki jeszcze nie wygasła. 
W przypadku zwrotów uznaniowych koszty transportu ponosi Klient. 

w ciągu 2 tygodni w ciągu 30 dni w ciągu 60 dni

Żywice (UPR/VER) 75% 50% 0%–25%  
(na zapytanie)

Żelkot  
(Gelcoat, GC) 50% 25% 0%
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W jaki sposób zostanę obciążony/obciążona? 
W momencie wysyłki zostanie wystawiona faktura, którą otrzyma Pan/
Pani pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Będzie ona wystawiona 
w oparciu o cenę obowiązującą w dniu wysyłki. 

Warunki sprzedaży przewidują termin płatności 30 (trzydzieści) dni od dnia 
wystawienia faktury, po zatwierdzeniu przyznanej kwoty zwrotu. 

Jak mogę zapłacić swój rachunek? 
Preferowaną metodą płatności w Ashland jest przelew. 

Dane bankowe podmiotów Działu Kompozytów Ashland w 
regionie EMEA: 

Podmiot rozliczeniowy Ashland Chemical Hispania S.L.

Nazwa banku Citibank Europe plc

Numer IBAN ES40 1474 0000 1300 0774 00 26

Kod SWIFT CITIESMX

Podmiot rozliczeniowy Ashland Finland Oy

Nazwa banku Nordea Bank AB

Numer IBAN FI83 1469 3000 2041 45

Kod SWIFT NDEAFIHH

Podmiot rozliczeniowy Ashland France SAS

Nazwa banku Citibank Intl

Numer IBAN FR76 1168 9007 0000 6549 4901 858

Kod SWIFT CITIFRPP

Podmiot rozliczeniowy Ashland Specialties Poland Sp z.o.o.

Nazwa banku Citibank NA

Numer IBAN GB28 CITI 1850 0813 6026 99

Kod SWIFT CITIGB2L



Nazwa produktu zawiera symbol naszego produktu 
oraz unikalny numer partii dla każdego produktu. 

Numer partii lub numer serii to unikalny identyfikator
konkretnej partii produktów. 

Nazwa produktu 

Numer partii 

Co znajduje się na etykiecie produktu? 
Ashland oznakowuje wszystkie swoje produkty zgodnie z wymaganiami GHS. 

Etykiety produktów znajdują się na bokach wszystkich opakowań. 

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z Kartą charakterystyki. 

Aropol™ PTM 208 TB RESIN

EPLE019 

1704251000

P.O. Box 8619

NL3009 AP, Rotterdam 

The Netherlands +31 10 497 5000

Emergency Phone number:

+1-800-274-5263, +1-606-329-5701

Manufactured or Distributed by:

Ashland BENICARLO (Spain)

™ Trademark, Ashland or its subsidiaries, registered in various countries 

Batch:0002135572

EN DANGER - Hazardous components: 

Styrene,  

Flammable liquid and vapour. Causes skin 

irritation. Causes serious eye irritation. May 

cause respiratory irritation. Suspected of 

damaging the unborn child. Causes damage to 

organs (Auditory organs) through prolonged or 

repeated exposure if inhaled. Harmful to aquatic 

life with long lasting effects.  Prevention:   

Obtain special instructions before use. Keep 

away from heat, hot surfaces, sparks, open 

flames and other ignition sources. No smoking. 

Do not breathe dust/ fume/ gas/ mist/ vapours/ 

spray. Avoid release to the environment. Wear 

protective gloves/ protective clothing/ eye 

protection/ face protection.  Response:  In case 

of fire: Use dry sand, dry chemical or alcohol-

resistant foam to extinguish.  

Contains Cobalt bis(2-ethylhexanoate). May 

produce an allergic reaction. 

*0002135572*

*865609*

865609

NET Wt.: 220.00 KG  (485.02 LB)

UN1866

THIS LABEL IS NOT COMPLIANT FOR TRANSPORT WITHOUT

HAZARD LABELS FOR EACH ICON

RESIN SOLUTION , 3, III

DE GEFAHR - Gefährliche Inhaltsstoffe: Styrol,  

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht 

Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. 

Kann die Atemwege reizen. Kann vermutlich das Kind 

im Mutterleib schädigen. Schädigt die Organe 

(Auditorisches System) bei längerer oder wiederholter 

Exposition durch Einatmen. Schädlich für 

Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  

Prävention:   Vor Gebrauch besondere Anweisungen 

einholen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, 

offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. 

Nicht rauchen. Staub /Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ 

Aerosol nicht einatmen. Freisetzung in die Umwelt 

vermeiden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ 

Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.  Reaktion:  Bei 

Brand: Trockensand, Löschpulver oder 

alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden.   

Enthält Cobaltbis(2-ethylhexanoat). Kann allergische 

Reaktionen hervorrufen. 

FR DANGER - Composants dangereux: Styrène,  

Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une 

irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des 

yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Susceptible de 

nuire au fœtus. Risque avéré d'effets graves pour les 

organes (Système acoustique) à la suite d'expositions 

répétées ou d'une exposition prolongée en cas 

d'inhalation. Nocif pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long terme.  Prévention:   

Se procurer les instructions avant utilisation. Tenir à 

l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 

étincelles, des flammes nues et de toute autre source 

d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les 

poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. 

Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de 

protection/ des vêtements de protection/ un équipement 

de protection des yeux/ du visage.  Intervention:  En 

cas d’incendie: Utiliser du sable sec, une poudre 

chimique ou une mousse anti-alcool pour l’extinction.   

Contient bis(2-éthylhexanoate) de cobalt. Peut produire 

une réaction allergique. 

NL GEVAAR - Gevaarlijke bestanddelen: Styreen,  

Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt

huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan

irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Wordt ervan 

verdacht het ongeboren kind te schaden. Veroorzaakt 

schade aan rganen (Gehoorsysteem) bij langdurige of 

herhaalde blootstelling bij inademing. Schadelijk voor in 

het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  

Preventie:   Alvorens te gebruiken de speciale 

aanwijzingen raadplegen. Verwijderd houden van 

warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en 

andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Stof/ rook/ gas/ 

nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen. Voorkom lozing 

in het milieu. Beschermende handschoenen/ 

beschermende kleding/ oogbescherming/ 

gelaatsbescherming dragen. Maatregelen:  In geval 

van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig 

schuim.

Bevat kobaltbis(2-ethylhexanoaat). Kan een allergische 

reactie veroorzaken.

FI VAARA - Vaaraa aiheuttavat aineosat: Styreeni,  

Syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää 

voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden 

ärsytystä. Epäillään vaurioittavan sikiötä. Vahingoittaa 

hengitettynä elimiä (Kuulojärjestelmä) pitkäaikaisessa 

tai toistuvassa altistumisessa. Haitallista vesieliöille, 

pitkäaikaisia haittavaikutuksia.  Ennaltaehkäisy:   Lue 

erityisohjeet ennen käyttöä. Suojaa lämmöltä, kuumilta 

pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. 

Tupakointi kielletty. Älä hengitä pölyä/ savua/ kaasua/ 

sumua/ höyryä/ suihketta. Vältettävä päästämistä 

ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ 

silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.  

Pelastustoimenpiteet:  Tulipalon sattuessa: Käytä palon 

sammuttamiseen kuivaa hiekkaa, jauhetta tai 

alkoholinkestävää vaahtoa.   

Sisältää COBALT 2-ETHYLHEXANOATE. Voi 

aiheuttaa allergisen reaktion. 

PL NIEBEZPIECZEŃSTWO - Składniki 

niebezpieczne: Styren,  

Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. 

Działa drażniąco na oczy. Może powodować 

podrażnienie dróg oddechowych. Podejrzewa się, że 

działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Powoduje 

uszkodzenie narządów (Narząd słuchu) poprzez 

długotrwałe lub wielokrotne narażenie drogą 

oddechową. Działa szkodliwie na organizmy wodne, 

powodując długotrwałe skutki.  Zapobieganie:   Przed 

użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami 

ostrożności. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, 

gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i 

innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie 

wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej 

cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować 

rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ 

ochronę twarzy.  Reagowanie:  W przypadku pożaru: 

Użyć suchy piasek, suche proszki gaśnicze lub pianę 

alkoholoodporną do gaszenia.   

Zawiera 2-etoksyheksanonian kobaltu. Może 

powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

NO FARE - Farlige komponenter: Styren,  

Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Gir 

alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon 

av luftveiene. Mistenkes for å kunne gi 

fosterskader. Forårsaker organskader (Auditivt 

system) ved langvarig eller gjentatt eksponering 

ved innånding. Skadelig, med langtidsvirkning, 

for liv i vann.  Forebygging:   Innhent særskilt 

instruks før bruk. Holdes vekk fra varme, varme 

overflater, gnister, åpen ild og andre 

antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke innånd 

støv /røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler. Unngå 

utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/ 

verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.  

Reaksjon:  Ved brann: Slukk med tørr sand, 

tørr kjemikalie eller alkohol motstandsdyktig 

skum.  

Inneholder koboltbis(2-ethylhexanoat). Kan gi 

en allergisk reaksjon. 

SV FARA - Farliga komponenter: Styren, 

Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. 

Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka 

irritation i luftvägarna. Misstänks kunna skada 

det ofödda barnet. Orsakar organskador 

(hörselorgan) genom lång eller upprepad 

exponering vid inandning. Skadliga 

långtidseffekter för vattenlevande organismer.  

Förebyggande:   Inhämta särskilda 

instruktioner före användning. Får inte utsättas 

för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller 

andra antändningskällor. Rökning förbjuden. 

Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ 

sprej. Undvik utsläpp till miljön. Använd 

skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/

ansiktsskydd. Åtgärder:  Vid brand: Släck med 

torr sand, pulver eller alkoholresisten skum. 

Innehåller COBALT 2-ETHYLHEXANOATE. 

Kan orsaka en allergisk reaktion.

IT PERICOLO - Componenti pericolosi: 

Stirene,  

Liquido e vapori infiammabili. Provoca 

irritazione cutanea. Provoca grave irritazione 

oculare. Può irritare le vie respiratorie. 

Sospettato di nuocere al feto. Provoca danni agli 

organi (Sistema uditivo) in caso di esposizione 

prolungata o ripetuta se inalato. Nocivo per gli 

organismi acquatici con effetti di lunga durata.  

Prevenzione:   Procurarsi istruzioni specifiche 

prima dell'uso. Tenere lontano da fonti di calore, 

superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 

fonti di accensione. Non fumare. Non respirare 

la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli 

aerosol. Non disperdere nell'ambiente. Indossare 

guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli 

occhi/ il viso.  Reazione:  In caso d’incendio: 

utilizzare sabbia secca, prodotto chimico secco 

o schiuma resistente all'alcool per estinguere. 

Contiene bis(2-etilesanoato) di cobalto. Può 

provocare una reazione allergica. 

DA FARE - Farlige komponenter: Styren,  

Brandfarlig væske og damp. Forårsager 

hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. 

Kan forårsage irritation af luftvejene. Mistænkes 

for at skade det ufødte barn. Forårsager skade på 

organer (Det auditoriske system) ved 

længerevarende eller gentagen eksponering ved 

indånding. Skadelig for vandlevende 

organismer, med langvarige virkninger.  

Forebyggelse:   Indhent særlige anvisninger før 

brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, 

gnister, åben ild og andre antændelseskilder. 

Rygning forbudt. Indånd ikke pulver/ røg/ gas/ 

tåge/ damp/ spray. Undgå udledning til miljøet. 

Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ 

øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.  Reaktion:  

Ved brand: Anvend tørt sand, tørt kemisk eller 

alkoholresistent skum til brandslukning.  

Indeholder cobaltbis(2-ethylhexanoat). Kan 

udløse allergisk reaktion. 

ES PELIGRO - Componentes peligrosos: Estireno,  

Líquidos y vapores inflamables. Provoca irritación 

cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar 

las vías respiratorias. Se sospecha que daña al feto. 

Perjudica a determinados órganos (Sistema auditivo) por 

exposición prolongada o repetida. Nocivo para los 

organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  

Prevención:   Pedir instrucciones especiales antes del 

uso. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, 

de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente 

de ignición. No fumar. No respirar el polvo/ el humo/ el 

gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. Evitar su 

liberación al medio ambiente. Llevar guantes/ prendas/ 

gafas/ máscara de protección.  Intervención:  En caso 

de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco 

o espuma resistente al alcohol para la extinción. 

Contiene bis(2-etilhexanoato) de cobalto. Puede 

provocar una reacción alérgica. 

PT PERIGO - Componentes perigosos: Estireno, 

Líquido e vapor inflamáveis. Provoca irritação cutânea. 

Provoca irritação ocular grave. Pode provocar irritação 

das vias respiratórias. Suspeito de afectar o nascituro. 

Afecta os órgãos (Sistema auditivo) após exposição 

prolongada ou repetida por inalação. Nocivo para os 

organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Prevenção:   Pedir instruções específicas antes da 

utilização. Manter afastado do calor, superfícies quentes, 

faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não 

fumar. Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ 

vapores/ aerossóis. Evitar a libertação para o ambiente. 

Usar luvas de protecção/ vestuário de protecção/ 

protecção ocular/ protecção facial. Resposta: Em caso 

de incêndio: para extinguir utilizar areia seca, um 

produto químico seco ou espuma resistente ao álcool. 

Contém bis(2-etilhexanoato) de cobalto. Pode provocar 

uma reacção alérgica.

Ostrzeżenie
dotyczące
ostrożnego

postępowania
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Numer materiału Numer materiału to wewnętrzny numer referencyjny 
fi my Ashland.

Ostrzeżenie 
dotyczące 
ostrożnego 
postępowania

W tej części znajdują się informacje dotyczące ostrożnego 
postępowania z produktami oraz zalecenia dotyczące ich 
utylizacji w różnych językach, w zależności od lokalizacji

Numer UN Numery UN (Numery ONZ) to czterocyfrowe numery 
oznaczające niebezpieczne substancje oraz towary 
w transporcie międzynarodowym.

Linia 
interwencyjna 
Ashland

Linia interwencyjna Ashland (1-800-ASHLAND) to 
bezpłatna usługa dostępna w przypadku wystąpienia 
groźnego lub niebezpiecznego wydarzenia

Aropol™ PTM 208 TB RESIN

EPLE019 

1704251000

P.O. Box 8619 

NL3009 AP, Rotterdam 

The Netherlands +31 10 497 5000 

Emergency Phone number: 

+1-800-274-5263, +1-606-329-5701

Manufactured or Distributed by: 

Ashland BENICARLO (Spain)

™ Trademark, Ashland or its subsidiaries, registered in various countries

Batch:0002135572

EN DANGER - Hazardous components: 

Styrene,  

Flammable liquid and vapour. Causes skin 

irritation. Causes serious eye irritation. May 

cause respiratory irritation. Suspected of 

damaging the unborn child. Causes damage to 

organs (Auditory organs) through prolonged or 

repeated exposure if inhaled. Harmful to aquatic 

life with long lasting effects.  Prevention:

Obtain special instructions before use. Keep 

away from heat, hot surfaces, sparks, open 

flames and other ignition sources. No smoking. 

Do not breathe dust/ fume/ gas/ mist/ vapours/ 

spray. Avoid release to the environment. Wear 

protective gloves/ protective clothing/ eye 

protection/ face protection. Response:  In case 

of fire: Use dry sand, dry chemical or alcohol-

resistant foam to extinguish. 

Contains Cobalt bis(2-ethylhexanoate). May 

produce an allergic reaction.

*0002135572*

*865609*

865609 

NET Wt.: 220.00 KG  (485.02 LB) 

UN1866

THIS LABEL IS NOT COMPLIANT FOR TRANSPORT WITHOUT 

HAZARD LABELS FOR EACH ICON 

RESIN SOLUTION , 3, III

DE GEFAHR - Gefährliche Inhaltsstoffe: Styrol, 

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht 

Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. 

Kann die Atemwege reizen. Kann vermutlich das Kind 

im Mutterleib schädigen. Schädigt die Organe 

(Auditorisches System) bei längerer oder wiederholter 

Exposition durch Einatmen. Schädlich für 

Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  

Prävention:  Vor Gebrauch besondere Anweisungen 

einholen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, 

offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. 

Nicht rauchen. Staub /Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ 

Aerosol nicht einatmen. Freisetzung in die Umwelt 

vermeiden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ 

Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Reaktion:  Bei

Brand: Trockensand, Löschpulver oder 

alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden. 

Enthält Cobaltbis(2-ethylhexanoat). Kann allergische 

Reaktionen hervorrufen.

FR DANGER - Composants dangereux: Styrène, 

Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une 

irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des 

yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Susceptible de 

nuire au fœtus. Risque avéré d'effets graves pour les 

organes (Système acoustique) à la suite d'expositions 

répétées ou d'une exposition prolongée en cas 

d'inhalation. Nocif pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long terme.  Prévention:

Se procurer les instructions avant utilisation. Tenir à 

l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 

étincelles, des flammes nues et de toute autre source 

d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les 

poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. 

Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de 

protection/ des vêtements de protection/ un équipement 

de protection des yeux/ du visage. Intervention: En 

cas d’incendie: Utiliser du sable sec, une poudre 

chimique ou une mousse anti-alcool pour l’extinction. 

Contient bis(2-éthylhexanoate) de cobalt. Peut produire 

une réaction allergique.

NL GEVAAR - Gevaarlijke bestanddelen: Styreen,  

Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt 

huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan 

irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Wordt ervan 

verdacht het ongeboren kind te schaden. Veroorzaakt 

schade aan rganen (Gehoorsysteem) bij langdurige of 

herhaalde blootstelling bij inademing. Schadelijk voor in 

het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  

Preventie:   Alvorens te gebruiken de speciale 

aanwijzingen raadplegen. Verwijderd houden van 

warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en 

andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Stof/ rook/ gas/ 

nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen. Voorkom lozing 

in het milieu. Beschermende handschoenen/ 

beschermende kleding/ oogbescherming/ 

gelaatsbescherming dragen.  Maatregelen:  In geval 

van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig 

schuim.   

Bevat kobaltbis(2-ethylhexanoaat). Kan een allergische 

reactie veroorzaken. 

FI VAARA - Vaaraa aiheuttavat aineosat: Styreeni,  

Syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää 

voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden 

ärsytystä. Epäillään vaurioittavan sikiötä. Vahingoittaa 

hengitettynä elimiä (Kuulojärjestelmä) pitkäaikaisessa 

tai toistuvassa altistumisessa. Haitallista vesieliöille, 

pitkäaikaisia haittavaikutuksia.  Ennaltaehkäisy:   Lue 

erityisohjeet ennen käyttöä. Suojaa lämmöltä, kuumilta 

pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. 

Tupakointi kielletty. Älä hengitä pölyä/ savua/ kaasua/ 

sumua/ höyryä/ suihketta. Vältettävä päästämistä 

ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ 

silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. 

Pelastustoimenpiteet:  Tulipalon sattuessa: Käytä palon 

sammuttamiseen kuivaa hiekkaa, jauhetta tai 

alkoholinkestävää vaahtoa. 

Sisältää COBALT 2-ETHYLHEXANOATE. Voi 

aiheuttaa allergisen reaktion.

PL NIEBEZPIECZEŃSTWO - Składniki 

niebezpieczne: Styren,  

Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. 

Działa drażniąco na oczy. Może powodować 

podrażnienie dróg oddechowych. Podejrzewa się, że 

działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Powoduje 

uszkodzenie narządów (Narząd słuchu) poprzez 

długotrwałe lub wielokrotne narażenie drogą

oddechową. Działa szkodliwie na organizmy wodne, 

powodując długotrwałe skutki.  Zapobieganie:   Przed 

użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami 

ostrożności. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, 

gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i

innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie 

wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej 

cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować 

rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ 

ochronę twarzy. Reagowanie:  W przypadku pożaru: 

Użyć suchy piasek, suche proszki gaśnicze lub pianę 

alkoholoodporną do gaszenia. 

Zawiera 2-etoksyheksanonian kobaltu. Może 

powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

NO FARE - Farlige komponenter: Styren, 

Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Gir 

alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon 

av luftveiene. Mistenkes for å kunne gi 

fosterskader. Forårsaker organskader (Auditivt 

system) ved langvarig eller gjentatt eksponering 

ved innånding. Skadelig, med langtidsvirkning, 

for liv i vann.  Forebygging:   Innhent særskilt 

instruks før bruk. Holdes vekk fra varme, varme 

overflater, gnister, åpen ild og andre 

antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke innånd 

støv /røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler. Unngå 

utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/ 

verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm. 

Reaksjon:  Ved brann: Slukk med tørr sand, 

tørr kjemikalie eller alkohol motstandsdyktig 

skum. 

Inneholder koboltbis(2-ethylhexanoat). Kan gi 

en allergisk reaksjon.

SV FARA - Farliga komponenter: Styren,  

Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. 

Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka 

irritation i luftvägarna. Misstänks kunna skada 

det ofödda barnet. Orsakar organskador 

(hörselorgan) genom lång eller upprepad 

exponering vid inandning. Skadliga 

långtidseffekter för vattenlevande organismer.  

Förebyggande:   Inhämta särskilda 

instruktioner före användning. Får inte utsättas 

för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller 

andra antändningskällor. Rökning förbjuden. 

Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ 

sprej. Undvik utsläpp till miljön. Använd 

skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ 

ansiktsskydd.  Åtgärder:  Vid brand: Släck med 

torr sand, pulver eller alkoholresisten skum.   

Innehåller COBALT 2-ETHYLHEXANOATE. 

Kan orsaka en allergisk reaktion. 

IT PERICOLO - Componenti pericolosi:

Stirene,  

Liquido e vapori infiammabili. Provoca 

irritazione cutanea. Provoca grave irritazione 

oculare. Può irritare le vie respiratorie. 

Sospettato di nuocere al feto. Provoca danni agli 

organi (Sistema uditivo) in caso di esposizione 

prolungata o ripetuta se inalato. Nocivo per gli 

organismi acquatici con effetti di lunga durata.  

Prevenzione:   Procurarsi istruzioni specifiche 

prima dell'uso. Tenere lontano da fonti di calore, 

superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 

fonti di accensione. Non fumare. Non respirare 

la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli 

aerosol. Non disperdere nell'ambiente. Indossare 

guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli 

occhi/ il viso. Reazione:  In caso d’incendio: 

utilizzare sabbia secca, prodotto chimico secco 

o schiuma resistente all'alcool per estinguere. 

Contiene bis(2-etilesanoato) di cobalto. Può 

provocare una reazione allergica.

DA FARE - Farlige komponenter: Styren, 

Brandfarlig væske og damp. Forårsager 

hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. 

Kan forårsage irritation af luftvejene. Mistænkes 

for at skade det ufødte barn. Forårsager skade på 

organer (Det auditoriske system) ved 

længerevarende eller gentagen eksponering ved 

indånding. Skadelig for vandlevende 

organismer, med langvarige virkninger.  

Forebyggelse:   Indhent særlige anvisninger før 

brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, 

gnister, åben ild og andre antændelseskilder. 

Rygning forbudt. Indånd ikke pulver/ røg/ gas/ 

tåge/ damp/ spray. Undgå udledning til miljøet. 

Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ 

øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Reaktion:

Ved brand: Anvend tørt sand, tørt kemisk eller 

alkoholresistent skum til brandslukning. 

Indeholder cobaltbis(2-ethylhexanoat). Kan

udløse allergisk reaktion.

ES PELIGRO - Componentes peligrosos: Estireno, 

Líquidos y vapores inflamables. Provoca irritación

cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar

las vías respiratorias. Se sospecha que daña al feto.

Perjudica a determinados órganos (Sistema auditivo) por

exposición prolongada o repetida. Nocivo para los 

organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Prevención:   Pedir instrucciones especiales antes del 

uso. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, 

de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente 

de ignición. No fumar. No respirar el polvo/ el humo/ el 

gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. Evitar su 

liberación al medio ambiente. Llevar guantes/ prendas/ 

gafas/ máscara de protección. Intervención:  En caso 

de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco 

o espuma resistente al alcohol para la extinción. 

Contiene bis(2-etilhexanoato) de cobalto. Puede 

provocar una reacción alérgica.

PT PERIGO - Componentes perigosos: Estireno,  

Líquido e vapor inflamáveis. Provoca irritação cutânea. 

Provoca irritação ocular grave. Pode provocar irritação 

das vias respiratórias. Suspeito de afectar o nascituro. 

Afecta os órgãos (Sistema auditivo) após exposição 

prolongada ou repetida por inalação. Nocivo para os 

organismos aquáticos com efeitos duradouros.  

Prevenção:   Pedir instruções específicas antes da 

utilização. Manter afastado do calor, superfícies quentes, 

faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não 

fumar. Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ 

vapores/ aerossóis. Evitar a libertação para o ambiente. 

Usar luvas de protecção/ vestuário de protecção/ 

protecção ocular/ protecção facial.  Resposta:  Em caso 

de incêndio: para extinguir utilizar areia seca, um 

produto químico seco ou espuma resistente ao álcool.   

Contém bis(2-etilhexanoato) de cobalto. Pode provocar 

uma reacção alérgica. 

Numer 
materiału

Linia
interwencyjna 
Ashland

Nazwa produktu

Numer UN

Numer partii



Program Responsible Care® 
Responsible Care to wyjątkowa, ogólnoświatowa inicjatywa przemysłu 
chemicznego, której celem jest ciągła poprawa w zakresie BHPiOŚ, jak również 
otwarta i przejrzysta komunikacja z udziałowcami. 

Ashland stara się realizować cele Responsible Care i dąży do 
wyeliminowania wypadków wywierających wpływ na ludzi, produkty 
i środowisko. Publicznie informujemy o naszych globalnych działaniach 
w zakresie BHPiOŚ w celu zapewnienia przejrzystości w naszych postępach. 

Zasady Responsible Care ukierunkowują nasze zaangażowanie 
na osiągnięcie trzech głównych celów: 
• Eliminacja wszystkich wypadków w miejscu pracy: Wierzymy, że można

zapobiec każdemu wypadkowi... w miejscu pracy i poza nim. Dążymy
do wyeliminowania chorób zawodowych oraz wypadków związanych
ze środowiskiem, bezpieczeństwem, jakością oraz bezpieczeństwem
technologicznym.

•  Zgodność z normami: Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa,
przepisów regulacyjnych, specyfikacji technicznych oraz no m wewnętrznych,
zachowując przy tym surowe standardy etyczne.

• Ograniczenie negatywnego wpływu: Aby wspierać odpowiedzialne podejście
do ochrony środowiska, nieustannie poszukujemy sposobów na zmniejszenie
naszego śladu ekologicznego, a jednocześnie nie przestajemy dostarczać
produktów zaspokajających potrzeby klientów.

Do kluczowych zasad Responsible Care należą: 
•  Przejrzystość: Prowadzimy otwarty dialog z naszymi pracownikami

i społecznościami.

• Odpowiedzialność za produkty: Współpracujemy z partnerami z łańcucha
dostaw oraz z klientami w celu zapewnienia skutecznego zarządzania
ryzykiem podczas opracowywania, produkowania, transportowania,
użytkowania i utylizowania naszych produktów.

• Globalny system zarządzania: Przestrzegamy standardowych procedur
stanowiących fundament umożliwiający osiągnięcie naszych celów
Responsible Care.
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Certyfikaty 
Ashland jest aktywnym członkiem Amerykańskiej Rady Chemicznej (American 
Chemistry Council) oraz działa w podobnych organizacjach w innych krajach, 
takich jak Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Chemicznych (International 
Council of Chemical Associations). Uzyskaliśmy zewnętrzny certyfikat RC14001,
który obejmuje uznawany na świecie certyfikat ś odowiskowy ISO 14001 oraz 
dodatkowe wymogi w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz wymogi 
właściwe dla przemysłu chemicznego. 

Zakłady produkcyjne Ashland Composites są objęte międzynarodowym 
certyfikatem jakości ISO 9001. Kopie certyfikatów RC 14001 oraz ISO 9001 
można znaleźć na stronie ashland.com/about/quality. 

NASZE ZAANGAŻOWANIE W ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ



GLOBALNA CENTRALA 

Ashland LLC 
50 East RiverCenter Blvd.  
Covington, KY 41012-0391 USA 
Tel.:   + 1 859 815 3333 

CENTRALA DZIAŁU KOMPOZYTÓW 

5200 Blazer Parkway  
Dublin, Ohio 43017 USA 
Tel.:   + 1 614 790 3333 

ashland.com 

® Zastrzeżony znak towarowy należący do Ashland lub jej jednostek zależnych, 
zarejestrowany w różnych krajach 

™  Znak towarowy należący do Ashland lub jej jednostek zależnych, zarejestrowany 
w różnych krajach

© 2017, Ashland / PC-13766 
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