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Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu.
Stainer DK klej dyspersyjny

1.2 Istotne zastosowania zidentyfikowane substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie szidentyfikowane

Gotowy do użycia klej dyspersyjny przeznaczony do klejenia płytek ceramicznych ściennych i podłogowych, 
płytek z kamienia naturalnego, płytek i pustaków szklanych, płytek cementowych, okładzin na bazie dyspersji 
akrylowych jak Stainer BRETT, okładzin z tworzyw sztucznych, płyt dekoracyjnych gipsowych i korkowych, do 
podłoży sztywnych i odkształcalnych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie odradzane
Inne niż podano powyżej

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Nazwa i adres firmy

Stainer sp. z o.o., ul. Dworcowa 152, 64-120 Krzemieniewo, Polska tel. (+48) 65 536 10 20, www.stainer.pl
Informacja o preparacie

+ 48 65 536 10 00
mail: biuro@stainer.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego
112 – numer alarmowy
999 – pogotowie ratunkowe
998 – straż pożarna
997 – policja
+ 48 65 536 10 10 telefon firmy Stainer czynny od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00

Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wg ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1272/2008
Zagrożenia fizykochemiczne

Produktu nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny
Zagrożenia dla zdrowia

Produktu nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny
Zagrożenia dla środowiska

Produktu nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny
Informacje dodatkowe

EUH208 – Zawiera: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3 – on (3:1). Może powodować 
wystąpienie reakcji alergicznej.

2.2 Elementy oznakowania
Symbole ostrzegawcze: ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1272/2008
Hasło ostrzegawcze

Brak
Zwroty H wskazujące rodzaj zagrożenia

Brak
Zwroty P wskazujące środki ostrożności
P101 W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi
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P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P302 + 352 W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się 

pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczo-

nych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnionych przez uprawnioną firmę.

Informacje ostrzegawcze
EUH208 Zawiera: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (3:1). Może 

powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

2.3 Inne zagrożenia
Produkt nie zawiera składników PBT lub vPvB.

Sekcja 3. Skład / informacja o składnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny

Numer Nazwa składnika Klasyfikacja %

CAS: 55965-84-9
WE:611-341-5

Indeks: 613-167-00-5
Rej.:

Mieszanina 5-chloro-2-metylo – 
2H-izotiazol-3-onu [WE: 247-

500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu [WE: 220-239-6] (3:1)

Acute Tox. 2 H330,
Acute Tox. 2 H310,
Acute Tox. 3 H301,
Skin Corr. 1B H314,
Skin Sens. 1 H317,
Eye Dam. 1, H318,

Aquatic Acute 1 H400,
Aquatic Chronic 1 H410

<0,0015

Substancje dla których zostały określone najwyższe dopuszczalne stężenia w miejscu pracy:
piasek kwarcowy (CAS 14808-60-7, WE 238-878-4) ≤ 16%, Pyły dolomitu <60%

Znaczenie zwrotów H
Patrz sekcja 16

Substancje PBT / vPvB
Produkt nie zawiera substancji zaliczonych do PBT i vPvB.

Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy
Zalecenia ogólne

W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieść poszkodowanego 
do szpitala, pokazać opakowanie lub etykietę.

Kontakt przez drogi oddechowe:
Wyprowadzić na świeże powietrze, w przypadku trudności z oddychaniem skontaktować się z lekarzem.

Kontakt ze skórą
Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady 
lekarskiej.
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Kontakt z oczami
Niezwłocznie płukać oczy delikatnym strumieniem wody przy podwiniętych powiekach, przez co najmniej 
15 minut. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt przez układ pokarmowy
Nie wymuszać wymiotów. Przepłukać usta wodą (tylko wtedy, gdy pacjent jest przytomny). Natychmiast skon-
taktować się z lekarzem.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Produkt drażni drogi oddechowe i jest potencjalnym wyzwalaczem uczulenia na drogi oddechowe i skórę. 
Pierwsze symptomy to ostre drażnienie i zwężenie oskrzeli. Długotrwałe leczenie medyczne może być wymaga-
ne w zależności od stopnia ostrości symptomów.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegółowego postępowania z poszko-
dowanym

Decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.
W przypadku korzystania z pomocy lekarskiej zaleca się przedstawienie udzielającemu pomocy niniejszej karty 
charakterystyki

Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze
Odpowiednie

Dwutlenek węgla (CO2), suche proszki gaśnicze, zwykłą pianę gaśniczą, rozpyloną wodę w zależności od otoczenia.
Nieodpowiednie

Bardzo silny strumień wody.

5.2 Szczegółowe zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Specjalne zagrożenia

Produkt niepalny. Nie wdychać gazów powstających podczas eksplozji i pożarów. Produkty rozkładu mogą za-
wierać następujące związki: dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu oraz tlenki siarki.

5.3 Informacje dla straży pożarne
Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków

W akcji ratowniczej mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone. Osoby 
postronne należy niezwłocznie oddalić z obszaru zagrożenia. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie 
bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powie-
trza. Nie dopuścić do przedostania się wody gaszącej do wód powierzchniowych lub gruntowych.

Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

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

Nie dopuszczać osób postronnych i nieupoważnionych. Postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczący-
mi zachowania się w sytuacji wypadku.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska

Zabezpieczyć przed dostaniem się produktu do ścieków, kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych. 
Powiadomić odpowiednie władze i służby ratownictwa chemicznego w przypadku znacznego zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych lub gruntowych.
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6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia.
Metody oczyszczania

Nie dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do ścieków, wód lub gleby.
Uwolniony produkt przenieść środkami mechanicznymi do oznaczonego, uszczelnionego pojemnika w celu od-
zyskania lub bezpiecznego pozbycia produktu. Pozwolić, aby substancje odparowały lub wchłonąć je odpowied-
nim materiałem absorbującym (np. piasek, ziemia okrzemkowa) i pozbyć w bezpieczny sposób. Usunąć skażoną 
glebę i pozbyć się jej w bezpieczny sposób. Zalecane jest zbieranie zrzuconego produktu za pomocą sorbentu 
mineralnego.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty.
Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty.

Sekcja 7.  Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Postępowanie z mieszaniną

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy z chemikaliami.

Zalecenia dotyczące bezpiecnzego postępowania
Mokry produkt w opakowaniu nie jest palny. Stosować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w in-
strukcji producenta. Przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej 
(patrz sekcja 8).

Zalecenia dotyczące ochrrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej
Materiał nie stwarza zagrożenia wybuchem, jednak magazyny należy traktować jak przestrzenie zagrożone wy-
buchem zgodnie ze stosownymi przepisami.

Zalecenia dotyczące higieny pracy
Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP. Postępować zgodnie 
z zasadami dobrej higieny przemysłowej.
Nie jeść, nie pić, nie palić w miejscu pracy. Myć ręce wodą z mydłem po zakończeniu pracy. Nie używać zanie-
czyszczonej odzieży. Zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć, oczyścić/uprać przed ponownym użyciem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgod-
ności.

Magazynowanie
Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych pomieszczeniach 
w temperaturze 5°C – 35°C. Chronić przed gorącem i bezpośrednimi promieniami słonecznymi. Chronić przed 
mrozem. W miejscu przechowywania przestrzegać zakazu palenia. Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Patrz także sekcja 10.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w podsekcji 1.2.

Sekcja 8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczące kontroli
Najwyższe dopuszczalne wartości stężenia w środowisku pracy / Procedury monitorowania

Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
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Pyły zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę > 50% [14808-60-7], [14464-46-1], [15468-32-3]
Frakcja wdychalna

NDS    – 2 mg/m3
NDS włókien   – nie określono
NDSCh    – nie określono
NDSP   – nie określono

Frakcja respirabilna
NDS    – 0,3 mg/m3
NDS włókien   – nie określono
NDSCh    – nie określono
NDSP   – nie określono

Pyły dolomitu zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2% i niezawierające azbestu:
Frakcja wdychalna

NDS    – 10 mg/m3
Procedury monitorowania

Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dopuszczalne wartości biologiczne
Brak danych.

8.1 Kontrola narażenia
Techniczne środki kontroli

Zapewnić odpowiednią wentylację na stanowiskach pracy w obiekcie zamkniętym. Patrz także sekcja 7. W po-
bliżu stanowisk pracy zaleca się zamontowanie urządzeń do płukania oczu.

Indywidualne środki ochrony
Zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem. Myć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy.
W miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu. Unikać kontaktu ze skórą. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia 
oczu. Trzymać z dala od żywności napojów i pasz.
Środki ochrony osobistej powinny spełniać wymagania określone w normach i przepisach.

Indywidualne środki ochrony
Ochrona skóry

Nosić odpowiednią odzież ochronną (najlepiej antystatyczną).
Ochrona oczu / twarzy

Zaleca się stosować okulary ochronne (szczelne gogle) lub ochronę twarzy.

  

EN 167/okulary ochronne szczelnie zamknięte

Ochrona rąk
Stosować odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych, rękawice wykona-
ne z PCV, polietylenu, nitrylu lub gumy naturalnej (grubość > 0.3 mm, czas przebicia > 480 min)). Właściwości 
ochronne rękawic zależą nie tylko od rodzaju materiału, z którego są wykonane. Czas działania ochronnego może 
być różny przypadku różnych producentów rękawic. W przypadku wielu substancji nie można precyzyjnie osza-
cować czasu działania ochronnego rękawic. Uwzględniając podane przez producenta parametry rękawic należy 
zwracać uwagę podczas stosowania produktu czy rękawice jeszcze zachowują swoje właściwości ochronne
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EN 374/ rękawice ochronne

Ochrona dróg oddechowych
Nie jest potrzebna.

Ochrona układu pokarmowego
Podczas prac nie jeść, nie pić, nie palić papierosów. Myć ręce każdorazowo po pracy z substancjami chemicznymi.

Kontrola narażenia środowiska
Unikać zrzutów do środowiska, nie wprowadzać do kanalizacji. Ewentualne emisje z układów wentylacyjnych 
i urządzeń procesowych powinny być sprawdzane w celu określenia ich zgodności z wymogami prawa o ochro-
nie środowiska.

UWAGA:
Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robo-
cze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę 
i odkażanie. Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników należy przeprowadzać zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawa-
nych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 69 z 1996 r., poz. 332, zm. 5.04.2001 r., Dz. U. nr 37 
z 2001 r., poz. 451 z późniejszymi zmianami).

Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Wygląd Masa klejowa biała

Zapach Charakterystyczny

Próg zapachu Nie określono

pH ok. 8,5

Temperatura topnienie/krzepnięcia Brak danych

Temperatura wrzenia Brak danych

Temperatura zapłonu Nie dotyczy

Szybkość parowania Nie dotyczy

Palność (ciało stałe/gaz) Nie jest palny

Granice wybuchowości Nie dotyczy (mieszanina nie stwarza zagrożenia wybuchowego).

Prężność par w 20°C Nie dotyczy

Gęstość par względem powietrza Nie dotyczy

Gęstość względna Nie dotyczy

Gęstość w temp. 20°C ok.1,76 g/cm3

Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny

Współczynnik podziału n-oktanol/woda Nie dotyczy

Temperatura samozapłonu Nie dotyczy

Temperatura rozkładu Nie dotyczy
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Lepkość Brak danych

Właściwości wybuchowe Nie grozi wybuchem

Właściwości utleniające Nie posiada właściwości utleniających

9.2 Inne informacje
Nie dotyczy.

Sekcja 10. Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność
Produkt stabilny, używany w warunkach zgodnych z instrukcją nie ulega rozkładowi. Ulega zmianom przy dostę-
pie powietrza

10.2 Stabilność chemiczna
Produkt jest stabilny w warunkach normalnego przechowywania.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Brak danych.

10.4 Warunki, których należy unikać
Należy unikać temperatury poniżej + 5°C i powyżej + 25°C.

10.5 Materiały niezgodne
Materiały, które reagują z wodą.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
Nie są znane. Produkty wydzielające się w środowisku pożaru – sekcja 5.

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Informacje ogólne

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie – patrz sekcja 2.

Toksyczność ostra
Mieszanina

Skóra:
ATE mix  > 5000 mg/kg (obliczone).

Drogi oddechowe (pary)
 ATE mix  > 3000 mg/kg (obliczone)

Połknięcie
ATEmix  > 5000 mg/kg (obliczone)

Działanie żrące/ drażniące na skórę
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Poważne uszkodzenia oczu/ działanie drażniące na oczy
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
Możliwe uczulenie przy kontakcie ze skórą.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Rakotwórczość
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
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Szkodliwe działanie na rozrodczość
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzalne
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Objawy i skutki narażenia
Brak dostępnych danych.

Substancja Parametr Rodzaj dawki 
(droga narażenia)

Gatunek ba-
dany Wynik

Mieszanina 5-chloro-2-metylo – 
2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-

500-7] i 2-metylo – 2H-izotiazol-
-3-onu [nr WE 220 – 239-6] (3:1)

DL50 doustna szczur 457 mg/kg

CL50 wdychanie szczur 2.36 mg/l (4h)

DL50 skóra królik 660 mg/kg

Sekcja 12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Informacje ogólne
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.

Substancja Parametr Metoda Wartość Czas trwania ekspozycji Gatunek

Mieszanina 5-chlo-
ro-2-metylo – 2H-i-

zotiazol-3-onu [nr WE 
247-500-7] i 2-metylo 

– 2H-izotiazol-3-onu [nr 
WE 220 – 239-6] (3:1):

EC50 Toksyczność ostra 0.018 mg/l 72 godz. Glon

EC50 Toksyczność ostra 0.16 mg/l 48 godz. Rozwielitka

CL50 Toksyczność ostra 0.28 mg/l 96 godz. Ryba

CL50 Toksyczność ostra 0.19 mg/l 96 godz. Ryba

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Brak dostępnych danych.

12.3 Zdolność do bioakumulacji
Brak dostępnych danych.

12.4 Mobilność w glebie
Brak dostępnych danych.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Produkt nie zawiera substancji spełniających kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozpo-
rządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowiązującym.
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12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Brak dostępnych danych.

Sekcja 13. Postępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:
Klasyfikacja odpadów:

odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach.
Postępowanie z odpadowym produktem

Jeśli produkt został użyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, końcowy użytkownik powinien zde-
finiować powstały odpad i przypisać właściwy kod. Szczegółowy kod odpadu zależy od miejsca i sposobu stoso-
wania produktu. Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska. 
Duże ilości odpadowego produktu unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

Postępowanie z odpadami opakowaniowymi
Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami

Kod rodzaju odpadów dla opakowania
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu
Wyrób nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny materiał transportowy.

UWAGA: opakowania z wyrobem należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się w czasie transportu, wpływa-
mi atmosferycznymi, nasłonecznieniem.

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny

14.4 Grupa opakowania
Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny

14.5 Zagrożenia dla środowiska
Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny

14.7 Transport morski luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC:
Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny

Dodatkowe informacje dla transportu lądowego (RID, ADR)
Transport drogowy i kolejowy – ADR/RID

Nie jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.
Transport morski – IMDG

Nie jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.
Transport lotniczy – ICAO/IATA

Nie jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.
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Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mie-
szaniny
1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie reje-

stracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Euro-
pejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy 
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

2. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH).

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie kla-
syfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG 
i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U.2015 r. poz. 
1203).

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczal-
nych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 
1348).

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej 
z występowaniem w miej – scu pracy czynników chemicznych (Dz.U.2016 r. poz. 1488).

7. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 r. Nr 259, poz. 2173).

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2011r. Nr 33, poz.166).

9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1834).
10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1987).
11. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity 

Dz.U.2016, poz. 1863).
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014 Nr 0, poz. 

1923).

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie jest wymagana dla mieszaniny.

Sekcja 16. Inne informacje
Objaśnienia zwrotów H, P skrótów, symboli i akronimów użytych w tekście

Acute Tox. 3 Toksyczność ostra, kategoria 3

Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kategoria 1

Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, toksyczność przewlekła, kategoria 1

Skin Corr. 1B Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1B

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę, kategoria 1

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy kat. 1.

H301 Działa toksycznie po połknięciu

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
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H314 Powoduje poważne uszkodzenia skóry i oczu

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry

H318 Powoduje poważne podrażnienie oczu

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

BCF Współczynnik biokoncentracji

CAS Cemical Abstracts Service

CLP Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 
i mieszanin

EINECS Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

Ems Plan awaryjny

EuPCS Europejski system klasyfikacji produktów

IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych

IBC Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem

ICAO Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG Międzynarodowe Przepisy dotyczące transportu morskiego materiałów niebezpiecznych

INCI Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych

ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IUPAC Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

Log Kow Współczynnik podziału oktanol-woda

LZO Lotne związki organiczne

MARPOL Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

NDS Najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NDSP Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe

OLE Dopuszczalne wartości narażenia w miejscu pracy

PBT Trwały, wykazujący zdolność do biokumulacji i toksyczny

ppm części na milion

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowne ograniczenia w zakresie chemikaliów

RID Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

UE Unia Europejska

UN Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału lub przedmiotu, pochodzący z „ Przepisów Modelowych 
ONZ”

UVCB Substancje o nieznanym lub zamiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały Biologiczne

vPvB Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do biokumulacji

WE Kod identyfikacyjny dla każdej substancji podanej w EINECS
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Wskazówki dotyczące szkoleń
Zapoznać pracowników z zalecanym sposobem stosowania, obowiązkowymi środkami ochronnymi, pierwszą 
pomocą oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.

Zalecane ograniczenia stosowania
Brak danych.

Informacje dotyczące źródeł danych wykorzystanych do ułożenia karty charakterystyki
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowiązującym brzmieniu. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowiązującym brzmieniu. Dane pro-
ducenta substancji/mieszanin – dane z dokumentacji rejestracyjnej.

Dokonane zmiany (które informacje zostały zmienione, usunięte lub zmodyfikowane)
NIe dotyczy.

Oświadczenie
Karta charakterystyki zawiera dane służące do zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz 
ochrony środowiska naturalnego. Prezentują one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bez-
piecznego posługiwania się wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej Karcie nie są specyfikacją jakościową 
i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń prawnych (reklamacji). Obowiązkiem użytkownika jest 
ocenić i wykorzystać opisany produkt w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. 
Pozostawia się użytkownikowi własną odpowiedzialność za upewnienie się czy te informacje są odpowiednie 
i kompletne dla jego specjalistycznego użycia tego produktu. Karta ta nie zwalnia użytkownika produktu z prze-
strzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisów odnośnie produktu, higieny i bezpieczeń-
stwa pracy.


