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1 SEKCJA 1:  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA  
  PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

1.1 Identyfikator produktu 
Profile elewacyjne i detale architektoniczne.  

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
Zastosowania zidentyfikowane: Zewnętrzne elementy wykończeniowe [elewacyjne] stosowane w budownictwie.  
Zastosowania odradzane: Nie określono. 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
STdekor Waldemar Stabryła 
05-515 Mysiadło 
Nowa Wola ul. Nadarzyńska 9 

1.4 Numer telefonu alarmowego 
Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach urzędowania 8:00-16:00): +48 500-147-440 
Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: biuro@frc.com.pl 
112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne) 
 
 

2 SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
 

 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  
Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: 
Zgodnie z art. 2 rozporządzenia CLP produkt definiowany jest jako wyrób i nie wymaga klasyfikacji. 

2.2 Elementy oznakowania 
Hasło ostrzegawcze:  
Piktogram 
Nie dotyczy 
Hasło ostrzegawcze: 
Nie dotyczy 
Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia (H) 
Nie dotyczy 
Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności (P) 
Zapobieganie: 
P243: Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. 
P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. 
Reagowanie: 
Nie dotyczy 

2.3 Inne zagrożenia 
Ze względu na główny składnik produktu: styropian zawierający pentan: świeżo wyprodukowany styropian może 
tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem w przestrzeniach zamkniętych np. podczas transportu i składowania 
produktu. 
Składniki produktu nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH  

 

3 SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
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3.1 Substancje: 
Nie dotyczy 

3.2 Mieszaniny: 
Produkt składa się głównie z polistyrenu, czynnika spieniającego (mieszanina pentanów) oraz akrylu i kwarcu, 
będących składnikami powłoki na bazie żywic akrylowych i starannie wyselekcjonowanych kruszyw. 
Produkt dodatkowo zawiera w swoim składzie polimery bromowane (bromowane opóźniacze palenia) w stężeniu < 
1%, które nie są klasyfikowane jako stwarzające zagrożenie. 

Numery identyfikacyjne Nazwa chemiczna 
uł. 

masowy 
w %  

Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 
1272/2008 

   

Zn
ak 

o
strzegaw

czy 

K
lasy ryzyka i 

ko
d

y katego
rii 

Zw
ro

ty H
 

Numer indeksowy: _________ 
Numer CAS: 9003-53-6 
WE: ___________ 
Numer REACH: _____________ 

polistyren 
 

86-90 ______ substancja nie jest 
klasyfikowana jako 
stwarzająca 
zagrożenie 

_______ 

Numer indeksowy: 601-006-00-1 
Numer CAS: 109-66-0 
WE: 203-692-4 
Numer REACH: _____________ 

Pentan 1 <7* GHS02 
GHS09 
GHS08 
GHS07 
Dgr 

Flam. Liq. 2 
Asp. Tox. 1  
STOT SE 3  
Aquatic Chronic 2 
 

H225 
H304 
H336 
H411 
EUH066 

Numer indeksowy: 601-085-00-2 
Numer CAS: 78-78-4 
Numer WE: 201-142-8 
Numer REACH: _____________ 

Izopentan1 <7* GHS02 
GHS09 
GHS08 
GHS07 
Dgr 

Flam. Liq. 2 
Asp. Tox. 1  
STOT SE 3  
Aquatic Chronic 2 

H224 
H304 
H336 
H411 
EUH066 

Numer indeksowy: ________ 
Numer CAS: 14808-60-7 
Numer WE: 238-878-4 
Numer REACH: _____________ 

kwarc SiO2 1 2-3 ______ substancja nie jest 
klasyfikowana jako 
stwarzająca 
zagrożenie 

_______ 

1 substancja z określoną na poziomie krajowym wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku 
pracy. 

 * Łączna zawartość komponentów o numerze CAS 109-66-0 i 78-78-4 wynosi < 7%. 
Pełne brzmienia zwrotów H podano w punkcie 16. Karty charakterystyki. 

  

4 SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
 

 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
Pierwsza pomoc:  Zasięgnąć porady lekarza w przypadku powiększenia się objawów chorobowych 
Kontakt z oczami: Narażenie tą drogą zazwyczaj nie występuje. Jednak w przypadku dostania się ostrych 

elementów do oka wypłukać obficie dużą ilością wody lub płynem fizjologicznym. 
Usunąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko 
mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy 
skonsultować się z lekarzem-okulistą. 

Przewód pokarmowy:  Narażenie tą drogą zazwyczaj nie występuje. W przypadku spożycia, przepłukać usta 
wodą, nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skonsultować się z lekarzem. 

Wdychanie: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Jeżeli nastąpi pogorszenie samopoczucia 
zapewnić pomoc medyczną 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia. 
Przy prawidłowym użyciu produktu brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. 
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4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 
W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające pierwszą pomoc przedlekarską. Leczenie objawowe. 
Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. 
 

5 SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
 
 
 

5.1 Środki gaśnicze 
Odpowiednie środki gaśnicze: 
Piana, mgła wodna, suche proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piana gaśnicza. W przypadku małych pożarów piasek 
lub ziemia. 
Niewłaściwe środki gaśnicze: 
Zwarty strumień wody – ryzyko rozprzestrzenienia pożaru. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Podczas spalania mogą się tworzyć toksyczne produkty spalania, m.in. tlenki węgla, ditlenek węgla, styren, śladowe 
ilości bromowodoru, pary kwaśne i węglowodory alifatyczne. 
Zagrożenie stanowią pyły polistyrenu które pod wpływem źródeł zapłonu mogą ulec zapaleniu lub wybuchowi. 
Palący się polistyren wydziela drażniące i toksyczne dymy, gazy i sadze. 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
Produkt palny, jednak zawiera substancje zmniejszające jego palność - retardanty (opóźniacze palenia). Zakładać 
gazoszczelną odzież ochronną i aparaty oddechowe niezależne od powietrza z otoczenia. Pojemniki nie objęte 
pożarem, narażone na działanie ognia, chłodzić rozproszonym strumieniem wody, jeśli to możliwe, usunąć je z 
obszaru zagrożenia. 
 

6 SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO  
 UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
6.1.1 Dla osób nienależących do personelu likwidującego skutki awarii:  

Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. 
W przypadku dużych uwolnień odizolować zagrożony obszar. Nie wdychać par. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. 
Stosować środki ochrony indywidualnej. 

6.1.2 Dla osób likwidujących skutki awarii:  
Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony personel. Stosować środki 
ochrony indywidualnej. Uwaga – rozsypany produkt stwarza niebezpieczeństwo poślizgu i upadku. Zastosować 
środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Unikać tarcia. Iskier czy innych źródeł zapłonu. 
Pentan jest cięższy od powietrza i oże gromadzić się w zagłębieniach terenu. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia 
Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Jeżeli to możliwe, zebrać (np. przy pomocy odkurzacza przemysłowego), 
unikając wzbijania pyłu. Małe ilości zebrać mechanicznie, przenieść do szczelnie zamykanych pojemników i 
przekazać do utylizacji lub odzysku.  

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty. 
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7 SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH  
  MAGAZYNOWANIE 

 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wdychać pyłu. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód 
powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Stosować 
środki ochronny indywidualnej. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie użytkowania. Myć ręce podczas przerw i po 
zakończonej pracy.  

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności. 
Produkt przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, zabezpieczającym przed działaniem czynników 
atmosferycznych (promieniowaniem słonecznym, mrozem, opadami atmosferycznymi itp.). Chronić przed źródłami 
ognia i otwartymi płomieniami. Nie przechowywać oraz nie stosować z materiałami niezgodnymi (patrz podsekcje 
10.3-10.5). 
Stosy magazynowe układać zachowując bezpieczną przestrzeń, w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia 
produktu z powodu uderzenia np. pracujących w najbliższym otoczeniu wózków widłowych oraz uniknięcia 
nagromadzenia w przestrzeni magazynowej pozostałości palnych środków spieniających. 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Profile elewacyjne i detale architektoniczne. 
 
 

8 SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 
 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 
Parametry dotyczące kontroli.  
 

PL: Izopentan [CAS 78-78-4]   

NDS 3000 mg/m3 

NDSCh _____ 

NDSP _____ 

PL: Pentan [CAS 109-66-0]  3000 mg/m3 

NDS _____ 

NDSCh _____ 

NDSP _____ 

PL: Styren [100-42-5] 

NDS 50 mg/m3 

NDSCh 100 mg/m3 

NDSP ________ 

PL: Pyły zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę od 2% do 50% [14808-60-7] 

frakcja wdychalna 4 mg/m3 

frakcja respirabilna 1 mg/m3 
 

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1374). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011). 
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PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca 
badań jakości powietrza na stanowiskach pracy. 
PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza 
w środowisku pracy i interpretacja wyników. 
PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki 
chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. 
PN-EN 482:2012E Narażenie na stanowiskach pracy – Wymagania ogólne dotyczące charakterystyki 
procedur pomiarów czynników chemicznych. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005). 
DYREKTYWA KOMISJI 2006/15 / WE z dnia 07 lutego 2006 ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych 
dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24 / WE oraz zmieniająca 
dyrektywy 91/322 / EWG i 2000/39 / WE 
Zalecane procedury monitoringu 
Produkt zawiera w swoim składzie komponenty, dla których określono najwyższe dopuszczalne stężenia w 
środowisku pracy na poziomie krajowym, jednak ze względu na postać produktu nie ma konieczności 
monitorowania ich stężeń 

8.2 Kontrola narażenia 
Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Po zakończeniu pracy zdjąć 
zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie 
jeść, nie pić, nie palić podczas pracy.  W przypadku konieczności wykonywania obróbki cieplnej lub procesów w 
wysokich temperaturach należy w bliskiej odległości od miejsca pracy przechowywać odpowiednie środki gaśnicze. 
 
Ochrona rąk i ciała  
Stosować rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi i termicznymi oraz obuwie i odzież 
roboczą. Odporność materiałów, z których wykonano rękawice musi być sprawdzona przed zastosowaniem. Od 
producenta rękawic należy uzyskać informację na temat czasu przenikania przez nie substancji i taki czas musi być 
przestrzegany. Zaleca się regularne zmienianie rękawic i natychmiastową  ich wymianę, jeśli wystąpią jakiekolwiek 
oznaki ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, 
kształcie). 
Ochrona oczu  
Zalecane okulary ochronne w przypadku niebezpieczeństwa zanieczyszczenia oczu.  
Ochrona dróg oddechowych  
Nie jest wymagana w przypadku właściwej wentylacji. W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni, dużej emisji 
cząstek produktu, np. podczas cięcia profili, stosować ochronę dróg oddechowych.  

Normy na sprzęt ochronny 

PN-EN 140:2001 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski i ćwierć maski. Wymagania, badanie, znakowanie 

PN-EN 143:2004 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie 

PN-EN 149+A1:2010 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. 
Wymagania, badanie, znakowanie 

PN-EN 14387:A1:2010 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Pochłaniacze i filtropochłaniacze - 

Wymagania, badanie, znakowanie 

PN-EN 374-1:2005 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Część 1: 

Terminologia i wymagania 

PN-EN 374-2:2005 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Część 2: 

Wyznaczanie odporności na przesiąkanie 

PN-EN 374-3:2005 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Część 3: 

Wyznaczanie odporności na przenikanie substancji chemicznych 

PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania 
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PN-EN 14605+A1:2010 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej 
całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z 
wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy PB[3] i PB[4]) 

PN-EN ISO 20344:2012 środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia 

8.2.1 Kontrola narażenia środowiska  
Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych. 
Ewentualne emisje z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinny być sprawdzane w celu określenia 
ich zgodności z wymogami prawa o ochronie środowiska. 

 
 

9 SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 
 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
Wygląd - stan skupienia / postać :  Ciało stałe. Różnego rodzaju elementy składające się z małych zgrzanych, 

spienionych kuleczek powleczonych masą emitującą piaskowiec 
Kolor: Piaskowy 
Zapach :     Słaby, niewyraźny 
Próg zapachu :     Niedostępny 
Wartość pH :      Nieoznaczono 
Temperatura topnienia/krzepnięcia :  80-100 oC [temperatura mięknienia] 
Początkowa temperatura wrzenia 
i zakres temperatur wrzenia:  Nie dotyczy. Rozkłada się 
Temperatura zapłonu :  Pentan: -49°C 

Izopentan: -51°C 
Szybkość parowania :    Nie dotyczy 
Palność (ciało stałe, gaz) :    produkt palny; zawiera opóźniacze palenia 
Dolna/górna granica palności/ 
wybuchowości :     Niedostępna 
Prężność par :     Niedostępna 
Gęstość par (powietrze = 1) :   Niedostępna 
Gęstość :      Niedostępna  
Rozpuszczalność :  Nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszcza się w acetonie, i 

rozpuszczalnikach organicznych  
Współczynnik podziału n-oktanol/woda :  Niedostępny 
Temperatura samozapłonu :   Niedostępna 
Temperatura rozkładu :    Niedostępna 
Lepkość :      nie dotyczy, ciało stałe  
Właściwości wybuchowe :  Podczas stosowania mogą w przestrzeniach zamkniętych tworzyć się 

mieszaniny wybuchowe z powietrzem. 
Właściwości utleniające :  Nie wykazuje.  

9.2 Inne informacje 
Brak wyników dodatkowych badań. 
 

10 SEKCJA 10: STABILNOŚĆ i REAKTYWNOŚĆ 
 
 

 

10.1 Reaktywność 
W warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywności. 
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10.2 Stabilność chemiczna 
W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Podczas stosowania mogą w przestrzeniach zamkniętych tworzyć się mieszaniny wybuchowe z powietrzem  

10.4 Warunki, których należy unikać 
Chronić przed wilgocią. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł ognia, iskier, gorących powierzchni  

10.5 Materiały niezgodne  
Silne utleniacze, rozpuszczalniki organiczne. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie są znane. Produkty spalania stwarzające zagrożenie zob. sekcja 5 karty charakterystyki. 

 

11 SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 
 
 
Informacja uzupełniająca: 
Produkt nie był przedmiotem badań toksykologicznych. Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzający 
zagrożenie dla zdrowia. Patrz sekcja 2 Identyfikacja zagrożeń. 
Informacje dotyczące ostrych i/lub opóźnionych skutków narażenia zostały określone na podstawie informacji o 
klasyfikacji substancji zawartych w wyrobie. 
Toksyczność ostra  

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
 
Produkt: 
Działanie drażniące/żrące: 
Skóra: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
Oczy: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
Działanie uczulające 
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 powtarzane: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Rakotwórczość: 
IARC: Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach powyżej 0.1% nie został określony przez IARC jako 
prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi. W oparciu o dostępne dane, kryteria 
klasyfikacji nie są spełnione 
Mutagenność: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
Szkodliwe działanie na rozrodczość: 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Zagrożenie spowodowane aspiracją: 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
 

12 SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 
 
 

12.1 Toksyczność 
Produkt nie jest uważany za szkodliwy dla organizmów wodnych ani nie powoduje długo utrzymujących się 
niekorzystnych zmian w środowisku wodnym. 
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12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Produkt nie ulega biodegradacji. 
 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Ze względu na postać produktu nie należy spodziewać się bioakumulacji. 

12.4 Mobilność w glebie 
Produkt nie jest mobilny w glebie. Mobilność w środowisku wodnym mała. 
Mobilność substancji zależy od ich właściwości hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunków abiotycznych i 
biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunków klimatycznych, pory roku (w Polsce, w klimacie umiarkowanym 
zmiennym) oraz organizmów glebowych, głównie (bakterii, grzybów, glonów, bezkręgowców).  

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Produkt nie spełnia kryteriów PBT. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzająca zagrożenie dla warstwy ozonowej. Należy rozważyć możliwość 
innych szkodliwych skutków oddziaływania poszczególnych składników mieszaniny na środowisko (np. zdolność do 
zaburzania gospodarki hormonalnej, wpływ na wzrost ocieplenia globalnego).  
 

13 SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 
 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
Produkt: Należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Małe ilości usuwać z odpadami komunalnymi. 
Odpady należy  przechowywać w wyznaczonym miejscu do powtórnego przetworzenia lub zniszczenia.  
Odpadowy produkt należy poddać odzyskowi lub likwidować w uprawnionych spalarniach lub zakładach 
unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zużyte opakowania: Likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0, poz.21), 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r  poz.  
1923). 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r poz. 
888); 
 

14 SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
Nie dotyczy 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
Nie dotyczy 

14.4 Grupa pakowania 
Nie dotyczy 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
Produkt nie stanowi zagrożenie dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ. 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Brak szczególnych środków ostrożności. 

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 
Nie dotyczy. 
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15 SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 
 

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

 
Pozostałe przepisy: 

1. 1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w 
zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE 
oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i 
dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

2. 1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 
oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 

3. 790/2009/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-
technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

4. 830/2015/ WE Rozporządzenie Komisji 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). 

5. 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylająca niektóre dyrektywy  

6. 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych. 

7. 2015/830/UE Rozporządzenie Komisji 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. 

8. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322), Tekst 
jednolity Dz.U.2015 poz 1203 

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10  sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 
ich mieszanin(Dz.U 2012r Nr 0; poz. 1018). 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005). 

11. Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r (DZ.U. 227; poz. 1367) 
12. Oświadczenie Rządowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy 

europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej 
w Genewie dnia 30 września 1957 r.. (Dz.U. 2017 poz. 1119). 

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445). 

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  kryteriów i 
sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 6). 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Dostawca nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego. Dla wyrobu raport bezpieczeństwa nie jest wymagany. 
 

16 SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 
 
 
 
Inne źródła danych: 
IUCLID Data Bank (European Commision – European Chemicals Bureau).  
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ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau). 

Osoba sporządzająca kartę:  mgr Małgorzata Krenke 
 

 
Na podstawie kart charakterystyki 
producentów surowców. Karta wystawiona przez: „Feed Reach Consulting” 

 

 
Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie 
i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani 
przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w 
transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe 
wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej 
dziedzinie. Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu 
wymaga bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania 
produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego 
produktu. 
 
Zwroty H ( wskazujące rodzaj zagrożenia)  użyte w punkcie 2 i 3. Karty charakterystyki: 

 

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i i pary 

Flam. Liq. 2 Substancja ciekła łatwopalna Kategoria  zagrożenia 2 

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 

Asp.Tox.4 Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 4. 

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe –w następstwie narażenia jednorazowego 
kategoria narażenia 3. 

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego kategoria narażenia 2. 

EUH 066   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów 
 

CEN  Europejski Komitet Normalizacyjny 

C&L  Klasyfikacja i oznakowanie 

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

CAS Numer Chemical Abstract Service 

COM Komisja Europejska 

CMR  Czynnik rakotwórczy, mutagenny lub toksyczny dla procesów rozrodczości 

CSA  Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

CSR C Raport bezpieczeństwa chemicznego 

DMEL  Pochodny poziom powodujący minimalne zmiany 

DNEL   Pochodny poziom niepowodujący zmian 

DPD  Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 1999/45/EWG 

DSD  Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG 

EC Komisja Europejska 

EC50  Średnie skuteczne stężenie 

ECB  Biuro ds. Chemikaliów 

ECHA  Europejska Agencja Chemikaliów 

EC Numer EINECS i ELINCS (patrz również EINECS i ELINCS) 

EINECS  Europejski wykaz istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym 

ELINCS  Europejski wykaz zgłoszonych substancji chemicznych 
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EN  Norma europejska 

EU  Unia Europejska 

GHS  Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów 

IC50  Stężenie powodujące 50 procent inhibicji danego parametru 

IUCLID  Międzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach 

IUPAC  Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej 

LC50  Średnie stężenie śmiertelne 

LD50 Średnia dawka śmiertelna 

MSDS  Karta charakterystyki 

PBT   Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

PEC  Przewidywane stężenie środowiskowe 

PNEC(s) Przewidywane stężenie niepowodujące żadnych skutków w środowisku 

PPE  Środki ochrony indywidualnej 

REACH  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 

SDS Karta charakterystyki 

SIEF  Forum Wymiany Informacji o Substancjach 

STOT Działanie toksyczne na narządy docelowe 

(STOT) RE  Narażenie powtarzane 

(STOT) SE  Narażenie jednorazowe 

SVHC  Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy 

vPvB  [Substancje] bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

UN numer Numer identyfikacyjny materiału zgodnie z umową ADR. 

ADR Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków 
niebezpiecznych 

RID Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych).  

IMGD Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych. 

IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 

ICAO Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 

MARPOL Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 
(MARPOL) 

Ems Procedury reagowania kryzysowego dla statków przewożących towary niebezpieczne 
 
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. 


