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1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY ORAZ IDENTYFIKACJA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
1.1 Identyfikator produktu 
 

Nazwa handlowa: KLINKERIT - grunt 
 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
 

Cel mieszanki: Preparat gruntujący przeznaczony jest do gruntowania powierzchni przed 
przyklejeniem elastycznych płytek KLINKERIT klejem elastycznym 
KLINKERIT. 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 

Producent: UAB “Norvegijos Kontaktai” 

Adres: Vytauto pr. 3-55, Kaunas  

Telefon: +370 655 55 999 

E-mail: norvegijoskontaktai@gmail.com 

Strona internetowa: www.norvegijoskontaktai.lt  

 

1.4 Numer alarmowy  

Linia pomocy: Litewskie Biuro Informacji o Zatruciach, 

telefon 8~ 5 236 20 52, e-mail aib@essc.sam.lt 

 
2. POTENCJALNE ZAGROŻENIA 

 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 
2.1.1 Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP)  
 

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna 

 
2.2. Elementy oznakowania (informacje na etykiecie opakowania) 
 

2.2.1 Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP) 
 

Ikony niebezpieczeństwa: 
 

Brak 

Hasło ostrzegawcze: Brak 

 
Zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia: 

Brak 

 
Zwroty wskazujące środki 
ostrożności: 

P102 Chronić przed dziećmi 
P273 Unikać zrzutów do środowiska 

 
Dodatkowe oznaczenie EUH208 Zawiera 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on. Może wywoływać alergię 

Informacje o lotnych 
związkach organicznych 
(LZO): 

Podkategoria produktu 1.1.1 / VDM (1.1.a zgodnie z 2004/42 / WE).  

Wartość graniczna dla lotnych związków organicznych (LZO) wynosi 30 g / l. 
Maksymalna zawartość LZO w gotowym do użycia produkcie wynosi ˂1g / l. 
 

mailto:SDB@meffert.com
mailto:aib@essc.sam.lt
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2.3 Inne zagrożenia 
 

Mieszanina nie zawiera substancji PBT ani vPvB, które spełniają kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1272/2008 z późniejszymi zmianami. 1907/2006. Kryteria określone w rozporządzeniu (WE) nr 
załącznika XIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. 

 

3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 
3.2 Mieszanina: 
Mieszanina dyspersji polimerowych, wypełniaczy, dodatków technologicznych, wody. 
 

3.2.1 Niebezpieczne składniki: 
 

Nr CAS 

EB Nr. 
Ind. Nr. 
Reg. Nr. 

Nazwa chemiczna 

 
 

Stężenie masowe 
(%) 

Klasyfikacja 

Zgodnie z rozporządzeniem nr 
1272/2008 

CAS 2634-33-5 

EINECS 220-120-9 

Ind. Nr.613-088-00-6 

Reg. Nr.01-2120761540-

60 

1,2-benzisothiazol-3 
(2H) -one 

0,007- 0,015 Ostra toksyczność 2 

Poważne uszkodzenie 
oczu/działanie drażniące na 
oczy 1 

Ostra toksyczność dla 
środowiska wodnego 

1(M꞊1) 
Toksyczność przewlekła dla 
środowiska wodnego 2 

Ostra toksyczność 4 

Działanie drażniące na 
skórę 2 

Działanie uczulające na 
skórę 1 

 

H330 

H318 

H400 

H411 

H302 

H315 

H317 

 

CAS 13463-41-7 

EINECS 236-671-3 

 

Pirytionian cynku 0,0015 - 0,0045  

  

Ostra toksyczność 3 

Toksyczność ostra. 2 

Poważne uszkodzenie 
oczu/działanie drażniące na 
oczy 1 

Ostre zagrożenie dla 
środowiska wodnego 
1(M꞊100) 
Długotrwałe zagrożenie dla 
środowiska wodnego 1 

(M꞊10) 
 

H301 

H330 

H318 

H400 

H410 

 

CAS 1314-13-2 

EINECS 215-222-5 

Ind. Nr.030-013-00-7 

Reg. Nr.01-2119463881-

32 

Pirytionian cynku 0,015- 0,038  

 

Ostre zagrożenie dla 
środowiska wodnego 
1(M꞊1) 
Długotrwałe zagrożenie dla 
środowiska wodnego 
1(M꞊1) 
 

H400 

H410 

 

 

Producent oświadcza, że zawartość innych komponentów niż wymienione w tej tabeli, którym przypisano 
oznaczenia ryzyka, nie przekracza minimalnych dopuszczalnych limitów. Produkt nie zawiera substancji 
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sklasyfikowanych jako PBT i vPvB. 

 

UWAGA: Tekst klas zagrożenia, kategorii i zwrotów podano w sekcji 16. 
 

4. PIERWSZA POMOC 
 
4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
 

Informacje ogólne: 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub jeśli objawy nie ustąpią, należy zasięgnąć porady lekarza. W 
przypadku objawów alergii natychmiast skonsultuj się z lekarzem. Pokaż opakowanie lub etykietę lekarzowi. 
 

Po inhalacji: 
Usunąć wdychane opary lub aerozol, wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i ogrzać. Wezwać 
lekarza, jeśli oddychanie jest utrudnione lub jeśli wystąpi podrażnienie dróg oddechowych. 
 

Po kontakcie ze skórą: 
Dokładnie umyć skórę mydłem i wodą. Spłucz czystą wodą. Nie używaj rozpuszczalników ani rozcieńczalników. 
W przypadku długotrwałego podrażnienia skóry skonsultować się z lekarzem. 
 
Po kontakcie z oczami: 
Natychmiast przemywać oczy dużą ilością czystej bieżącej wody przez kilka minut, trzymając powieki rozwarte. 
Jeśli używane są soczewki kontaktowe, zdejmij je. Skonsultuj się z lekarzem. 
 
Po przełknięciu: 
W razie przypadkowego połknięcia wypłukać usta wodą i wypić dużą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów.  
W przypadku objawów niekorzystnych skutków zdrowotnych zasięgnąć porady lekarza. 

 
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
 

Możliwe krótkotrwałe podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować reakcję alergiczną skóry w kontakcie 
ze skórą. Kontakt z oczami może spowodować podrażnienie, zaczerwienienie i łzawienie. Spożycie może 
podrażniać przewód pokarmowy i powodować dyskomfort. 
 
 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i wymaganego specjalnego 
leczenia 
 

Leczyć objawowo. 
 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
 

5.1 Środki gaśnicze 
 

Odpowiednie środki gaśnicze: 
Mieszanina jest niepalna. W przypadku pożaru, w zależności od charakteru, można użyć proszku gaśniczego, 
piany alkoholoodpornej, CO2 lub mgły wodnej. 
 

Niewłaściwe środki gaśnicze: 
Nie używać zwartego strumienia wody, ponieważ może rozproszyć i rozprzestrzenić ogień. 
 
5.2 Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną 
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Produkt nie jest palny. W przypadku pożaru staraj się usunąć pojemniki z zagrożonego obszaru, ponieważ ciepło 
wewnątrz pojemnika może spowodować ich wybuch. Nie wdychać oparów. Podczas spalania może tworzyć 
szkodliwe produkty rozkładu w wysokich temperaturach. 
 
5.3 Porady dla strażaków 
 

W przypadku pożaru pojemniki chłodzić wodą, jeśli to możliwe usunąć pojemniki z zagrożonej strefy. Nie 
dopuścić do przedostania się ścieków z gaszenia pożaru do kanalizacji lub cieków wodnych. Jak w przypadku 

każdego pożaru, nosić ochronę dróg oddechowych. 
 

6. ŚRODKI USUWANIA WYPADKÓW 

 
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury awaryjne 
 

Personel ratowniczy powinien unikać kontaktu ze skórą, ubraniem i oczami. Opary mogą podrażniać oczy, 
gardło, błonę śluzową nosa i górne drogi oddechowe. Zapewnić odpowiednią wentylację w przypadku rozlania. 
Nosić odpowiednią odzież ochronną, ochronę oczu, twarzy i dróg oddechowych podczas zajmowania się 
następstwami wypadku. Patrz 8 sk. W przypadku rozlania produktu powierzchnia może być śliska. 
 
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
 

Nie wolno dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych lub kanalizacji.  
W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do środowiska należy powiadomić lokalny personel ochrony 
środowiska. 
 
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
 

Zebrać wyciek mechanicznie i zutylizować zgodnie z punktem 13. Pozostałości wypełnić obojętnymi środkami 
wiążącymi (piasek, żwir, wermikulit), zebrać do specjalnych pojemników do utylizacji. Utylizować zgodnie z 
lokalnymi przepisami. Zanieczyszczone przedmioty i podłogi umyć dokładnie wodą i detergentem zgodnie z 
przepisami ochrony środowiska. 
 
6.4 Odniesienie do innych sekcji 
 

Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego znajdują się w sekcji 8. Wymagania dotyczące 
usuwania odpadów w sekcji 13. 

 
7. OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE 

 
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
 

Mieszanina jest niepalna i niewybuchowa. Należy ją stosować w dobrze wentylowanym miejscu. Zgodnie z 

instrukcją użytkowania nie jest wymagane żadne specjalne wyposażenie ochronne. Unikaj kontaktu ze skórą i 
oczami. Nie wdychaj oparów, nie rozpylaj ani nie połykaj. Nie zostawiaj otwartych opakowań, aby zapobiec 
rozlaniu. Należy nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i ochronę oczu/twarzy. W przypadku rozlania 
podłoga może być śliska. Przestrzegać ogólnych wymagań higienicznych, nie jeść, nie pić i nie palić podczas 
pracy. Myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy. Ściśle przestrzegać instrukcji użytkowania i kart 
charakterystyki. 
 

 
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich niezgodności 
 

Produkt należy przechowywać szczelnie zamknięty, w oryginalnym opakowaniu. Przestrzegaj wymagań 
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znajdujących się na etykiecie. Po otwarciu i gdy produkt nie jest w pełni używany, należy ponownie zamknąć  
i trzymać w pozycji pionowej, aby zapobiec rozlaniu. Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym, 
chłodnym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła. Nie należy przechowywać produktu w bezpośrednim świetle 
słonecznym. Chronić opakowanie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie zamrażać, unikać wyższych 
temperatur.  

Nie przechowywać razem z żywnością lub paszą. 
 
7.3 Szczególne zastosowanie końcowe 
 

Stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu lub w karcie danych technicznych. 
 
8. KONTROLA NARAŻENIA / OCHRONA OSOBISTA 

 
8.1 Parametry dotyczące kontroli 
 

Kontrolowane komponenty / wartości graniczne w powietrzu w środowisku pracy 
Brak wymagań 

 
8.2 Kontrola narażenia 
 

8.2.1 Środki techniczne: 
Przestrzegaj ogólnie przyjętych wymagań bezpieczeństwa dotyczących obchodzenia się z chemikaliami. 
Pracownicy muszą zostać odpowiednio poinstruowani. Zapewnić odpowiednią wentylację, unikać kontaktu ze 
skórą i oczami.  
 
8.2.2 Sprzęt ochrony osobistej: 
 

Ochrona dróg oddechowych: 
Jeżeli dobra wentylacja nie jest możliwa, należy używać odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych, aż 
do zniknięcia zanieczyszczenia środowiska. 
Jeśli produkt nie jest rozpylany, nie są wymagane żadne dodatkowe środki. Podczas natryskiwania należy nosić 
ochronę dróg oddechowych. Nosić respirator z filtrem cząstek stałych. Rodzaj filtra, np. P2. 
 
Ochrona rąk: 
Nosić rękawice ochronne. Odpowiednie są rękawice z kauczuku nitrylowego o grubości> 0,5 mm (zgodne z EN 

374). Czas penetracji> 480 min. Rękawiczki należy sprawdzać pod kątem uszkodzeń, rozdarć i przebić przed 
każdym użyciem. W razie potrzeby użyj bawełnianych rękawiczek na dole. W przypadku kontaktu ze skórą 
natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nałożyć kremy ochronne na skórę. Nie używaj kremu, jeśli skóra jest już 
uszkodzona. 
  

Ochrona ciała: 
Nosić normalną odzież ochronną. 
 

Ochrona oczu: 
Jeżeli możliwy jest kontakt z substancją, należy nosić okulary ochronne. (EN 166). 

Higiena: 
Używać zgodnie z dobrymi praktykami higieny przemysłowej i bezpieczeństwa.  
Podczas obchodzenia się z chemikaliami należy przestrzegać ogólnych środków higieny. 
Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Nie jeść ani nie pić podczas pracy z produktem. 
Ochrona środowiska: 
Przestrzegaj regionalnych wymogów ochrony środowiska. Zarządzanie ryzykiem środowiskowym: patrz 
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rozdziały 6 i 12. 
 

 

9.  FIZYCZNE I CHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI 
 

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych 
 
 

Wygląd: 
 

Stan skupienia: 
 

Płyn 

Kolor: 
 

Biały 

Zapach: Słaby  
 

Wartość stężenia jonów wodoru, pH: 8-9  
 

Temperatura wrzenia, oC lub zakres wrzenia: 100°C (woda)  

 
Palność: 
 

Niepalny 

Temperatura samozapłonu, oC 
 

Nie dotyczy 

Temperatura zapłonu, oC: 
 

Nie dotyczy 

Granice wybuchowości: 
 

Nie wybuchowy 

Temperatura krzepnięcia/topnienia, oC Zamarza w ujemnych temperaturach 
 

Ciśnienie pary, kPa: Nie dotyczy 

 

Masa właściwa, gęstość (20oC), g/cm3:  
 

1,01 g/cm
3
 

Lepkość: 
 

Brak danych 

Rozpuszczalność (w wodzie): 
 

Nierozpuszczalny, rozcieńczalny wodą 

Współczynnik podziału 
(n-oktanol / woda): 

Brak danych 

 
Szybkość parowania: 
 

Brak danych 

Zawartość lotnych związków organicznych 
(LZO) 
 

˂1 g/l 

9.2 Inne informacje: 
Żadne inne informacje nie są znane 

 
 
 
 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
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10.1 Reaktywność 
Nie reaktywny zgodnie z zasadami użytkowania. 

 
10.2 Stabilność chemiczna 
Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania. 

 
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
W zalecanych warunkach użytkowania i przechowywania nie przewiduje się niebezpiecznych reakcji. 
 
10.4 Warunki, których należy unikać 
Chronić przed gorącem i mrozem. Nie dopuścić do wyschnięcia produktu. 
 
10.5 Materiały niezgodne 
Brak danych. 

 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie rozkłada się w normalnych warunkach. Wysuszona ogniowo folia może się zapalić. Narażenie na wysokie 
temperatury może spowodować powstanie niebezpiecznych produktów rozkładu, takich jak tlenek węgla, dwutlenek 
węgla, tlenki azotu, niebezpieczne opary itp. 
 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 

Ostra toksyczność: 
Brak danych dla tej mieszaniny. Mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę: 
Brak danych dla tej mieszaniny. Mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Poważne uszkodzenie oczu/podrażnienie: 
Brak danych dla tej mieszaniny. Mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: 
Ten produkt nie jest klasyfikowany jako działający uczulająco na skórę, ale zawiera niewielkie ilości konserwantów 
lub innych biocydów, które mogą powodować reakcję alergiczną. 
Zawiera 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on 

 
Mutagenność: 
Brak danych dla tej mieszaniny. Mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Rakotwórczość: 
Brak danych dla tej mieszaniny. Mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Toksyczność reprodukcyjna: 
Brak danych dla tej mieszaniny. Mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
 
Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT): 
Brak danych dla tej mieszaniny. Mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
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Powtarzana ekspozycja (STOT RE): 
Brak danych dla tej mieszaniny. Mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Zagrożenie spowodowane aspiracją: 
Brak danych dla tej mieszaniny. Mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Informacje o możliwych drogach narażenia: 
Potencjalne skutki po kontakcie ze skórą, wdychaniu i połknięciu, w kontakcie z oczami. 
 
Objawy związane z charakterystyką fizyczną, chemiczną i toksykologiczną: Powtarzające się narażenie: 
Wdychanie: Może powodować łagodne i krótkotrwałe podrażnienie dróg oddechowych. 
Kontakt ze skórą: Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
 
Połknięcie: Może powodować podrażnienie i dolegliwości żołądkowo-jelitowe. 

 
Opóźnione, natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długoterminowego narażenia: 
Brak danych. 

Okoliczności obciążające: Istniejące choroby skóry. 
 
11.2 Dodatkowe informacje:  
Brak dodatkowych informacji. 

 

12. INFORMACJA EKOLOGICZNA 

 
12.1 Toksyczność 
 

Toksyczność dla ekosystemów wodnych 
Brak danych dla tej mieszaniny. 

Na podstawie klasyfikacji składników preparatu mieszanina została zaklasyfikowana jako szkodliwa  
dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku 
wodnym. 

 
12.2 Trwałość 
Brak danych dla tej mieszaniny. 

 
12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Brak danych dla tej mieszaniny. 

 
12.4 Mobilność w glebie 
Brak znanych informacji. 

 
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera substancji PBT ani vPvB zgodnych z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006. 1907/2006. 
Kryteria w załączniku XIII. 
 
12.6 Inne szkodliwe skutki 
Brak znanych informacji. 

 

13. GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
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Nie wylewać do kanalizacji, cieków wodnych lub gleby. Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi.  
Odpady mieszanki utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. 
 

Kod odpadu mieszaniny: 

08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 

Jeżeli produkt jest utwardzony lub zmieszany z innymi odpadami, ten kod nie ma zastosowania. 
 

Kod odpadu opakowania: 

15 01 02 (opakowania plastikowe) 

15 01 10 (opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone). 

Całkowicie opróżnione opakowanie można poddać recyklingowi. Zalecany środek czyszczący: woda. 
Zanieczyszczone opakowanie usuwać jako produkt. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z 
regionalnymi pracownikami ochrony środowiska. 

 

14. INFORMAJE O TRANSPORCIE 

 
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z przepisami transportowymi. Transportowany w 

zamkniętych opakowaniach, w pozycji pionowej. Przewoźnicy muszą zostać poinformowani o wymogach 
bezpieczeństwa na wypadek wypadku. 
 

ADR / RID, IMDG, IATA - bez klasyfikacji i bez kodów 
 

14.1 Numer UN 

 
Ten produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa 
UN 

 

Ten produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 
 

Ten produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny  

14.4 Grupa pakowania: Ten produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny 

 
14.5 Zagrożenia dla środowiska:  Ten produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny  
 
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: 
Produkt należy zawsze transportować bezpiecznie w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej. Upewnij się, 
że personel transportujący produkt wie, co robić w razie wypadku. Należy chronić opakowanie przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed ciepłem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przed 
użyciem należy skorzystać z kart charakterystyki. 

 

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: 
Nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW 
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15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla mieszaniny 
 

- ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające oraz uchylające dyrektywy 67/548 / 
EWG i 1999/45 / WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 1907/2006; 
- ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Rozporządzenie (WE)  
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 

zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), ustanawiające Europejską Agencję 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93, 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, dyrektywę Rady 76/769 / EWG i dyrektywy Komisji 91/155 EWG , 
93/105 WE i 2000/21 WE; 

 
- Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) 

(umowa restrukturyzacyjna ADR 2001) 01.01.2003, zmiany do załączników technicznych A i B (wydanie 2005); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska Republiki Litewskiej i Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej „W 

sprawie procedury klasyfikacji i oznakowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych” z 

19.12.2000 nr 532/742; tekst z 27.06.2002 r. 345/313; poprawki Nr zam. 411 / V-460 i nr zamówienia D1-453 / 

V-714 i nowsze; 

- Norma higieniczna HN 23: 2011 „Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego dla chemikaliów - Ogólne 

wymagania dotyczące pomiaru i oceny narażenia”; 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Republiki Litewskiej „O zatwierdzeniu przepisów 

dotyczących wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej” nr A-1-331 z 26.11.2007; 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska Republiki Litewskiej „Zarządzeniem nr 1 z dnia 14 lipca 1999 r. Ministra 
Środowiska Republiki Litewskiej. Poprawka 217 „W sprawie zatwierdzenia zasad gospodarowania odpadami” 

D1-831, 09.10.2017 

 

 
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
 

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny. 
 
16.  OTHER INFORMATION 

 
Objaśnienia symboli zagrożenia, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, klasy zagrożenia i inne symbole,  
o których mowa w sekcjach 2 i 3: 

 
 

Klasa zagrożenia i kod kategorii 
(zgodnie z rozporządzeniem nr 
1272/2008) 

 

Ostre zagrożenie dla środowiska wodnego 1, Niebezpieczne dla 

środowiska wodnego, ostre zagrożenie, 1 kategoria zagrożenia. 
Długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego 1, Niebezpieczne dla 

środowiska wodnego, Przewlekłe, kategoria zagrożenia 1 

Długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego 2, Niebezpieczne dla 

środowiska wodnego, Przewlekłe, kategoria zagrożenia 2 

Toksyczność ostra 2, Ostra toksyczność inhalacyjna, Kategoria 2 

Toksyczność ostra 3, Ostra toksyczność doustna, Kategoria 3 

Toksyczność ostra 4, Ostra toksyczność doustna, Kategoria 4 

Działanie uczulające na skórę 1, Działanie uczulające na skórę, kategoria 

zagrożenia 1 

Działanie żrące/drażniące na skórę. 2, Działanie żrące/drażniące na skórę, 
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Kategoria 2 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy. 1, Poważne 
uszkodzenie oczu, Kategoria 1 

 

Zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia 
(zgodnie z rozporządzeniem nr 
1272/2008) 

H301 Działa toksycznie po połknięciu 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

H315 Działa drażniąco na skórę. 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

H330 Wdychanie grozi śmiercią. 
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe 
skutki. 

 
Karty charakterystyki przygotowywane są zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady. 1272/2008 (16.12.2008), ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ (UE)  
nr 2015/830 (28.5.2015) i ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w zakresie sporządzania kart charakterystyki 
mieszanin. 

 

Dodatkowe źródła do wypełniania kart charakterystyki: 
Karta charakterystyki dla dyspersji kopolimeru styrenowo-akrylowego SINAPOL SPC 638, Akripol Kimya Sanayi 

ve Ticaret Ltd. Şti., Turcja, 07.06.2020, wersja 2. 
Karta charakterystyki produktu biobójczego ACTICIDE ICB 1, Thor Specialties (UK) LTD, 29.09.2019, wersja 10 

Karta charakterystyki środka hydrofobizującego Rucosil B-HA, RUDOLF GmbH, Niemcy, 2020-02-18, wersja 7. 

 

 

Dane zawarte w tej karcie charakterystyki są dostępne dla każdego, kto pracuje z użyciem kleju. Informacje zawarte 
w niniejszej karcie charakterystyki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dane są zgodne z naszą 
wiedzą i mają na celu opisanie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz aspektów środowiskowych produktu.  
Informacje w karcie charakterystyki zostaną uzupełnione o nowe dane dotyczące wpływu produktu na zdrowie  
i środowisko, środków zapobiegawczych w celu zmniejszenia lub uniknięcia zagrożeń. 
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia informacji bez oddzielnego powiadomienia.  
Każdej zmianie informacji towarzyszy przegląd kart charakterystyki i nowa wersja. 
Informacje zawarte w tej Karcie Charakterystyki nie ujawniają żadnych innych specyficznych cech produktu. 
Parametry techniczne podane w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią wymagań jakościowych produktu i 
nie mogą być przedmiotem żadnych roszczeń prawnych. 
Niniejsza karta charakterystyki została przygotowana na podstawie kart charakterystyki producentów komponentów 

produktu, ich szczegółowych zasad bezpieczeństwa oraz danych online. 
Osoby pracujące z tym produktem muszą zapoznać się z tymi kartami charakterystyki przed rozpoczęciem pracy,  
a następnie co najmniej raz w roku zostać poinstruowane. 
 

 


