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│Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa: 

Inne nazwy: 

GREINPLAST IBM (składnik A) 

Dwuskładnikowa grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami. 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowanie: 

 

 

 

Dwuskładnikowa masa bitumiczna przeznaczona do wykonywania bezspoinowych powłok 
hydroizolacyjnych na przyziemnych częściach budynków (ściany fundamentowe, ściany 
piwniczne, płyty fundamentowe), do izolacji posadzek na gruncie oraz do wykonywania 
paroizolacji na tarasach, stropodachach itp. 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Dostawca: 

 

 

GREINPLAST SP. z o.o.  

Krasne 512 B 

36-007 KRASNE 

Telefon/fax: + 48 17 77-13-500/+ 48 17 77-13-590  
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za 
kartę charakterystyki: 
 

msds@greinplast.pl  

Tel. + 48 17 77-13-545 (czynny w godzinach 7OO – 15OO) 

1.4. Numer telefonu alarmowego 112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne) 

  

│Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Mieszanina jest sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 

Eye Irrit. 2, H319 
 

Najpoważniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska 
 

Działa drażniąco na oczy. 

2.2. Elementy oznakowania 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze 

 Uwaga 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

H319                   Działa drażniąco na oczy. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności 

P101  W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. 
P102  Chronić przed dziećmi. 
P264                    Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu. 
P280                    Stosować ochronę oczu. 
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
                           kontaktowe, jeżeli są i można je łątwo usunąć. Nadal płukać. 
P337+P313           W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić 
                           się pod opiekę lekarza. 
 

Informacje uzupełniające 
EUH208 Zawiera:  2,2’,2’’-(heksahydro-1,3,5-triazyno-1,3,5-triylo)trietanol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

 

2.3. Inne zagrożenia  

Żaden ze składników mieszaniny nie spełnia kryteriów PBT i/lub vPvB 
 

mailto:msds@greinplast.pl
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│Sekcja 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1. Substancje 

Nie dotyczy.  

3.2. Mieszaniny 

Charakterystyka chemiczna 

Mieszanina poniższych substancji i domieszek. 

Składniki niebezpieczne zawarte w produkcie: 

CAS: 97862-59-4 
WE: 931-296-8 

Nr indeksowy: - 

Numer rejestracji REACH: - 

 

1-Propanaminium,3-amino-N-(karboksymetylo)-N,Ndimetylo-, 
Pochodne NC8-18-acylowe,wodorotlenki, sól obojętna 
Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412 

0,1-1,8 % 

CAS: 1310-58-3 

WE:  215-181-3 

Nr indeksowy: 019-002-00-8 

Numer rejestracji REACH: - 

Wodorotlenek potasu 
Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1A, H314 
 
Specyficzne stężenie graniczne: 
Skin Irrit. 2, H315: 0,5 % ≤ C <2 % 
Skin Corr. 1A, H314: C ≥ 5 % 
Skin Corr. 1B, H314: 2 % ≤ C <5 % 
Eye Irrit. 2, H319: 0,5 % ≤ C < 2 % 
 

Substancja, dla której istnieją wspólnotowe najwyższe dopuszczalne 
stężenia w środowisku pracy. 

0,1-0,25 % 

CAS: 4719-04-4 

WE:  225-208-0 
Nr indeksowy: 613-114-00-6 

Numer rejestracji REACH: - 

2,2’,2’’-(heksahydro-1,3,5-triazyno-1,3,5-triylo)trietanol 
Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317;  
 

Specyficzne stężenie graniczne: 
Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0,1 % 

0,014-0,035 % 

CAS: 50-00-0 

WE: 200-001-8 
Nr indeksowy: 605-001-00-5 

Numer rejestracji REACH: - 

formaldehyd …% 
Acute Tox. 3, H301, H311, H331; Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 
1, H317; Muta. 2, H341; Carc. 1B, H350; 
 

Specyficzne stężenie graniczne: 
Skin Corr. 1B, H314: C ≥ 25 % 
Skin Irrit. 2, H315: 5 % ≤ C < 25 % 

Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0,2 % 
Eye Irrit. 2, H319: 5 % ≤ C < 25 % 
STOT SE 3, H335: C ≥ 5 % 
 

Substancja, dla której istnieją wspólnotowe najwyższe dopuszczalne 
stężenia w środowisku pracy. 
 

Uwaga 1, 2, 3. 

0,0001-0,0014 % 

Pełna treść zwrotów H w sekcji 16 karty. 

Uwagi 
1 Uwaga B: Niektóre substancje (kwasy, zasady itp.) są wprowadzane do obrotu w postaci wodnych 
roztworów o różnych stężeniach i dlatego roztwory te wymagają różnej klasyfikacji i oznakowania, ponieważ 
zagrożenia zmieniają się przy różnych stężeniach. W części 3 pozycje z uwagą B mają ogólne oznaczenie 
następującego rodzaju: „kwas azotowy … %”. W tym przypadku dostawca musi podać na etykiecie stężenie 
procentowe roztworu. Jeśli nie wskazano inaczej, przyjmuje się, że stężenie procentowe zostało obliczone w 
oparciu o stosunek wagowy. 

2 Uwaga D: Niektóre substancje, które są skłonne do samorzutnej polimeryzacji lub rozkładu, są generalnie 
wprowadzane do obrotu w stabilizowanej postaci. Jest to postać, w jakiej są one wymienione w części 3. 

Jednakże takie substancje są czasem wprowadzane do obrotu w postaci niestabilizowanej. W tym przypadku 
dostawca musi podać na etykiecie nazwę substancji, a następnie wyraz „niestabilizowany”. 
3  Zastosowanie substancji ograniczone jest w załączniku XVII rozporządzenia REACH. 
   

│Sekcja 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Dbaj o własne bezpieczeństwo. Jeżeli wystąpią dolegliwości zdrowotne lub w razie wątpliwości należy powiadomić 
lekarza i udzielić mu informacji z niniejszej karty charakterystyki. 
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W przypadku dostania się do dróg oddechowych 
Natychmiast przerwij narażenie, przenieś poszkodowanego na świeże powietrze. 

W przypadku kontaktu ze skórą 
Odłóż zabrudzoną odzież. Omyj dotknięte miejsce dużą ilością - o ile to możliwe - letniej wody. Jeżeli nie doszło do 
poranienia skóry, można użyć mydła, wody mydlanej lub szamponu. Zapewnij opiekę lekarza, jeżeli utrzymuje się 
podrażnienie skóry. 
W przypadku dostania się do oczu 
Natychmiast wypłukuj oczy strumieniem wody, rozchyl powieki (nawet z użyciem siły); jeżeli poszkodowany nosi 
soczewki kontaktowe, natychmiast je wyjmij. Wypłukuj co najmniej przez 10 minut. Zapewnij lekarską i - o ile to 
możliwe – specjalistyczną opiekę. 
W przypadku połknięcia 
Nie wywoływać WYMIOTÓW! Wypłukać jamę ustną wodą i wypić 2-5 dl wody. W przypadku osoby z problemami 
zdrowotnymi zapewnij opiekę lekarską. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

W przypadku dostania się do dróg oddechowych 

Nie są przewidywane. 
W przypadku kontaktu ze skórą 
Nie są przewidywane. 
W przypadku dostania się do oczu 
Działa drażniąco na oczy. 
W przypadku połknięcia 

Podrażnienie, nudności 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegółowe postępowanie  
        z poszkodowanym 

Informacje dla lekarza: Leczyć objawowo.  
  

│Sekcja 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1. Środki gaśnicze 

│Odpowiednie: 

 

Pianka odporna na alkohol, dwutlenek węgla, proszek, woda - rozproszony strumień, 
mgiełka wodna. 

Niewłaściwe: Woda – pełny strumień. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

W trakcie pożaru może dochodzić do powstania tlenku i dwutlenku węgla oraz innych toksycznych gazów. Wdychanie 
niebezpiecznych produktów spalania (pirolizy) może prowadzić do poważnego uszkodzenia zdrowia. 
5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Użyj izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na całe ciało. Autonomiczny aparat oddechowy z 
ubraniem chroniącym przed chemikaliami tylko w okolicznościach, gdy prawdopodobny jest kontakt osobisty (bliski). 
Nie pozwól, aby skażone środki gaśnicze przedostały się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. 

│Sekcja 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

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

Używaj roboczych środków ochrony osobistej. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcjach 7 i 8. Nie 
dopuść do kontaktu z oczami i skórą. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Zapobiegaj kontaminacji gleby i przedostaniu się do wód powierzchniowych lub gruntowych. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

Przykryj wycieknięty produkt odpowiednim (niepalnym) materiałem absorbującym (piasek, krzemionka, gleba oraz 
inne odpowiednie materiały absorpcyjne, itp.), zgromadź w dobrze zamkniętych naczyniach i usuń zgodnie z sekcją 
13. W przypadku wycieku większej ilości produktu należy poinformować strażaków oraz inne kompetentne władze. Po 
usunięciu preparatu umyj skażone miejsce dużą ilością wody. Nie używaj rozpuszczalników. 

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 

Zapobiegaj powstawaniu gazów i par w stężeniach przekraczających najwyższe dopuszczalne stężenia dla atmosfery 
roboczej. Nie dopuść do kontaktu z oczami i skórą. Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu. Używaj 
roboczych środków ochrony osobistej zgodnie z sekcją 8. Przestrzegaj obowiązujących przepisów prawa dotyczących 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z  informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
          niezgodności 

Przechowuj w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu chłodnych, suchych 
i dobrze wietrzonych miejscach. Wymagana temperatura składowania powyżej +5°C. 

7.3. Szczególne zastosowania końcowe 

Nie dotyczy.  
 

│Sekcja 8. KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1. Parametry dotyczące kontroli  

Produkt ma postać półpłynnej masy – nie ma możliwości wystąpienia emisji szkodliwych pyłów w środowisku pracy. 

Najwyższe dopuszczalne stężenia  

w środowisku pracy: 
 

Substancja NDS NDSCh NDSP DSB 

wodorotlenek potasu 0,5 mg/m3 1,0 mg/m3 - - 

 formaldehyd …% 0,37 mg/m3 0,74 mg/m3 - - 

 
Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z późn. zm. 

 

Poziomy DN(M)EL:  

Substancja Droga narażenia Wartości DNEL Grupa badanych Działanie 

1-Propanaminium,3-amino-N-
(karboksymetylo)-

N,Ndimetylo-, pochodne NC8-
18-acylowe,wodorotlenki, 

sól obojętna 

pokarmowa 
7,5 mg/kg 
m.c./dzień 

pracownik Przewlekłe skutki 
miejscowe populacja ogólna 

skórna 
    7,5 mg/kg 

    m.c./dzień 

pracownik Przewlekłe skutki 
miejscowe populacja ogólna 

 

Poziomy PNEC:  

Substancja Przeznaczenie Wartość PNEC 

1-Propanaminium,3-amino-N-
(karboksymetylo)-

N,Ndimetylo-, pochodne NC8-
18-acylowe,wodorotlenki, 

sól obojętna 

Osady słodkowodne 1,0 mg/l 

Woda pitna 0,0135 mg/l 

 

8.2. Kontrola narażenia 

Kontrola narażenia w miejscu pracy: 

 

 

 

 

 

 

 
 

W miejscu pracy należy zapewnić wentylację ogólną i/lub miejscową w celu 
utrzymania stężenia czynnika szkodliwego w powietrzu poniżej ustalonych wartości 
dopuszczalnych stężeń. Należy zastosować procedury monitorowania stężeń 
niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czystości 
powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na danym 
stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami 
z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej 
metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość 
badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MZ z dnia 
2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166 wraz z późn. zm.). 

Indywidualne środki ochrony: 

 

 

Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą lub ubraniem oraz z oczami. Wyprać 
odzież przed ponownym użyciem. W trakcie pracy nie wolno jeść, pić lub palić.  Myć 
dokładnie ręce zarówno po zakończeniu pracy z produktem, jak i przed każdą przerwą 
w pracy. 

Ochrona oczu: Zalecane okulary ochronne w przypadku niebezpieczeństwa zanieczyszczenia oczu. 

Ochrona skóry: Odzież ochronna. 

Ochrona dróg oddechowych: 
Półmaska z filtrem przeciwko parom organicznym, ewentualnie izolacyjny przyrząd do 
oddychania w przypadku przekroczenia substancji lub w otoczeniu o utrudnionej 
wentylacji. 

Ochrona rąk: 

 

Odpowiednie rękawice ochronne odporne na chemikalia. Materiał na rękawice dobrać 

indywidualnie na stanowisku pracy. 

Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na 
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działanie produktu. Wyboru materiału na rękawice ochronne należy dokonać przy 

uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji. 

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 praw o ochronie środowiska. 

  

│Sekcja 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Wygląd: półpłynna masa 

Barwa: brunatna 

Zapach: charakterystyczny 

Próg zapachu: Brak danych 

Wartość pH: 10,5-11,5 (nierozcieńczone) 

Temperatura krzepnięcia: 0 °C 

Temperatura wrzenia: 100 °C 
 

Temperatura zapłonu:                       Brak danych 

Szybkość parowania:                       Brak danych 

Palność:                       Mieszanina jest niepalna 

Granice palności 
górna/dolna: 

                      Brak danych 

Prężność par:                       Brak danych 

Gęstość par:                       Brak danych 

Gęstość:                      1,0-1,1 g/cm³ przy 22°C 

Rozpuszczalność:                       Miesza się z wodą. Nie rozpuszcza się w większości rozpuszczalników. 

Współczynnik podziału  

n-oktanol/woda: 
                      Brak danych 

Temperatura 
samozapłonu: 

                      Brak danych 

Temperatura rozkładu:                       Brak danych 

Lepkość:                      >12000 cP (22°C) 

Właściwości 
wybuchowe: 

                     Produkt nie ma właściwości wybuchowych. 

Właściwości utleniające:                       Brak danych 

9.2. Inne informacje 

Nie dotyczy. 
 

│Sekcja 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1. Reaktywność 

Brak danych. 

10.2. Stabilność chemiczna 

W normalnych warunkach produkt jest stabilny. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Nie są znane. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

W przypadku zwykłego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozkładu. Chroń przed płomieniami, 
iskrami, przegrzaniem i przed mrozem. 

10.5. Materiały niezgodne 

Chroń przed mocnymi kwasami i zasadami, a także przed substancjami utleniającymi. 
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10.6. Niebezpieczne produkt rozkładu 

W przypadku zwykłego sposobu używania nie powstają. W wysokich temperaturach i w trakcie pożaru powstają 
niebezpieczne produkty, np. tlenek węgla i dwutlenek węgla. 
  

Sekcja 11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

Produkt nie był przedmiotem badań toksykologicznych. Oceny zagrożenia jakie stwarza dla zdrowia dokonano zgodnie  
z zasadami obowiązującymi dla mieszanin (patrz Sekcja 2 karty) 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  

a) Toksyczność ostra: W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione. 

b) Działanie żrące/drażniące na skórę: W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione. 

c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Działa drażniąco na oczy. 

d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: 

 
 

W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione. Produkt zawiera 
jednak komponent, który u osób wrażliwych może powodować 
wystąpienie reakcji alergicznej skóry. 

e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione. 

f) Rakotwórczość: W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione. 

g) Szkodliwe działanie na rozrodczość: W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione. 

h) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie 
jednorazowe: 

W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione. 

i) i) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie 
powtarzane 

W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione. 

 

j) Zagrożenie spowodowane aspiracją: 

 

 

 

Wdychanie par rozpuszczalników powyżej wartości 
przekraczających limity narażenia dla środowiska pracy może 
doprowadzić do powstania ostrego zatrucia wziewnego, i to 
w zależności od wysokości stężenia oraz czasu narażenia. 
W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 

  

│Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

Produkt nie był przedmiotem badań ekotoksykologicznych. Oceny zagrożeń jakie stwarza on na środowiska dokonano zgodnie  
z zasadami obowiązującymi dla mieszanin (patrz Sekcja 2 karty). 

12.1. Toksyczność  

Toksyczność wodna składników mieszaniny wymienionych w sekcji 3 

1-Propanaminium,3-amino-N-(karboksymetylo)-N,Ndimetylo-,pochodne NC8-18-acylowe,wodorotlenki, sól obojętna 

LC50 / 96 h 

LC50 / 96 h 

1,1 mg/l (Ryby, (Pimephales promelas) – Woda słona 
1,11 mg/l (Ryby, (Pimephales promelas) – Woda słodka 

Toksyczność mieszaniny 

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu  

Produkt nie podlega biodegradacji w zakresie istotnym dla środowiska naturalnego. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Nie dotyczy – substancja UVCB. Asfalty nie rozpuszczają się w wodzie i nie kumulują w glebie.  

12.4. Mobilność w glebie 

Nie dotyczy – substancja UVCB. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

W oparciu o dostępne informacje mieszanina nie zawiera substancji, które spełniają kryteria dla PBT i vPvB. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak danych. 
  

│Sekcja 13. POPSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Produkt: Odpady usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Niewykorzystany 
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produkt i zabrudzone opakowanie przechowuj w zamkniętych pojemnikach do zbierania odpadów i przekaż 
do utylizacji wyspecjalizowanej firmie, która posiada uprawnienia do prowadzenia takiej działalności.  

Nie wylewaj niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie wolno usuwać razem z odpadami komunalnymi. 

Kod odpadu należy nadać w miejscu jego wytwarzania. 

Opakowanie nie 
oczyszczone: 

 

Dokładnie opróżnić opakowania. Mogą zostać poddane recyklingowi po dokładnym  
i właściwym oczyszczeniu. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020, poz.10). 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019, poz.701 z późn.zm.). 

 

Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w świetle przepisów transportowych  

Informacje dotyczące 
przepisów prawnych 

14.1. Numer UN 

(numer ONZ) 

14.2. Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia 
w transporcie 

14.4 Grupa 
pakowania 

14.5. Zagrożenia dla 
środowiska 

ADR/RID/ADN Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie 

IMDG Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie 

ICAO Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Nie dotyczy.  

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 

Nie dotyczy.  
  

│Sekcja 15.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji  
           i mieszaniny 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18. grudnia 2006 o rejestracji, ocenie, 
dopuszczaniu i ograniczaniu substancji chemicznych, o powołaniu Europejskiej Agencji Chemikaliów, o zmianie 
dyrektywy 1999/45/WE i o unieważnieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 793/93, rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1488/94, dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektyw Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w 
obowiązującym brzmieniu. 

2.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16. grudnia 
2008 o klasyfikacji, oznaczaniu i pakowaniu substancji i mieszanek, o zmianie i unieważnieniu dyrektyw 
67/548/EWG i 1999/45/WE i o zmianie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w obowiązującym brzmieniu. 

3. Rozporządzenie (WE) nr 694/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i 
przywozu niebezpiecznych chemikaliów. 

4. Przepisy ADR. 

5. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 
63, poz. 322 ) zastępującą dotychczas obowiązującą Ustawę z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i 
preparatach chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 182, poz. 
1228). 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. nr , poz. 445).  

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 
chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. nr, poz. 1018).  

8. Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 143). 

9.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2020, poz. 154 z późn. zm.). 

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701 z późn.zm.). 

11. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2019, poz. 
542 z późn. zm.). 

12. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, 
poz. 10). 

13. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie najwyższych dopuszczal- 
           nych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2020 poz. 61).  

14. Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010, nr.109, poz. 719 z późn. zm.) 
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Ograniczenie zgodnie z Aneksem XVII, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu 
obowiązującym 

 
formaldehyd …% 

Ograniczenie Warunki ograniczenia 

28 Nie naruszając przepisów innych części niniejszego załącznika, do pozycji 28–30 stosuje się 
następujące zasady: 
1. Nie są wprowadzane do obrotu lub stosowane, 
— jako substancje, 
— jako składniki innych substancji, lub 
— w mieszaninach, do powszechnej sprzedaży, gdy indywidualne stężenie w substancji lub mieszaninie 
jest równe lub większe niż: 
— odpowiednie specyficzne stężenie graniczne określone w części 3 załącznika VI do rozporządzenia 
(WE) nr 1272/2008, lub 
— odpowiedniego ogólnego stężenia granicznego określonego w części 3 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. 
 
Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania 
i oznakowania substancji i mieszanin, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby 
opakowania takich substancji i mieszanin były opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym 
napisem o treści: „Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego”. 
2. W drodze odstępstwa pkt 1 nie ma zastosowania do: 
a) produktów leczniczych lub weterynaryjnych określonych dyrektywą 2001/82/WE oraz dyrektywą 
2001/83/WE; 
b) produktów kosmetycznych określonych dyrektywą 76/768/EWG; 
c) następujących paliw i produktów ropopochodnych: 
—  paliw silnikowych objętych zakresem dyrektywy 98/70/WE, 
— produktów na bazie olejów mineralnych przeznaczonych do stosowania jako paliwo w ruchomych 
lub stałych urządzeniach do spalania, 
— paliw sprzedawanych w systemach zamkniętych (np. butli ze skroplonym gazem); 
d) farb przeznaczonych dla artystów, które objęte są zakresem rozporządzenia (WE) nr 1272/2008; 
e) substancji zamieszczonych w wykazie w dodatku 11, kolumna 1, dla zastosowań wymienionych w 
dodatku 11, kolumna 2. W przypadku gdy w kolumnie 2 dodatku 11 określona jest data, odstępstwo 
stosuje się do tego dnia. 
 

 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia REACH ocena bezpieczeństwa chemicznego niniejszego produktu nie jest konieczna. 

 

│Sekcja 16. INNE INFORMACJE 

Zwroty H wskazujące rodzaj zagrożenia wymienione w sekcji 3: 

H301 

H302 

H311 

H314 

H315 

H317 

H318 

H319 

H331 

H335 

H341 

H350 

H412 

Działa toksycznie po połknięciu. 

Działa szkodliwie po połknięciu. 
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. 

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 

Działa drażniąco na skórę. 

Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

Działa drażniąco na oczy. 
Działa toksycznie w następstwie wdychania. 
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. 

Może powodować raka. 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

 

Wyjaśnienie skrótów i akronimów: 

Acute Tox. 
Carc. 
Muta. 
Skin Sens. 
Skin Corr. 
Eye Dam. 

Toksyczność ostra 
Rakotwórczość 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Działanie uczulające na skórę 

Działanie żrące 

Poważne uszkodzenie oczu 
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Eye Irrit. 
STOT SE 
Aquatic Chronic 
PNEC  
DNEL  
NOEC 
PBT  
VPvB 
NDS 
NDSCH 
NDSP 
LC50 
 
LD50 
 
UVCB 
 
WE 
 

 
 

Działanie drażniące na oczy 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego -zagrożenie przewlekłe 
Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku 
Pochodny poziom niepowodujący zmian 
Stężenie nie powodujące żadnych obserwowanych skutków 
Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne 
Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolności do bioakumulacji 
Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 
Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 
Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe 
Śmiertelne stężenie substancji, przy którym można oczekiwać, iż spowoduje śmierć 50 % 
populacji 
Śmiertelna dawka substancji, przy której można oczekiwać, iż spowoduje śmierć 50 % 
populacji 
Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały 
biologiczne 
Kod identyfikacyjny dla każdej substancji podanej w EINECS 
Stężenie nie powodujące żadnych obserwowanych skutków 
 
 

Szkolenia: 

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się  
z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. 

Dodatkowe informacje: 

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartości składników niebezpiecznych metodą obliczeniową w oparciu o wytyczne 
rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z późn. zm. 

Zmiany wprowadzone w karcie w stosunku do poprzedniej wersji: sekcja 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 (pionowe kreski 
widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji). 

Informacje podane w Karcie Charakterystyki opierają się na aktualnym stanem wiedzy i doświadczenia na dzień publikacji. Nie 
stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji.  Użytkownik 
ponosi pełna odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do określonego celu. Produkt powinien być transportowany, 
magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, dobrymi praktykami higieny pracy oraz zaleceniami zawartymi 
w dostarczonej dla niego Karcie Charakterystyki. 

 


