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1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa (dystrybutor)
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa:

BIALMIX 12
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zalecane uzycie: Domieszka do betonu i zapraw
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dystrybutor:

Dane firmy
Producent PPHU Bialchemia Renata Jankowska
18-100 Łapy ul.Długa 74 A
Telefon 607665668
Telefax 85 8141210
Punkt informacyjny – Krzysztof Jankowski Telefon komórkowy 0607667662
Informacja e-mail bialchemia@bialchemia.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego
Straz pozarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Ogólnopolski telefon alarmowy 112
2. Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja mieszaniny (zgodnie z Dyrektywa 67/548/EEC lub Dyrektywa 1999/45/EC)
Mieszanina nie podlega klasyfikacji ani oznakowaniu. W swietle obowiazujacych przepisów (pkt. 15)
mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna.
Według oceny producenta oraz danych, którymi dysponuje, mieszanina nie stanowi zagrozenia dla ludzi i
srodowiska, jezeli jest stosowana zgodnie z zaleceniami. Nalezy przestrzegac zwykłych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy z chemikaliami.
Karta charakterystyki mieszaniny dostepna na zadanie uzytkownika prowadzacego działalnosc zawodowa.
Klasyfikacja preparatu została dokonana na podstawie informacji o zawartosci składników niebezpiecznych
oraz własciwosciach fizycznych i chemicznych preparatu. Klasyfikacja jest zgodna z przepisami UE, została
uzupełniona o dane z literatury fachowej.
2.2 Elementy oznakowania
Znak ostrzegawczy: Nie jest wymagany
Składnik niebezpieczny: Brak
Zwroty zagrozenia: Brak.
Zwroty bezpieczenstwa: S 2 chronic przed dziecmi.
Inne napisy:
Karta charakterystyki dostepna na zadanie uzytkownika prowadzacego działalnosc zawodowa.
2.3 Inne zagrozenia
Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB.
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3. Skład/informacja o składnikach
Według danych producenta (karta oryginalna produktu) produkt nie zawiera składników sklasyfikowanych jako
niebezpieczne dla zdrowia ludzi i srodowiska. Polipropylen z niewielkim dodatkiem pigmentów oraz
lubrykantów.
Składnik
nr CAS
nr WE
% mas. Klasyfikacja składnika#)
polipropylen (C3H6)n
9003-07-0
polimer
> 99
nie podlega klasyfikacji
nie podlega klasyfikacji
# - znaczenie zwrotów rodzaju zagrozenia zestawiono w punkcie 16.
4. Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis srodków pierwszej pomocy
Ogólne: w temperaturze pokojowej produkt jest nieaktywny chemicznie, obojetny i nie wydziela
niebezpiecznych oparów. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci lub
niepokojacych objawów skontaktowac sie z lekarzem. Nigdy nie podawac niczego
osobie nieprzytomnej.
Wdychanie: w przypadku duzego narazenia na pył lub opary wydzielajace sie podczas obróbki
termicznej, wyniesc poszkodowanego z miejsca narazenia na swieze powietrze, zapewnic
spokój, okryc kocem. Jezeli wystapia jakiekolwiek niepokojace objawy (np. trudnosci w
oddychaniu, kaszel, swiszczacy oddech, sennosc, zawroty głowy) wezwac lekarza.
Kontakt ze skóra: skóre zmywac duza iloscia wody z mydłem, obficie spłukac. Nie stosowac
rozpuszczalników. Zastosowane lubrykanty moga powodowac odtłuszczanie naskórka. Po
stycznosci z roztopionym produktem szybko schłodzic zimna woda. Nie usuwac
przylepionego produktu ze skóry. Zdjac cała zanieczyszczona odziez i buty. Uprac odziez
przed ponownym załozeniem. Jezeli wystapia jakiekolwiek podraznienia skontaktowac sie
z lekarzem.
Kontakt z oczami: w przypadku narazenia na pył - usunac soczewki kontaktowe, natychmiast płukac oczy
duza iloscia wody, przez przynajmniej 10-15 minut, trzymajac powieki szeroko rozwarte.
Jezeli wystapi jakiekolwiek podraznienie, skonsultowac sie z lekarzem.
Połkniecie: nie prowokowac wymiotów, poniewaz istnieje ryzyko zachłysniecia sie i przedostania sie
tresci zoładka do płuc. Przepłukac jame ustna duza iloscia wody, nie połykac. Wezwac
lekarza.
4.2. Najwazniejsze ostre i opóznione objawy oraz skutki narazenia
Brak odnosnych informacji
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postepowania z
poszkodowanym
Brak odnosnych informacji
5. Postepowanie w przypadku pozaru
Ogłosic alarm przeciwpozarowy, wezwac jednostki Strazy Pozarnej.
5.1. Srodki gasnicze
Zalecane srodki gasnicze
Stosowac piane, proszki gasnicze, rozproszone strumienie wody. Zbiorniki narazone na działanie wysokiej
temperatury lub ognia chłodzic woda z bezpiecznej odległosci, jezeli jest to mozliwe usunac je z miejsca
zagrozenia.
Zabronione srodki gasnicze
Zwarty, jednolity strumien wody.
5.2. Szczególne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
Niebezpieczne produkty rozkładu
Szkodliwe i drazniace gazy tlenki wegla (COx) i azotu (NOx), dymy. Uwalnianie sie weglowodorów i
aldehydów z procesu termicznej depolimeryzacji jest mozliwe w poczatkowym stadium pożaru
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5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Nakładac gazoszczelna odziez ochronna oraz aparaty oddechowe niezalezne od powietrza z otoczenia. Z
obszaru zagrozenia usunac wszystkie osoby, które nie uczestnicza w akcji gasniczej. Powierzchnie narazone
na działanie ognia chłodzic rozpylajac wode. Nie rozpylac wody do wnetrza zbiorników. Zbiorniki narazone na
działanie wysokiej temperatury lub ognia chłodzic woda z bezpiecznej odległosci, jezeli jest to mozliwe usunac
je z miejsca zagrozenia. Ograniczyc rozlewanie sie wody gasniczej po terenie. Zadbac, aby woda z akcji
gasniczej nie dostawała sie do kanałów sciekowych, ani do ujec wody.
6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zakładac ubranie ochronne, rekawice, okulary (gogle) lub osłone twarzy. Unikac bezposredniego kontaktu z
oczami. Zastosowac odpowiednia wentylacje pomieszczen. Osoby przypadkowe i/lub nieposiadajace odziezy
ochronnej ewakuowac z miejsca narazenia.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zabezpieczyc przed wprowadzeniem preparatu do miejscowego systemu wodno-kanalizacyjnego oraz do wód
powierzchniowych i gruntowych.
6.3 Metody i materiały zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i słuzace do usuwania skazenia
Brak specjalnych procedur. Zebrac produkt mechanicznie lub przy pomocy podcisnienia do pojemnika na
odpady. Niebezpieczenstwo poslizniecia na rozsypanym produkcie.
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Sprawdzic informacje w Sekcji 7, w zakresie srodków ostroznosci dotyczacych bezpiecznego postepowania.
Sprawdzic informacje w Sekcji 8, w zakresie srodków ochrony indywidualnej.
Sprawdzic informacje w Sekcji 13, w zakresie metod unieszkodliwiania odpadów.
7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Przestrzegac zwykłych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Unikac kontaktu ze skóra i oczami. Uzywac
rekawiczek i okularów ochronnych. Zanieczyszczona odziez zdjac i uprac przed ponownym załozeniem
Zastosowac odpowiednia wentylacje ogólna pomieszczenia i miejscowa przy stanowisku pracy. Włókno
polipropylenowe jest dostarczane w balach, zabezpieczonych drutem. Zachowac ostroznosc przy otwieraniu
opakowan.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywac w suchym miejscu z dala od bezposredniego działania promieni słonecznych. Podjac srodki
ostroznosci w stosunku do elektrycznosci statycznej. Uziemic urzadzenia. Zabronione jest uzywanie
otwartego ognia. Zachowac ostroznosc przy składowaniu – bale z produktem moga zeslizgnac sie z
układanego stosu i poranic pracowników.
7.3 Szczególne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dalszych odnosnych informacji
8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji w srodowisku pracy (najwyzsze dopuszczalne stezenie w mg/m3
w zaleznosci od czasu narazenia w ciagu zmiany roboczej: NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie, NDSCh
- najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe, NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie pułapowe).
Składnik
NDS NDSCh NDSP
[mg/m3]
inne nietrujace pyły przemysłowe - w tym zawierajace wolna
(krystaliczna) krzemionke ponizej 2%: 10 - -
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- pył całkowity1
1Pył całkowity - zbiór wszystkich czastek otoczonych powietrzem w okreslonej objetosci powietrza.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynników szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.
nr 217 poz. 1833 z 2002r, zmiana: Dz. U. nr 212 poz. 1769 z 2005r, Dz. U. nr 161 poz. 1142 z 2007 r., Dz.U
nr 105 poz. 873 z 2009r., Dz. U. nr 141 poz. 950 z 2010r., Dz. U. nr 274 poz. 1621 z 2011 r.).
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie wykazu prac szczególnie
uciazliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114 z 1996 roku poz.545, Dz. U. nr 127 z 2002 roku
poz. 1092) kobietom w ciazy i w okresie karmienia sa wzbronione prace w narazeniu na rozpuszczalniki
organiczne, jezeli ich stezenia w srodowisku pracy przekraczaja wartosci 1/3 najwyzszych dopuszczalnych
stezen.
Zalecane procedury monitoringu:
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645).
PN-89/Z-01001/06 Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca badan
jakosci powietrza na stanowiskach pracy.
PN-89/Z-04008/07 Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w
srodowisku pracy i interpretacja wyników.
PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez porównanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa
8.2 Kontrola narazenia
Rozwiazania techniczne:
Tam gdzie jest to uzasadnione, powinny byc zastosowane zarówno wyciag w miejscu pracy jak i ogólna
wentylacja pomieszczania (dbac o odpowiednie wietrzenie pomieszczen). Nalezy zakładac odpowiednia
odziez ochronna (patrz ponizej: srodki ochrony indywidualnej). W miejscu pracy nalezy zadbac o miejsce do
umycia ciała (prysznice bezpieczenstwa) oraz do płukania oczu (fontanny do płukania oczu).
Srodki ochrony indywidualnej
Ogólne: podczas pracy nie jesc, nie pic i nie palic. Myc rece przed przerwami w pracy,
korzystaniem z toalety i po zakonczonej pracy. Unikac kontaktu z produktem. Wybór
sprzetu ochronnego zalezy od natezenia narazenia na produkt.
Układu oddechowego: w przypadku duzego zapylenia lub przy pracy ze stopionym produktem, stosowac
osłony dróg oddechowych w postaci masek lub półmasek z filtrem.
Rak: stosowac rekawice ochronne lub termoizolacyjne. Odpornosc materiału rekawic nie
moze byc z góry obliczona, dlatego powinny byc one sprawdzone przed uzyciem. Od
producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat dokładnego dopuszczalnego
czasu kontaktu rekawic z produktem i go przestrzegac.
Oczu i twarzy: stosowac szczelnie przylegajace okulary ochronne typu gogle lub osłone całej twarzy.
Skóry: stosowac odziez ochronna (fartuch, kombinezon).
9. Własciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych własciwosci fizycznych i chemicznych
Postac fizyczna
Stan skupienia: stały (włókno)
Barwa: biała lub zalezna od specyfikacji produktu
Zapach: niewyczuwalny
pH nie oznaczono
Charakterystyczne temperatury
Wrzenia: nie dotyczy (produkt ulega rozkładowi w temperaturach powyzej 300o)
Topnienia: > 165
Temperatura zapłonu: ok. 355o C
Samozapłonu: ok. 400o C.
Samozapłonu: nie dotyczy.
Granice wybuchowosci
Górna: nie dotyczy.
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Dolna: nie dotyczy.
Preznosc par
Nie dotyczy.
Gestosc (w 20oC)
0,91 g/cm3
Rozpuszczalnosc
W wodzie: nierozpuszczalny (polimer)
9.2 Inne informacje
Brak odnosnych informacji
10. Stabilnosc i reaktywnosc
10.1 Reaktywnosc
Brak odnosnych informacji
10.2 Stabilnosc
Produkt stabilny w normalnych warunkach przechowywania i uzytkowania.
10.3 Mozliwosc wystepowania niebezpiecznych reakcji
Reaguje z silnymi utleniaczami jak chlor lub fluor.
10.4 Warunki, których nalezy unikac
Nie sa znane.
10.5 Materiały niezgodne
Reaguje z silnymi utleniaczami jak chlor lub fluor.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
Brak, jezeli produkt jest stosowany zgodnie z zaleceniami. W przypadku pozaru - tlenki wegla (COx), tlenki
azotu (NOx), dymy. Tworzenie sie weglowodorów i aldehydów z procesu termicznej depolimeryzacji jest
mozliwe w poczatkowym stadium pozaru (w temperaturach 300-700o C).
11. Informacje toksykologiczne
Informacje dotyczace skutków toksykologicznych
Według danych producenta, polipropylen jest uwazany za nieaktywny i nieszkodliwy. Zawiera niewielkie ilosci
pigmentów i lubrykantów, które moga powodowac podraznienia skóry, w przypadku przedłuzonego kontaktu.
Skutki zdrowotne narazenia ostrego
Brak odnosnych informacji
Skutki zdrowotne narazenia miejscowego
Wdychanie: pył moze powodowac podraznienie dróg oddechowych.
Kontakt z oczami: pył moze powodowac podraznienie.
Połkniecie: moze powodowac podraznienie układu pokarmowego.
Kontakt ze skóra: przedłuzony lub powtarzajacy sie kontakt moze spowodowac podraznienia.
Skutki zdrowotne narazenia przewlekłego
Brak odnosnych informacji
Działanie uczulajace:
Nie powoduje reakcji alergicznych.
12. Informacje ekologiczne
Polipropylen nie wykazuje własciwosci ekotoksycznych. Nie nalezy jednak dopuscic do przedostania sie
produktu do systemu kanalizacyjnego, wód powierzchniowych lub gleby.
12.1 Toksycznosc
Produkt nie wykazuje własciwosci toksycznych.
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12.2 Trwałosc i zdolnosc do rozkładu
Brak odnosnych informacji. Mozna przypuszczac, ze biodegradacji ulega bardzo powoli.
12.3 Zdolnosc do bioakumulacji
Brak odnosnych informacji
12.4 Mobilnosc w glebie
Brak odnosnych informacji
12.5 Wyniki oceny własciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB.
12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Brak odnosnych informacji
13. Postepowanie z odpadami
Usuwanie nadwyzki lub odpadu
Odpady lub resztki produktu przekazac do uprawnionego odbiorcy odpadów. Nie usuwac razem z odpadami
gospodarczymi, nie usuwac do kanalizacji. Mozna poddac recyklingowi.
Kod odpadu:
07 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów
chemicznych
07 07 99 Inne niewymienione odpady
Usuwanie opakowan po preparacie
Dokładnie opróznione opakowania nalezy przekazac do uprawnionego odbiorcy odpadów.
14. Informacje dotyczace transportu
Klasyfikacja i oznakowanie
Produkt nie podlega klasyfikacji i oznakowaniu w transporcie.
15. Informacje dotyczace przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
• Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010, z dnia 20 maja 2010, zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliów (REACH).
• Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajacego i uchylajacego dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (rozporzadzenia
GHS).
• Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie REACH, Art. 31, załacznik II.
• Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666 z 2003 r., zmiany: Dz.U. Nr 243 poz. 2440
z 2004, Dz.U. Nr 174, poz. 1222 z 2007 r., Dz.U. Nr 43, poz. 353 z 2009 r.)
• Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U. 2009 nr
53 poz. 439)
• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz.
322)
• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 Nr 63 poz.
638), zmiany: Dz. U. 2003 Nr 7 poz. 78, Dz. U. 2004 Nr 11, poz 97, Dz. U. 2004 Nr 96 poz. 959, Dz. U.
2005 Nr 175 poz. 1458, Dz. U. 2011 Nr 63 poz. 322)
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• Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwiazanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86, zmiany:
Dz. U. 2008 Nr 203 poz. 1275).
• Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników
lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w srodowisku pracy (Dz. U.
2004 nr 280 poz. 2771, zmiany: Dz. U. 2005 Nr 160 poz. 1356).
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz.1485,zmiany: Dz. U.
2006 Nr 66 poz. 469, Dz. U. 2006 Nr 120 poz. 826, Dz. U. 2006 Nr 225 poz. 1635, Dz. U. 2007 Nr 7 poz.
48, Dz. U. 2007 Nr 82 poz. 558, Dz. U. 2009 Nr 18 poz. 97, Dz. U. 2009 Nr 63 poz. 520, Dz. U. 2009 Nr 92
poz. 753, Dz. U. 2009 Nr98 poz. 81, Dz. U. 2010 Nr 28 poz. 146, Dz. U. 2010 Nr 143 poz. 962, Dz. U.
2010 Nr 213 poz. 1396, Dz. U. 2010 Nr 228 poz. 1486, Dz. U. 2011 Nr 63 poz. 322, Dz. U. 2011 nr 105
poz. 614, Dz. U. Nr 117 poz. 678).
• Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U.2008 Nr 25 poz.150)
• Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynników szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. nr 217
poz. 1833 z 2002r, zmiana: Dz. U. nr 212 poz. 1769 z 2005r, Dz. U. nr 161 poz. 1142 z 2007 r., Dz.U nr
105 poz. 873 z 2009r., Dz. U. nr 141 poz. 950 z 2010r., Dz. U. nr 274 poz. 1621 z 2011 r.).
• Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazków
dostawców scieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania scieków do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964)
• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 wrzesnia 2010 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243)
• Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
2001 nr 112, poz. 1206);
• Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199
poz. 1671 z 2002 r., zmiany: Dz. U. Nr 96 poz. 959 z 2004 r., Dz. U. Nr 97 poz. 962 z 2004 r., Dz. U. Nr
173 poz. 1808 z 2004 r., Dz. U. Nr 90 poz. 757 z 2005 r., Dz. U. Nr 141, poz. 1184 z 2005 r., Dz. U. 2006
Nr 249 poz. 1834, Dz. U. 2007 Nr 176 poz. 1238, Dz. U. 2007 Nr 192 poz. 1381, Dz. U. 2011 Nr 106 poz.
622).
• Oswiadczenie Rzadowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do załaczników A i B
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
(ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2009 Nr 27 poz. 162).
• Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie wykazu prac szczególnie uciazliwych
lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. nr 114 z 1996 roku poz.545, zmiany: Dz. U. nr 127 z 2002 roku
poz. 1092).
• Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. nr 69 z 1996 roku poz.332,
zmiany: Dz. U. 1997 Nr 60 poz. 375, Dz. U. 1998 Nr 159 poz. 1057, Dz. U. 2001 Nr 37 poz. 451, Dz. U.
2001 Nr 128 poz. 1405, Dz. U. 2010 Nr 240 poz. 1611).
• Rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla srodków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259
poz. 2173 z 2005 r.)
• Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).
• Rozporzadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów (nr 648/2004 z 31 marca
2004, nr 907/2006 z 20 czerwca 2006 i nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009).
• Dangerous Substances Directive - Dyrektywa 2004/73/EC (29th ATP), Dyrektywa 2008/58/WE (30th ATP),
Dyrektywa 2009/2/WE (31st ATP).
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Raport bezpieczenstwa chemicznego nie został opracowany.
Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki nie stanowia oceny ryzyka na stanowisku pracy uzytkownika,
wymaganej przez przepisy bezpieczenstwa pracy. Przy stosowaniu produktu w pracy nalezy spełnic krajowe
przepisy dotyczace zdrowia i bezpieczenstwa pracy.
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• Komisja Europejska, Wspólnotowe Centrum Badawcze, Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta (EC Joint
Research Centre, Institute for Health and Consumer Protection) - http://ecb.jrc.it/;
• ECHA - Europejska Agencja Chemikaliów (http://ec.europa.eu/echa/home_pl.html);
• Oryginalna karta charakterystyki – do wgladu w siedzibie dystrybutora;
• Przepisy wymienione w p. 15.
Karta charakterystyki opracowana na podstawie składu, danych fizykochemicznych produktu, obowiazujacych
przepisów krajowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia. Klasyfikacja jest ponadto zgodna z aktualnym
ustawodawstwem Unii Europejskiej i jest uzupełniona o informacje pochodzace z literatury specjalistycznej i
danych firmowych. Produkt ten powinien byc stosowany i uzywany zgodnie z dobra praktyka w przemysle i
według oficjalnych przepisów.
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie sa wyczerpujace, sa natomiast oparte na obecnym
stanie naszej wiedzy oraz biezacych przepisach. Dane zawarte w karcie nalezy traktowac wyłacznie jako
pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowani i przechowywaniu. Niniejsze
dane nie stanowia gwarancji własciwosci produktu, ani specyfikacji jakosciowej i nie moga byc podstawa do
reklamacji. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez
producenta, z tego powodu producent nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za stan produktu,
jego strate lub zniszczenie podczas jego uzytkowania. Kazda osoba stosujaca produkt do innych celów niz
zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta/dystrybutora
na jego inne niz zalecane uzytkowanie, stosuje go na własna odpowiedzialnosc i ryzyko.
Na uzytkowniku ciazy wyłaczna odpowiedzialnosc za stosowanie wszystkich srodków ostroznosci
koniecznych przy uzywaniu tego produktu. Nalezy zawsze przeczytac Karte Charakterystyki oraz Karte
Informacji Technicznej dla danego produktu, jesli taka jest dostepna.
Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki moga podlegac modyfikacji w swietle zmian w przepisach, stanie
wiedzy, doswiadczeniu i ciagłej polityki rozwoju. Osoba stosujaca produkt jest zobowiazana do
wczesniejszego zweryfikowania aktualnosci tej Karty przed zastosowaniem produktu.
Szkolenia
Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien odbyc odpowiednie szkolenie
stanowiskowe, a takze zapoznac sie z przepisami BHP odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami.
Znaczenie zwrotów rodzaju zagrozenia:
Brak
Karta charakterystyki mieszaniny dostepna na zadanie uzytkownika prowadzacego działalnosc zawodowa.
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