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Sekcja 1.  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU  

Nazwa handlowa:                TERMOLEP-U 

Inne nazwy: - 

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz 

ZASTOSOWANIA ODRADZANE 

Zastosowanie zidentyfikowane: Zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojącej z zatopioną siatką z włókna   

szklanego oraz do przyklejania płyt styropianowych do stabilnych podłoży mineralnych. 

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 

Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:  
Skin Sens. 1; H317 Działanie żrące/drażniące na skórę kat. 1 

Eye dam. 1; H318  Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy kat. 1 

Skin Irrit. 2; H315  Działanie żrące/drażniące na skórę kat. 2  

STOT SE 3; H335 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kat. 3 

Informacje dodatkowe:            
Pył cementowy może działać drażniąco na układ oddechowy, częste i długotrwałe wdychanie zwiększa ryzyko 

choroby płuc. Bezpośrednie zaprószenie oczu może prowadzić do uszkodzenia. Długotrwały kontakt ze skórą może 

działać drażniąco. 

Właściwe użytkowanie produktu nie stwarza zagrożenia dla środowiska. 

W trakcie reakcji mieszaniny z wodą tworzy się środowisko silnie zasadowe. 

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w cemencie wynikająca z jego składu naturalnego lub 

zastosowania środków redukujących jest poniżej 2 mg/kg (0,0002%) całkowitej suchej masy i jest 

ograniczana zgodnie z przepisami wymienionymi w sekcji 15. 

2.2  Elementy oznakowania 

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

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:  

     

       GHS07                 GHS05 

mailto:biuro@kosbud.com.pl
mailto:msds@kosbud.com.pl
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Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H): 

H315 - Działa drażniąco na skórę 

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry 

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

Zwroty wskazujące środki ostrożności (P): 

P102                                     Chronić przed dziećmi 

P260                                     Nie wdychać pyłu 

P280                                     Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. 

P302+P352+P333+P313     W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.  

                                             W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się         

pod opiekę lekarza. 

P304+P340+P312           W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub 

wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w 

pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia 

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 

P305+P351+P338+P310     W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 

Wyjąć soczewki kontaktowe jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. 

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 

P261                                     Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy 

P501                                     Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi 

Informacje uzupełniające 

Brak. 

2.3. Inne zagrożenia 

Brak wystarczających danych, żeby zaliczyć produkt do PBT lub vPvB. 

Sekcja 3.  SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1. SUBSTANCJA – Produkt nie jest substancją. 

3.2. MIESZANINA - Charakterystyka chemiczna 

Mieszanina na bazie cementu portlandzkiego, wypełniaczy oraz dodatków. 

 

SKŁADNIKI NIEBEZPIECZNE: 
Numer  Nazwa składnika Klasyfikacja %  

CAS:   14808-60-7 

WE:   238-878-4 

Indeks:   brak 

Rej.:         nie podlega rejestracji 

Dwutlenek krzemu* - 55-65 

CAS:   65997-15-1 

WE:   266-043-4 

Indeks:  -  

Rej  brak - 

Klinkier portlandzki* STOT SE 3 H335, Skin Irrit. 2 H315, Eye 

Dam. 1 H318, Skin Sens. 1 H317 

 

20-40 

CAS:   1305-62-0 

WE:   215-137-3 

Indeks:  - 

Rej  brak - 

Wodorotlenek wapnia* STOT SE 3 H335, Eye Dam. 1 H318, Skin 

Irrit. 2 H315 

< 2 

*Substancje dla których zostały określone najwyższe dopuszczalne stężenia w miejscu pracy 

Znaczenie zwrotów H – patrz sekcja 16  

Substancje PBT / vPvB: Produkt nie zawiera substancji zaliczonych do PBT i vPvB. 
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 Sekcja 4.  ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Zalecenia ogólne  

W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieść poszkodowanego do 

szpitala, pokazać opakowanie lub etykietę. 

Kontakt z okiem 

Nie trzeć oczu, ponieważ można w ten sposób spowodować dodatkowe uszkodzenie oczu w wyniku działania 

mechanicznego. W razie potrzeby usunąć soczewki kontaktowe i oko przemywać przy otwartej powiece pod bieżącą 

wodą przez 20 minut. Jeśli to możliwe, używać izotonicznych płynów do płukania oczu (np. 0,9 % NaCl). Zawsze 

należy skonsultować się z lekarzem medycyny pracy lub okulistą. 

Kontakt ze skórą 

Suchą mieszaninę usunąć i skórę spłukać obficie wodą. Mokrą mieszaninę spłukiwać obficie wodą. 

Zdjąć zanieczyszczoną odzież, obuwie, zegarek itp. oraz wyczyścić przed ponownym stosowaniem. 

Skontaktować się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek podrażnień lub oparzeń. 

Wdychanie 

Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Pył z krtani oraz dróg nosowych powinien usunąć się samoczynnie. 

Kontakt z lekarzem powinien nastąpić przy stałym podrażnieniu lub późniejszych objawach dyskomfortu takich jak 

kaszel i inne. 

Dostarczyć świeże powietrze lub tlen. Wezwać lekarza. 

Wyprowadzić ludzi z obszaru zapylonego. 

Połknięcie 

Przemyć usta wodą. Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić 

warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeżeli materiał został połknięty 

a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów, 

jeśli nie jest o zalecane przez personel medyczny. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.  

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

 Długotrwały i bezpośredni kontakt zaprawy zawierającej cement (suchej lub mokrej) z oczami, skórą lub drogami  

oddechowymi może spowodować poważne i potencjalnie nieodwracalne obrażenia. Należy przestrzegać uwag 

dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych na etykiecie. Natychmiast usuwać produkt za skóry, 

oczu i śluzówek, co pozwoli zapobiec wszelkim opóźnionym skutkom narażenia. 

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

poszkodowanym 

Przy kontaktach z pomocą medyczną należy posiadać niniejszą kartę charakterystyki. Postępować zgodnie ze 

wskazówkami  uzyskanymi pod nr tel. alarmowego, patrz sekcja 1.4 lub lekarza pogotowia ratunkowego. 

 

Sekcja 5.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1. Środki gaśnicze 

 Mieszanina nie jest palna ani w stanie dostarczanym ani w stanie rozmieszanym. Środki gaśnicze i sposób gaszenia 

pożaru należy dostosować do pożaru otoczenia. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

 Nie istnieje żadne szczególne zagrożenie związane z właściwościami samego produktu, produktów spalania, lub 

powstających gazów. Mieszanina jest niepalna i niewybuchowa oraz nie wznieci i nie będzie podtrzymywała palenia 

się innych materiałów. Mieszanina nie powoduje zagrożenia związanego z ogniem. Zalecane jest stosowanie sprzętu 

izolującego drogi oddechowe. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej  

Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów. 

Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód. Ścieki i pozostałości po pożarze 

usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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W zależności od rozmiaru pożaru nosić aparaty oddechowe z niezależnym źródłem powietrza i kombinezony 

ochronne i odzież ochronną odporną na działanie środków chemicznych. 

Sekcja 6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

 

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

W sytuacjach awaryjnych powiadomić odpowiednie władze. Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii 

do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. Stosować środki ochrony indywidualnej. 

Przestrzegać zalecanych środków ostrożności, stosować środki ochrony indywidualnej (patrz sekcja. 7 i 8). 

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: 

Nosić sprzęt ochronny określony w sekcji 8 i postępować zgodnie z wytycznymi sekcji 7. 

Dla osób udzielających pomocy 

Nie są wymagane żadne procedury. Jednakże w przypadku wysokiego zapylenia należy zastosować sprzęt ochronny 

układu oddechowego. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  

Zabezpieczyć przed dostaniem się dużych ilości mieszaniny do zbiorników, cieków wodnych, 

kanalizacji i ścieków.. 

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

Sucha mieszanina: 

Zebrać rozsypany materiał w stanie suchym jeżeli to możliwe. Stosować suche metody oczyszczania takie jak 

odkurzanie (sprzęt przemysłowy wyposażony w wysoko efektywne filtrowanie (EPA i HEPA, EN 1822-1:2009 lub 

podobne), które nie powodują rozpylania. Nigdy nie stosować sprężonego powietrza. 

Alternatywnie wytrzeć pył na mokro używając mopa, mokrych szczotek, sprejów wodnych lub węża 

(unikać rozpylania do powietrza) i usunąć szlam. Jeżeli to nie możliwe usuwać na mokro (patrz mokry cement). 

Jeżeli czyszczenie na mokro lub odkurzanie nie jest możliwe i pozostaje możliwość usuwania na sucho należy 

upewnić się, że pracownicy stosują właściwy sprzęt ochrony osobistej i nie powodują 

rozpylania. Unikać wdychania pyłu cementowego i jego kontaktu ze skórą. Umieścić rozsypany materiał w 

pojemniku. Zabezpieczyć przed składowaniem zgodnie z sekcją 13 

Mokra mieszanina: 

Zebrać mokrą mieszaninę i umieścić w pojemniku. Materiał wiąże hydraulicznie więc odczekać aż wyschnie i 

zwiąże przed składowaniem zgodnym z sekcją 13. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Patrz sekcje 8, 13. 

Sekcja 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI oraz ICH MAGAZYNOWANIE 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Nie stosować ani nie składować w pobliżu żywności, napojów lub materiałów tytoniowych. 

- Środki ochronne: 

Unikać rozprzestrzeniania się pyłu: 

Produkt workowany stosowany w otwartych mieszalnikach: Najpierw wlać wodę, następnie stopniowo dodawać 

mieszaninę, nie wsypywać z dużej wysokości. Rozpoczynać mieszanie powoli. Nie zgniatać pustych worków, chyba, 

że są umieszczone wewnątrz czystego worka. 

 

Noszenie worków z mieszaniną może powodować nadwyrężenie pleców, rąk, ramion oraz nóg. 

Stosować się do zaleceń z sekcji 8. 

W trakcie czyszczenia suchego cementu stosować się do sekcji 6.3. 

- Środki ochrony przeciwpożarowej 

Nie mają zastosowania. 

- Środki zapobiegające rozpylaniu 

Nie zamiatać. Stosować suche metody czyszczenia, nie powodujące rozpylania - odkurzacze. 

- Środki ochrony środowiska 
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Nie istnieją szczególne środki. 

Informacje dotyczące ogólnej higieny pracy: 

Nie stosować i nie przechowywać w pobliżu jedzenia, napojów i materiałów tytoniowych. 

W środowisku zapylonym stosować maskę i okulary ochronne. 

Używać rękawic aby uniknąć kontaktu ze skórą. 

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

niezgodności 

Mieszanina powinna być przechowywana w zamkniętych opakowaniach, oddzielona od gruntu, w chłodnych 

suchych warunkach, zabezpieczonych przed gwałtownymi ciągami powietrznymi w celu uniknięcia obniżenia 

jakości. 

Worki powinny być układane w układzie zapewniającym stabilność. Produkt ulega nieodwracalnemu stwardnieniu 

pod wpływem wilgoci. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeniami. Nie przechowywać w pomieszczeniach, w 

których przebywają ludzie. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak dodatkowych informacji dla szczególnych zastosowań. 

Sekcja 8.  KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1. PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI 

Najwyższe dopuszczalne wartości stężenia w środowisku pracy / Procedury monitorowania 

Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń 

i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz.U.2014 Nr 0, poz. 817) 

Cement 

DNEL wdychanie (8h): 2 mg/m
3
 

DNEL skóra: nie ma zastosowania 

DNEL spożycie: nie ma odniesienia 

DNEL odnosi się do pyłu respirabilnego. Narzędzie zastosowane do oszacowania ryzyka (MEASE) odnosiło się do 

frakcji wdychalnej. W wyjściowych wnioskach i analizie oceny ryzyka zastosowany został więc odpowiedni 

margines bezpieczeństwa. Na podstawie dostępnych badań oraz doświadczeń nie jest dostępny DNEL dla narażenia 

skóry, Ponieważ cement jest sklasyfikowany jako drażniący kontakt ze skórą oraz oczami powinien być ograniczony 

do możliwego minimum. 

PNEC woda: nie ma zastosowania 

PNEC osad: nie ma zastosowania 

PNEC gleba: nie ma zastosowania 

Analiza ryzyka dla środowiska jest oparta na wpływie na pH wody. Możliwe są zmiany pH w 

wodach powierzchniowych, podziemnych, które jednak nie powinno przekroczyć wartości 9. 

Wymagania krajowe dotyczące zawartości pyłu: 

Pył cementu całkowity NDS: 6 mg/m
3
 

Pył cementu respirabilny NDS: 2 mg/m
3
 

 Wodorotlenek wapnia  

Limit ekspozycji zawodowej : (8h) TWA 1 mg/m
3 
proszku wodorotlenek wapnia, który może podlegać wziewowi 

Limit ekspozycji krótkoterminowej (15 min) (STEL) 4 mg/m
3 
pyłu wodorotlenek wapnia, który może podlegać 

wziewowi.  

PNEC w wodzie:490 μg/l 

PNEC w glebie/wody gruntowe:1080mg/l. 

Najwyższe dopuszczalne stężenia: 

Frakcja wdychalna: NDS=2 mg/m
3 
NDSCh=6 mg/m

3 
 

Frakcja respirabilna: NDS =1 mg/m
3 
, NDSCh=4mg/m

3 

(wg rozporządzenia MIPS z dn. 6 czerwca 2014, Dz. U. 2014, poz.817) 

Dwutlenek krzemu [14808-60-7] 

 Pyły zawierające wolną krzemionkę powyżej 50% 

 Pył całkowity – dopuszczalne max stężenie NDS- 2,0 mg/m
3 
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 Pył respirabilny – dopuszczalne max stężenie NDS – 0,3 mg/m
3 

  

 Procedury monitorowania  

Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

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

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

 Dopuszczalne wartości biologiczne  

Brak danych. 

8.2. KONTROLA NARAŻENIA  

Techniczne środki kontroli 

Zapewnić odpowiednią wentylację na stanowiskach pracy w obiekcie zamkniętym. Jeżeli to możliwe stosować 

środki redukujące generowanie zapylenia i zapobiegające rozprzestrzenianie się pyłu w środowisku, takie jak 

odpylanie, wentylacja i metody suchego czyszczenia, które nie powodują zapylenia. Patrz także sekcja 7. W pobliżu 

stanowisk pracy zaleca się zamontowanie urządzeń do płukania oczu. 

Indywidualne środki ochrony 
Zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem. Myć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy.  

W miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu. Unikać kontaktu ze skórą. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia 

oczu. Trzymać z dala od żywności napojów i pasz.  

 

Środki ochrony osobistej powinny spełniać wymagania określone w normach i przepisach. 

 

Ochrona dróg oddechowych  

Zapewnić odpowiednią wentylacje na stanowiskach pracy. Nosić maski przeciwpyłowe w 

warunkach niedostatecznej wentylacji lub narażenia na stężenia większe od wartości NDS w 

powietrzu środowiska pracy, np. z pochłaniaczem typu P2 lub aparaty oddechowe z niezależnym 

dopływem powietrza w sytuacjach awaryjnych lub kiedy nie jest znane stężenie pyłu. 

 

Ochrona rąk  

Podczas pracy z produktem nosić odpowiednie rękawice ochronne, np. z gumy nitrylowej lub 

neoprenowej. Przed założeniem rękawic starannie umyć ręce aby usunąć pył. Właściwości 

ochronne rękawic zależą nie tylko od rodzaju materiału, z którego są wykonane. Czas działania 

ochronnego może być różny przypadku różnych producentów rękawic. W przypadku wielu 

substancji nie można precyzyjnie oszacować czasu działania ochronnego rękawic. Uwzględniając 

podane przez producenta parametry rękawic należy zwracać uwagę podczas stosowania produktu 

czy rękawice jeszcze zachowują swoje właściwości ochronne. 

 

Ochrona oczu  

Podczas pracy z suchą i mokrą mieszaniną stosować dobrze przylegające atestowane okulary 

ochronne typu gogle zgodnie z wytycznymi BHP. 

 

Ochrona skóry  

Stosować nieprzepuszczalne i odporne na alkaliczne środowisko rękawice (z materiału z niską 

zawartością rozpuszczalnego Cr (VI), wewnątrz wyłożone bawełną, buty, zamkniętą odzież z 

długimi rękawami nogawkami oraz dodatkowe środki ochrony skóry (wyłącznie z kremami 

ochronnymi) w celu zabezpieczenia skóry przed przedłużonym kontaktem z mokrą mieszaniną. 

Dodatkowo należy zabezpieczyć obuwie przed dostaniem się do niego mokrej mieszaniny. 

W szczególnych przypadkach należy stosować wodoodporne spodnie oraz ochraniacze kolan. 

Kontrola narażenia środowiska 

Brak szczególnych zaleceń.  

 

Sekcja 9.  WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
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9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH 

Wygląd  : Ciało stałe - proszek o barwie szarej  

Zapach : Specyficzny – słabo wyczuwalny 

Próg (wyczuwalności) zapachu : Brak danych 

Wartość pH : Odczyn alkaliczny po zarobieniu z wodą 
Temperatura topnienia/krzepnięcia  : Brak danych 

Początkowa temperatura wrzenia i zakres  

temperatur wrzenia : Brak danych 

Temperatura zapłonu : Nie jest palny 

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 nasypowa : 1,33-1,61 g/cm
3
 

Gęstość w temp 20
o 
C : Nie określono 

Rozpuszczalność w wodzie : Nie rozpuszcza sie 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda  : Brak danych 

Temperatura samozapłonu : Brak danych 

Temperatura rozkładu : Brak danych 

Lepkość : Brak danych 

Właściwości wybuchowe : Nie grozi wybuchem 

Właściwości utleniające : Nie określono 

9.2. INNE INFORMACJE 

           Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: Brak danych 

 

Sekcja 10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1. REAKTYWNOŚĆ 

10.1. Reaktywność 

Po zmieszaniu z wodą zaprawa twardnieje w stabilną masę, która nie jest reaktywna w normalnym 

środowisku. 

10.2. Stabilność chemiczna 

Suchy mieszanina jest stabilna w warunkach właściwego przechowywania (patrz sekcja 7) i zgodna z 

większością innych materiałów budowlanych. Powinna pozostać sucha. Należy unikać kontaktu z 

materiałami niezgodnymi. 

Mokra mieszanina jest alkaliczna i niezgodna z kwasami, solami amonowymi, aluminium i innymi 

metalami nieszlachetnymi. Cement zawarty w mieszaninie rozpuszcza się w kwasie fluorowodorowym wytwarzając 

żrący gaz – tetra fluorek krzemu. Cement reaguje z wodą tworząc krzemiany i wodorotlenek wapnia. Krzemiany w 

cemencie reagują z silnymi utleniaczami takimi jak fluor, trój fluorek boru, trój fluorek magnezu i difluorek tlenu.  

Produkt zmieszany z wodą stężeje tworząc stabilną strukturę, która w normalnych warunkach nie reaguje ze 

środowiskiem. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Cement nie powoduje występowania niebezpiecznych reakcji. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

 Należy unikać zawilgocenia. Zawilgocenie podczas składowania może powodować zbrylenie i spadek jakości 

produktu. 

10.5. Materiały niezgodne 

           Kwasy, sole amonowe, aluminium i inne metale nieszlachetne. Powinno się unikać niekontrolowanego dostania się 

sproszkowanego aluminium do mokrego cementy, może to powodować uwalnianie się wodoru. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
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 Mieszanina nie rozkłada się na materiały niebezpieczne. 
 

Sekcja 11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

Produkt nie został zbadany. Ocena na podstawie właściwości poszczególnych komponentów. 

 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Cement  

           Toksyczność ostra – skóra 

Test - królik, kontakt 24 godziny, 2,000 mg/kg wagi ciała – brak obrażeń. Bazując na dostępnych danych 

klasyfikacja nie jest wymagana. 

Toksyczność ostra – drogi oddechowe 

Nie zaobserwowano toksyczności ostrej. Bazując na dostępnych danych klasyfikacja nie jest wymagana 

Toksyczność ostra – ustna 

W wyniku analizy literatury nie stwierdzono toksyczności ostrej ustnej związanej z cementem portlandzkim. 

Bazując na dostępnych danych klasyfikacja nie jest wymagana. 

 

Wodorotlenek wapnia 

Toksyczność ostra- droga pokarmowa: LD50>2000 mg/kg (wg OECD 425; szczur) 

Toksyczność ostra- po naniesieniu na skórę: LD50>2500 mg/kg (OECD 402; królik) 

Toksyczność ostra (przy innych drogach podania): brak dostępnych danych 

 

Działanie żrące/drażniące 

Cement w kontakcie z mokrą skórą może spowodować zagęszczenie, spękanie bruzdowanie skóry. Przedłużony 

kontakt połączony z obcieraniem może wywołać oparzenia. 

Wodorotlenek wapnia działa drażniąco na skórę (OECD 404, badania in vivo na królikach) 

Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy 

Cement zawarty w mieszaninie oddziaływuje w różny sposób na rogówkę. Przeliczony indeks podrażnienia wynosi 

128. Bezpośredni kontakt z produktem może spowodować mechaniczne uszkodzenie rogówki, natychmiastowe lub 

opóźnione podrażnienie lub zapalenia. Bezpośredni kontakt z większą ilością suchego produktu lub zachlapanie 

mokrym może powodować od umiarkowanego podrażnienia (np. zapalenie spojówki) nawet do chemicznego 

oparzenia i ślepoty. 

Wodorotlenek wapnia powoduje poważne uszkodzenia oczu (badania podrażnienia oczu, badanie in vivo na 

królikach) 

Działanie uczulające na skórę 

Niektóre osoby mogą doświadczyć egzemy po kontakcie z mokrym pyłem cementowym. Może to być 

spowodowane zarówno wysokim pH, który prowadzi do podrażnienia po dłuższym kontakcie lub reakcją 

immunologiczną na rozpuszczalny Cr (VI), który może powodować alergiczne podrażnienie skóry. Reakcja może 

przybrać różne formy - od drobnej wysypki do poważnego zapalenia lub połączonych obu efektów. Jeżeli cement 

zawiera aktywny reduktor rozpuszczalnego chromu (VI) i okres jego działania nie został przekroczony nie powinny 

wystąpić powyższe efekty. 

Wodorotlenek wapnia - Produkt uważany jest za substancję nie działającą uczulająco na skórę w oparciu o 

mechanizm działania (zmiana pH) oraz fakt, że wapń stanowi podstawowy element wymagany w diecie człowieka. 

Działanie uczulające na drogi oddechowe 

Narażenie na kontakt z pyłem cementowym w krótkim czasie może doprowadzić do podrażnienia dróg 

oddechowych w okolicy nosa i gardła oraz powodować kaszel. Częste wdychanie pyłu przez dłuższy okres czasu 

zwiększa ryzyko rozwoju chorób płuc. 

Dwutlenek krzemu – pył może spowodować podrażnienie płuc i dróg oddechowych/w środowisku zapylenia 

noszenie masek ochronnych. 

Działanie uczulające na drogi pokarmowe 
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Cement może powodować podrażnienie ust, gardła i żołądka. 

            Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 

            Cement  

            Nie stwierdzono. Bazując na dostępnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.  

            

            Wodorotlenek wapnia 

            Test na rewersję mutacji bakterii (Test Amesa, EOCD 471): ujemny. Test aberracji chromosomów ssaków-ujemny. 

            Uwzględniając powszechne występowanie wapnia Ca i magnezu MG w środowisku naturalnym,  

            a także brak znaczenia fizjologicznego zmiany wartości pH w środowisku wodnym, uznaje się, że tlenki  

            wapnia i magnezu są pozbawione właściwości genotoksycznych. 

            Rakotwórczość 

 Nie stwierdzono przypadkowych związków z ekspozycją na cement portlandzki i rakotwórczością. Literatura nie 

dostarcza informacji o rakotwórczości cementu portlandzkiego. Cement portlandzki nie jest sklasyfikowany jako 

rakotwórczy dla ludzi (Zgodnie z ACGIH A4: Czynniki, które mogą być rozważane jako rakotwórcze dla ludzi, ale 

które nie mogą zostać przeanalizowane ze względu na zbyt małą ilość danych. Testy In vitro i testy na zwierzętach 

nie wykazały właściwości rakotwórczych na poziomie odpowiednim do sklasyfikowania na podstawie 

jakiegokolwiek oznaczenia. Bazując na dostępnych danych klasyfikacja nie jest wymagana. 

 

Wapń (podawany jako mleczan wapnia) nie wykazuje działania kancerogennego (wyniki badan doświadczalnych na 

szczurach).  

Szkodliwe działanie na rozrodczość 

Cement 

Bazując na dostępnych danych klasyfikacja nie jest wymagana. 

Wapń (podawany jako węglan wapnia) nie jest szkodliwy dla układu rozrodczego (wyniki badań doświadczalnych    

na myszach). Wpływ na odczyn pH nie wiąże się z zagrożeniem dla układu rozrodczego. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 

Pył cementu portlandzkiego może działać drażniąco na gardło i drogi oddechowe. W wyniku narażenia na  

ekspozycje powyżej określonych limitów może wystąpić kaszel, katar i płytki oddech. 

Przeprowadzone badania wskazują, że narażenie na pył cementowy może ograniczyć funkcjonowanie układu 

oddechowego. Jednakże badania przeprowadzone do tej pory nie są wystarczające do określenia jednoznacznie 

poziomu narażenia powodującego efekt negatywny. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie wielokrotne 

Cement 

Może wystąpić przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Nasilone efekty mogą wystąpić po narażeniu na 

wysokie poziomy zapylenia. Nie zanotowano żadnych przewlekłych efektów po narażeniu na niskie stężenia. 

Bazując na dostępnych danych klasyfikacja nie jest wymagana. 

W badaniach u ludzi wykazano ze Ca(OH)2 działa drażniąco na drogi oddechowe, klasyfikuje się go jako substancję 

działającą drażniąco na drogi oddechowe. 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 

            Nie ma zastosowania dla cementów- nie są stosowane w formie aerozolu. 

 

Wodorotlenek wapnia 

Wdychanie powoduje dolegliwość górnych dróg oddechowych. Wysokie stężenie pyłu podrażnia drogi oddechowe. 

 

Wpływ na istniejące choroby 

Wdychanie pyłu cementowego może doprowadzić do pogorszenia stanu osób cierpiących na schorzenia układu   

oddechowego i/lub chorób takich jak rozedma lub astma i/lub obecne schorzenia skóry lub oczu. 

 

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
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Produkt nie został zbadany. Ocena na podstawie właściwości poszczególnych komponentów. 

12.1.  Toksyczność 

Produkt nie jest niebezpieczny dla środowiska. Testy ekotoksykologiczne przeprowadzone na 

cemencie portlandzkim, na Daphnia magna i Selenastrum coli wykazały minimalny wpływ ekotoksykologiczny. W 

związku z tym nie można określić poziomów LC50 i EC50. Nie ma dowodów na toksyczność osadu. Jednakże 

wprowadzenie dużych ilości produktu do wody może spowodować wzrost pH a tym samym wykazać właściwości 

toksyczne w określonych okolicznościach. 

Wodorotlenek wapnia 

Toksyczność dla ryb : LC50 50,6 mg/l/96h (ryby słodkowodne); LC50 457 mh/l/96h (ryby morskie) 

Toksyczność dla bezkręgowców wodnych: EC50 49,1 mg/l/48h (w odniesieniu do glonów słodkowodnych); 

LC50 158 mg/l/96h (bezkręgowce morskie) 

Toksyczność chroniczna dla roślin wodnych: EC50 184,57 mg/l/72h ( w odniesieniu do glonów słodkowodnych); 

NOEC 48 mg/l/72h (w odniesieniu do glonów słodkowodnych) 

Toksyczność dla mikroorganizmów/toksyczność dla bakterii: w wysokich stężeniach, poprzez wzrost temperatury i 

pH, produkt stosowany jest do dezynfekcji szlamów ściekowych. 

Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych: NOEC 32 mg/l/14d (bezkręgowce morskie) 

Toksyczność dla organizmów żyjących w glebie: EC10/LC10 lub NOEC  w odniesieniu do mikroorganizmów 

żyjących  w glebie: 2000 mg/kg gleby s.m.; EC10/LC10 lub NOEC w odniesieniu do mikroorganizmów żyjących w 

glebie:12000 mg/kg gleby s.m. 

Ekotoksyczność dla roślin lądowych : NOEC 1080 mg/kg/21d (rośliny lądowe) 

Wpływ ostry na pH. Chociaż substancję można stosować do korygowania odczynu wody, to jednak przekroczenie 

dawki 1g/l może być szkodliwe dla środowiska wodnego. W wyniku rozcieńczenia i nasycenia dwutlenkiem węgla 

obserwuje się zmniejszenie wartości >12 pH. 

 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu: 

Nie ulega biodegradacji, większość składników preparatu to związki mineralne 

pochodzenia naturalnego. 

 

12.3. Zdolność do bioakumulacji  

Nie dotyczy; produkt zawiera niewielką ilość związków organicznych które po związaniu z wodą i stwardnieniu 

tworzą produkt mineralny, nie generują ryzyka toksyczności. 

   

12.4. Mobilność w glebie  

 Nie dotyczy; produkt zawiera niewielką ilość związków organicznych które po związaniu z wodą i stwardnieniu 

tworzą produkt mineralny, nie generują ryzyka toksyczności. 

  Wodorotlenek wapnia, który jest trudno rozpuszczalny w wodzie nie rozprzestrzenia się dobrze w większości gleb. 

 

12.5. Wyniki oceny PBT i vPvB 

 Nie dotyczy; produkt zawiera niewielką ilość związków organicznych które po związaniu z wodą i stwardnieniu 

tworzą produkt mineralny, nie generują ryzyka toksyczności. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania   

Nie należy oczekiwać żadnych szkodliwych działań. Mieszanina po związaniu nie wykazuje właściwości 

toksycznych. 

 

Sekcja 13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

Informacja ogólna 

O ile to możliwe ograniczyć lub wyeliminować powstawanie odpadów.  

Przestrzegać środki ostrożności określone w sekcji 7 i sekcji 8. 
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13.1.  Metody unieszkodliwienia odpadów 

Stałe odpady i stwardniały produkt można traktować jako gruz budowlany. Wywóz do miejsc składowania po 

uzgodnieniu z właściwym urzędem. Przestrzegać przepisów ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach  (Dz.U. Nr 

62 poz 628 z 2001 wraz z późniejszymi zmianami. 

Niewykorzystane suche pozostałości. 

Pozbierać utrzymując w stanie suchym. Oznakować pojemniki. Możliwe ponowne wykorzystanie, jeżeli jest to 

zgodne z okresem przydatności. Możliwe stosowanie bez przekroczenia norm zapylenia. 

Produkt półpłynny 

Pozostawić do związania, unikać zrzutów do kanalizacji, systemów drenażowych oraz zbiorników i cieków 

wodnych. 

Po zmieszaniu z wodą, związany 

Składować zgodnie z krajową legislacją. Unikać zrzutów do kanalizacji. Składować związany produkt jako gruz 

betonowy. Pod względem reaktywności odpady betonowe nie są niebezpieczne. 

Obchodzenie się z odpadami opakowaniowymi: 

Dokładnie opróżnione opakowania należy przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Opakowania z 

pozostałościami produktu muszą być utylizowane jak produkt. 

Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w 

obowiązujących przepisach (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów Dz.U.2014 Nr 0, poz. 1923). 

Kod odpadu:               10 13 82 (Odpady z produkcji spoiw mineralnych – Wybrakowane wyroby) 

Kod opakowania:        15 01 01 (Odpady opakowaniowe – Opakowania z papieru i tektury) 

Sekcja 14.  INFORMACJE O TRANSPORCIE 

Wyrób nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny materiał transportowy. 

UWAGA: opakowania z wyrobem należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się w czasie transportu, wpływami 

atmosferycznymi, wilgocią. 

14.1. NUMER UN - Nie dotyczy 

14.2. PRAWIDŁOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN - Nie dotyczy 

14.3. KLASA(-Y) ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE  

 Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrożenia podczas transportu. Nie wymaga 

szczególnego traktowania ani oznakowania w myśl obowiązujących przepisów transportowych. 

14.4. GRUPA PAKOWANIA - Nie dotyczy 

14.5. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA - Nie dotyczy 

14.6.  SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW  

 Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 

(Dz.U.2002 nr.199 poz.1671) wraz z późniejszymi zmianami. 

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 

Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 

Cement zawarty w produkcie jest mieszaniną. Mieszaniny nie są objęte obowiązkiem rejestracji. Klinkier jest 

wyłączony z obowiązku rejestracji (Art 2.7 (b) i załącznik V.10 REACH 
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Wprowadzenie na rynek i stosowanie produktu zawierającego cement jest regulowane w zakresie zawartości 

rozpuszczalnego Cr (VI). 

Zasady wprowadzenia na rynek cementu w zakresie zawartości Chromu VI reguluje załącznik XVII punkt 47 do 

REACH 

1. Cement i mieszaniny zawierające cement nie mogą być stosowane ani wprowadzane do obrotu jeżeli zawierają, w 

stanie uwodnionym, więcej niż 0,0002% rozpuszczalnego chromu VI w stosunku do całkowitej masy cementu. 

2. Jeżeli stosowane są czynniki redukujące, wówczas - bez uszczerbku dla stosowania innych przepisów 

wspólnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych - 

opakowania cementu lub mieszanin zawierających cement muszą być opatrzone czytelnymi i nie dającymi się 

usunąć napisami zawierającymi informację o dacie pakowania, a także o warunkach i okresie przechowywania 

zapewniających utrzymanie aktywności czynnika redukującego i utrzymanie zawartości rozpuszczalnego chromu VI 

poniżej wartości granicznej określonej w ust. 1. 

3. W drodze odstępstwa, ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wprowadzenia do obrotu ani stosowania w 

kontrolowanych zamkniętych i całkowicie zautomatyzowanych procesach, w których cement i mieszaniny 

zawierające cement są obrabiane wyłącznie przez maszyny i w których nie ma możliwości kontaktu ze skórą. 

 

 

 

Pozostałe obowiązujące akty prawne 
1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwo-

leń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 

1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 

76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późn.zm. 
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pako-

wania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z późn.zm.). 
3. 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 zakresie chemikaliów (REACH). 

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U.2011 r. Nr 63 poz. 322 z późn zm.). 
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynni-

ków szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2014 Nr 0 poz. 817). 

6. 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.2005 r. Nr 11 poz. 86; z późn. zm.). 

7. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej 

(Dz.U.2005 r. Nr 259, poz. 2173). 
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pra-

cy (Dz.U.2011r. Nr 33, poz.166).   

9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011 Nr 227 poz. 1367 z późn.zm). 

10. Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej mię-

dzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U.2005 nr 178, 

poz. 1481 z późn. zm.).  
11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 Nr 0 poz. 21 z późn.zm).  

12. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 Nr 0, poz. 888).  

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014 Nr 0, poz. 1923).  

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego  

Nie została przeprowadzona dla mieszaniny. 

Sekcja 16.  INNE INFORMACJE 

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

H315 - Działa drażniąco na skórę 

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry 

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

 

Wykaz skrótów: 

Skin Sens. 1; Działanie żrące/drażniące na skórę kat. 1 

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

Skin Irrit. 2; Działanie żrące/drażniące na skórę kat. 2  
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STOT SE 3; Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kat. 3 

REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Rozporządzenie REACH) 

SDS - Safety Data sheet (KCh) 

numer CAS – Chemical Abstract Service number 

PBT – Trwały, zdolny do akumulacji i toksyczny 

vPvB – bardzo trwały i o bardzo dużej zdolności do akumulacji 

numer WE – numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu 

Komercyjnym (EINECS - ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany sub-

stancji w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang. European List of Noti-

fied Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer 

polymers" rozporządzenie REACH – Rozporządzenie dotyczące Rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowa-

nia ograniczeń w zakresie chemikaliów. 

Substancja/mieszanina CMR – substancja/mieszanina rakotwórcza, mutagenna, 

działająca szkodliwie na rozrodczość. 

ADR – międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. 

NDS – Najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy. 

NDSCh – Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. 

GHS – Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów 

CLP – Rozporządzenie wdrażające system GHS 

DSB – dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym 

 

Informacje zawarte w tym dokumencie bazują na poziomie wiedzy dotyczącym omawianej mieszaniny w momencie 

określonym datą i są one podane w dobrej wierze. Podane zostały jedynie jako wskazówki dotyczące bezpiecznego 

stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu i usuwania na wypadek niezamierzonego uwolnienia do 

środowiska i nie mogą być traktowane jako gwarancje jakościowe produktu. Niniejsza karta charakterystyki nie 

zwalnia użytkownika mieszaniny z przestrzegania przepisów prawnych, administracyjnych, bezpieczeństwa i higie-

ny pracy mających tu zastosowanie. 

 

Klasyfikacji mieszaniny dokonano metodą obliczeniową na podstawie obowiązujących aktów prawnych wymienio-

nych w sekcji 15.1 oraz dostępnych danych dla substancji od dostawców surowców. 

 

 Koniec karty charakterystyki 


