
 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 

FOLIT Z 

Data utworzenia: 

16.10.2017 r. 

Data aktualizacji: 

- 

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010 Wersja nr 1 

 

Strona 1 z 7 

Sekcja 1.  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU  

Nazwa handlowa:                 FOLIT Z  

Inne nazwy:  - 

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz 

ZASTOSOWANIA ODRADZANE 

 

Zastosowanie zidentyfikowane: Służy do wykonywania izolacji podpłytowej tarasów, balkonów. Do wykonywania 

przeciwwilgociowych powłok uszczelniających powierzchni poziomych i pionowych przed układaniem płytek 

ceramicznych i innych okładzin wykończeniowych w pomieszczeniach narażonych na intensywne działanie wilgoci np.: 

kuchnie, łazienki, toalety, pralnie, itp., na podłożach mineralnych(beton, pustaki ceramiczne i silikatowe, tynki 

cementowe i cementowo-wapienne oraz gipsowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe itp.), płytach gipsowo-

kartonowych,  płytach wiórowych, itp. 
 

Zastosowania odradzane: inne niż zalecane. 

  

1.3 DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI  

     KOSBUD Bracia Kosińscy Adam Kosiński, Mariusz Kosiński, Marcin Kosiński Sp. J.  

     Dziękowizna, ul. Warszawska 14,  05-300 Mińsk Mazowiecki 

     Tel.: 025 756 38 88 fax 025 756 38 45             

 e-mail: biuro@kosbud.com.pl  

 

    Osoba odpowiedzialna za karty charakterystyki: msds@kosbud.com.pl 

 

1.4     NUMER TELEFONU ALARMOWEGO 

                                                        (025) 756 38 88 w godzinach 7
00

 – 15
00

  

              112 lub (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)  

 

Sekcja 2.  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia i natural-

nego środowiska.  

 

Zagrożenie pożarowe: Produkt jest niepalny. 

Zagrożenia dla człowieka: Następstwem wdychania produktu jest wystąpienie zaburzenia w oddychaniu. 

 

Zagrożenia dla środowiska: Preparat częściowo rozpuszczalny w wodzie. Nie stanowi on zagrożenia dla organi-

zmów wodnych.  

 

2.2  Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)- Brak 

Informacje uzupełniające 

Brak. 

2.3. Inne zagrożenia 

 Brak 
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Sekcja 3.  SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1. SUBSTANCJA – Produkt nie jest substancją. 

3.2. MIESZANINA - Charakterystyka chemiczna 

Charakterystyka chemiczna: Mieszanina - Folia w płynie na bazie rozpuszczalnej dyspersji żywic syntetycznych, 

talku, mączki wapiennej , środków odmieniających, dyspergujących, konserwujących i barwiących.    

 

 Sekcja 4.  ŚRODKI  PIERWSZEJ  POMOCY 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

 
Narażenie drogą oddechową: Przy narażeniu na bardzo wysokie stężenia wynieść poszkodowanego na świeże po-

wietrze. Gdy poszkodowany nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. W przypadku utrudnionego oddycha-

nia- natychmiast wezwać pomoc medyczną.  

 

Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody. 

 

Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością wody (najlepiej bieżącej). Dla ułatwienia płukania trzymać 

powieki szeroko otwarte. Jeżeli występują objawy podrażnienia, zapewnić pomoc medyczną. 

 

Po spożyciu: Podać do picia zimną, czystą wodę, małymi porcjami. Przy połknięciu dużej dawki produktu, natych-

miast zwrócić się po pomoc medyczną.  

 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Brak danych. 

 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

poszkodowanym 

Brak danych. 

 

Sekcja 5.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1. Środki gaśnicze                                                                                                   

Odpowiednie środki gaśnicze: Niepalny ani nie podtrzymujący palenia. Stosować środki gaśnicze właściwe dla 

otaczających materiałów. 

            Niewłaściwe środki gaśnicze: Nie dotyczy 

 Specjalne zagrożenia: Unikać wdychania 

Niebezpieczne produkty rozkładu: Nieznane. 

Specjalne wyposażenie ochronne strażaków: Nałożyć odzież ochronną i maskę.  

Dalsze zalecenia: Zawiadomić otoczenie o awarii. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziały 

w likwidowaniu awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję Państwową.  

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Brak danych 

5.3. Informacje dla straży pożarnej  

Brak danych. 

 

Sekcja 6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

 

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

          Nie wdychać produktu. 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  

Nie dopuszczać do zrzutów do środowiska. Zabezpieczyć produkt przed dostaniem się do kanałów ściekowych-

wartość odczynu pH w ekstraktach wodnych jest przekroczona i nie dotrzymuje wartości dopuszczalnych do wód i 

ziemi (patrz pkt. 12). 
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6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

Rozlany materiał przykryć. Starannie zebrać produkt tak, jak to możliwe do odpowiednich szczelnie zamykanych 

pojemników. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Postępowanie z odpadami – patrz sekcja 13. Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8.  

Sekcja 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI oraz ICH MAGAZYNOWANIE 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Zachować rozsądną staranność i ostrożność. 

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

niezgodności 

Chronić przed działaniem wilgoci i uszkodzeniem opakowania. Opakowania, gdy nie są używane, przechowywać 

zamknięte. Przechowywać zawsze w oryginalnych opakowaniach. Nie używać zanieczyszczonych, pustych 

opakowań do innych celów.  

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Nie dotyczy. 

Sekcja 8.  KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1. PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI 

            Nie dotyczy. 

8.2.      KONTROLA NARAŻENIA  

 

Wskazówki dodatkowe odnośnie wymogów stawianych urządzeniom technicznym: Wskazana jest skuteczna wenty-

lacja ogólna pomieszczenia w celu zmniejszenia stopnia narażenia pracowników. Jeżeli wentylacja wywiewna nie 

jest wystarczająca, stosować odpowiednie ochrony indywidualne układu oddechowego. 

 

Zalecane procedury monitoringu: Rozp. MZ z dn. 20.04.2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodli-

wych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z dnia 28.04.05 z późn. zmianami). Badania i pomia-

ry czynników szkodliwych dla zdrowia wykonuje się metodami określonymi w Polskich, a w razie braku takich 

norm- metodami zalecanymi przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy. 

Monitoring biologiczny: brak 

Ochrona oczu lub twarzy: Przy obchodzeniu się z preparatem, gdy istnieje możliwość narażenia, nosić okulary 

ochronne. 

Ochrona skóry: Nosić odpowiednią odzież roboczą. 

Ochrona dróg oddechowych: Unikać wdychania. Przy sprawnej wentylacji miejscowej i ogólnej nie są potrzebne 

specjalne zabezpieczenia dróg oddechowych. Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony 

indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, 

czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika, w oparciu o katalog certyfikowanych środków 

ochrony indywidualnej i elektroniczną bazę danych INFOCHRON (wyd. CIOP-PIB). 

Ochrona rąk: Przy bezpośrednim kontakcie z produktem nosić rękawice robocze. 

Inne informacje: Podczas stosowania preparatu nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu. Pracodawca 

jest zobowiązany zapewnić aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały 

właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację i naprawę.  

 

Sekcja 9.  WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH 

Wygląd  : Biała, gęsta pasta 

Zapach : Wyczuwalny, charakterystyczny 

Próg (wyczuwalności) zapachu : Nie określono 

Wartość pH : ok. 9 (lekko alkaliczna) 
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Temperatura topnienia/krzepnięcia  : Brak danych 

Początkowa temperatura wrzenia/                 : > 100
o 
C 

Zakres temperatur wrzenia : Brak danych 

Temperatura zapłonu : Niepalny 

Szybkość parowania : Brak danych 

Palność (ciało stałe, gaz) : Brak danych 

Górna-dolna granica wybuchowości : Brak danych 

Prężność par : Brak danych 

Gęstość par względem powietrza : Brak danych 

Gęstość względna : 1350±100 kg/m
3 
 

Rozpuszczalność w wodzie : W postaci handlowej rozpuszczalny, po wyschnięciu nierozpuszczalna 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda  : Brak danych 

Temperatura samozapłonu : Nie oznacza się, produkt niepalny  

Temperatura rozkładu : Brak danych 

Lepkość : Brak danych 

Właściwości wybuchowe : Niepalny 

Właściwości utleniające : Brak danych  

9.2. INNE INFORMACJE 

Granice wybuchowalności                            : Nie oznacza się, produkt niepalny 

Klasa temperaturowa : Nie oznacza się, produkt niepalny 

Grupa wybuchowalności  : Nie oznacza się, produkt niepalny 

 : Nie oznacza się, produkt niepalny  

 

Sekcja 10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

Produkt stabilny przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania i stosowania.  

 

10.1.    Reaktywność 

          Brak danych. 
10.2. Stabilność chemiczna 

Potrzeba stosowania środków stabilizujących i ich obecności: nie ma takiej potrzeby. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Możliwość wystąpienia niebezpiecznej reakcji egzotermicznej: nie znana.  

10.4. Warunki, których należy unikać 

 Chronić przed przemarzaniem.  

10.5. Materiały niezgodne 

Brak danych. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

- Ewentualne niebezpieczne produkty rozpadu powstające na skutek kontaktu z wodą: nie znane 

- Możliwość rozkładu do produktów niestabilnych: nie ma zastosowania 

 

Sekcja 11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

Informacje ogólne 

 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

 

Toksyczność ostra: Brak danych  

Drogi wnikania preparatu: Najczęściej wnika do organizmu przez układ oddechowy oraz skórę. 

Działanie ostre (toksyczność ostra, działanie drażniące i działanie żrące) 

Układ oddechowy: Unikać wdychania. 
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Układ pokarmowy: Dla preparatu nie określono dawki toksycznej. Spożycie może być przyczyną zaczopowania 

przewodu pokarmowego. 

Kontakt ze skórą: Kontakt ze skórą może powodować miejscowe zaczerwienienie. 

Kontakt z okiem: Kontakt z oczami wywołuje podrażnienie spojówek oczu (działanie „typu ciała obcego”): ból, za-

czerwienienie, łzawienie, zaburzenia widzenia. 

Działanie uczulające: Nieznane  

Toksyczność dawki powtarzalnej: Nieznana 

Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR) 

Preparat nie jest zaklasyfikowany jako rakotwórczy, mutagenny oraz działający na rozrodczość. 

 

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1.  Toksyczność dla organizmów wodnych:  

           Brak danych. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:  

  Brak danych. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji   

 Brak danych. 

12.4. Mobilność w glebie  

 Brak danych. 

12.5. Wyniki oceny PBT i vPvB 

            Brak danych.  

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

            Należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U Nr. 212, poz. 1799) w 

sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.  

 

Sekcja 13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1.  Metody unieszkodliwienia odpadów 

 

Podczas usuwania odpadów przestrzegać przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 

21). Przestrzegać przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. 

2013 r., poz. 888). 

Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 

2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 r., Nr 112, poz. 1206). 

 

Wspólnotowe akty prawne: 

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

uchylająca niektóre dyrektywy z późn. zm. 

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

opakowaniowych z późn. zm. 

 

Sposób likwidacji produktu: Nie wprowadzać do środowiska. Przekazać w odpowiednio oznakowanych pojemni-

kach na odpady do uprawnionego przedsiębiorstwa. 

Sposób likwidacji opakowań: Produkt i nieoczyszczone opakowania usuwać jako odpad; dostarczać do utylizacji 

lub likwidacji do uprawnionego przedsiębiorstwa. 

 

Kod odpadu: 

 

Neutralizacja odpadów: 08 01 20 – Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w pkt. 08 01 19 

Postępowanie z opakowaniami: 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych 

Tylko puste opakowania ze śladami produktu mogą być poddane odzyskowi. Przestrzegać przepisów ustawy o 

odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami oraz przepisów ustawy o 

opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi 
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zmianami. 

 

Sekcja 14.  INFORMACJE O TRANSPORCIE 

Transport lądowy 

Wyrób nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny materiał transportowy. 

 

14.1. NUMER UN – Nie określono. 

14.2. PRAWIDŁOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN - Nie określono. 

14.3. KLASA(-Y) ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE - Nie określono. 

14.4. GRUPA PAKOWANIA - Nie określono. 

14.5. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA – Nie. 

14.6.   SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW – 

Podczas obchodzenia się z ładunkiem należy stosować środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8. 

14.7. TRANSPORT LUZEM zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 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 

 Produkt nie podlega obowiązkowi oznakowania. 

 Identyfikacja: zawiera dyspersją kopolimeru styrenowo-akrylowego. 

 Zwroty zagrożenia: brak 

 Zwroty określające warunki bezpieczeństwa stosowania preparatu (zwroty S): brak 

 Przepisy Wspólnoty Europejskiej: Dyrektywa Unii Europejskiej 67/548/EWG z późniejszymi zmianami łącznie z 28 

poprawką.  

 Przepisy krajowe:  

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U.   2011 r., Nr 63, poz. 322 z 

późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 

chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 r., poz. 1018). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 

ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebez-

piecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2012 r., poz. 445). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczal-

nych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002 r., Nr 217, poz. 1833 z 

późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez-

pieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997r., Nr 129, poz. 844 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011 r., Nr 33, poz. 166). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. (Dz. U. 1998 r., Nr 145, poz. 942) i zmianą z 5 

marca 2001 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 251) w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodli-

wiania odpadów niebezpiecznych. 

 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 21). 

 Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. 
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           2013 r., poz. 888). 

 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

2001 r., Nr 112, poz. 1206). 

 Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgodnie z Oświadczeniem Rządowym z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie 

wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogo-

wego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 

815) oraz  Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - tekst ujednolicony (Dz. U. nr 86, poz. 789 z 

późn. zm.). 

 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestra-

cji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń (REACH), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z 

dnia 30 grudnia 2006 roku z późn. zm. 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfi-

kacji, 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 późn. zm. 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w za-

kresie chemikaliów (REACH). 

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

uchylająca niektóre dyrektywy z późn. zm. 

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

opakowaniowych z późn. zm. 

 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego  

Nie została przeprowadzona dla mieszaniny. 

Sekcja 16.  INNE INFORMACJE 

Treść zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwroty H) z sekcji 3 karty charakterystyki - Brak. 

             

Porady szkoleniowe: Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki. 

 

Uwaga: Niniejsza karta charakterystyki jest bezpośrednio przekazywana użytkownikowi, bez zapewnień lub gwa-

rancji co do kompletności bądź szczegółowości odnośnie do wszystkich informacji lub zaleceń w niej zawartych. In-

formacje zawarte w niniejszej karcie przedstawiają aktualny stan naszej wiedzy. Użytkownik ponosi odpowiedzial-

ność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego oraz za określenie 

przydatności produktu do konkretnych celów. Karta charakterystyki nie może być traktowana jako gwarancja wła-

ściwości produktu. Niniejsza informacja oparta jest na aktualnym stanie naszej wiedzy i jej interpretacją jest 

opisanie produktu tylko pod kątem uwzględnienia wymogów zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 
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