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Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA  PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. Identyfikator produktu: 

DREIER Lakier transparentny 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 

Przeźroczysta farba do tworzenia dekoracyjnych efektów i deseni. Stosowana jest również 
jako powłoka zabezpieczająca tynki i farby. 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

„DREIER” W.Połacik Spółka Jawna 
ul. Św. Rocha 219B 
42-200 Częstochowa 
+48 34 362 82 08 
e-mail: dreier@dreier.com.pl 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 

112 – numer alarmowy z telefonu komórkowego i stacjonarnego   
999 – pogotowie ratunkowe   
998 – straż  pożarna   
997 – policja    
Informacja jest dostarczana w następujących językach: polski 

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1. Klasyfikacja mieszaniny 

Klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:  
Zagrożenia fizykochemiczne:    
Nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny 
Zagrożenia dla zdrowia:    
Skin Sens. 1 - Działanie uczulające na skórę, kategoria 1 
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry 
Zagrożenia dla środowiska:    
Nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny. 
Informacje dodatkowe:  
Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu 
(3:1). 
 

2.2. Elementy oznakowania 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: 
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Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H317 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
P101- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę 
P102- Chronić przed dziećmi 
P264- Dokładnie umyć ręce po użyciu 
P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. 
P333 + P313- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady 
lub zgłosić się pod opiekę lekarza. 
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów, stosownie do 
bieżących regulacji prawnych. 
Informacje uzupełniające:  
Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu 
(3:1). 
2.3. Inne zagrożenia 
Produkt nie zawiera składników PBT lub vPvB. 

Sekcja 3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1. Substancje 

Nie dotyczy. Produkt jest mieszaniną. 

3.2. Mieszaniny 

Mieszanina na bazie wodnej dyspersji polimerowej, wypełniaczy, dodatków i środków 
konserwujących. 

Nazwa Numer Zawartość Klasyfikacja Oznaczenia 

glikol butylenowy 
CAS: 111-76-2 
WE: 203-905-0 
Indeks: 603-014-00-0 

<0,260 

 
Acute Tox. 4,  
Acute Tox. 4, 
Acute Tox. 4, 
Eye Irrit. 2, 
Skin Irrit. 2, 
 
 

H 332 
H312 
H302 
H315 

 
 

mieszanina 
poreakcyjna 5-
chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu 
[nrWE 247-500-7] i 
2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu 
[nrWE 220-239-6] 
(3:1) 

CAS: 55965-84-9 
WE:  611-341-5 
Indeks: 613-167-00-5 

<0,003 

Acute Tox. 3,  
Acute Tox. 2,  
Acute Tox. 2,  
Skin Corr. 1B,  
Skin Sens. 1A,  
Eye Dam. 1  
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1  

H301 
H330 
H310 
H314 
H317 
H318 
H400 
H410 

 

Zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB, mieszanina nie 
spełnia kryteriów PBT ani vPvB.  
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Pełen tekst wszystkich zwrotów jest podany w sekcji 16 

Sekcja 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Wskazówki ogólne 

Zdjąć niezwłocznie odzież zanieczyszczoną produktem. Osobę poszkodowaną wyprowadzić z 
zagrożonego obszaru. W przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości 
niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. Przedstaw lekarzowi kartę charakterystyki. 

Kontakt ze skórą 

Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Jeśli pojawią się 
objawy, zasięgnąć porady lekarskiej. 

Kontakt z oczami 

W przypadku kontaktu z okiem, należy unikać pocierania oczu. Natychmiast przemyć dużą 
ilością wody przez co najmniej 10 minut. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy 
skonsultować się z lekarzem. 

Spożycie 

W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, skonsultować się z lekarzem. Wypłukać 
usta wodą (tylko wtedy, gdy pacjent jest przytomny). Zasięgnąć porady lekarza w przypadku 
wystąpienia lub utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości. 

Wdychanie 

Osobę poszkodowaną wyprowadzić z zagrożonego obszaru i ułożyć w pozycji umożliwiającej 
swobodne oddychanie. Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Zasięgnąć porady lekarza w 
przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Brak dostępnych istotnych informacji 
 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast 
pomoc medyczną, pokazać kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę. W przypadku 
kontaktu z oczami lub śluzówkami wskazana jest konsultacja medyczna. Wskazany jest 
dostęp do bieżącej wody. W przypadku wielokrotnego lub długotrwałego kontaktu ze skórą 
stosować kremy ochronne. 

Sekcja 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1. Środki gaśnicze 

Produkt niepalny w prawidłowych warunkach postępowania, magazynowania i użytkowania.  
Odpowiednie środki gaśnicze: mgła wodna, piana gaśnicza, gaśnice CO2, gaśnice proszkowe z 
proszkiem gaszącym ABC lub BC. 
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Niewłaściwe: zwarte strumienie wody. 
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną 

Produkt nie jest palny. Nie wdychać dymów i gazów wytwarzających się podczas pożaru. 
Produkty spalania mogą zawierać tlenki węgla, tlenki azotu i inne niebezpieczne gazy oraz 
dymy. Patrz także sekcja 10. 

5.3. Informacja dla straży pożarnej 

Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów. 
Pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozpylając na nie 
wodę, z bezpiecznej odległości; o ile to możliwe i bezpieczne usunąć z obszaru zagrożenia i 
kontynuować zraszanie do momentu całkowitego ich schłodzenia. Nie dopuścić do 
przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód. Ścieki i pozostałości po 
pożarze usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaleca się stosowanie pełnej odzieży 
ochronnej i aparatu izolującego drogi oddechowe. 
 

Sekcja 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 

ŚRODOWISKA 

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

Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich 
operacji oczyszczania. Przestrzegać zalecanych środków ostrożności, stosować środki 
ochrony indywidualnej zadbać o wystarczające wietrzenie (patrz sekcja. 7 i 8). 

6.2. Środki ostrożności w zakresie 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 

Wchłonąć rozlany produkt za pomocą piasku lub neutralnego absorbentu i przenieść go w 
bezpieczne miejsce. Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. 

6.4. Odniesienie do innych sekcji 
 
Patrz sekcje 8,13 i 15. 
 

Sekcja 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI i MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujących 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy z chemikaliami. Wymogi i wytyczne 
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dotyczące stosowania produktu znajdują się w  karcie technicznej materiału dostępnej u 
producenta. 

Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania 
Stosować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta. 
Przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej 
(patrz sekcja 8). 
 
Zalecenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 
Produkt nie ma właściwości wybuchowych. 
 
Zalecenia dotyczące higieny pracy 
Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie wdychać par/mgły. Przestrzegać ogólnie 
obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępować zgodnie 
z zasadami dobrej higieny przemysłowej. Nie jeść, nie pić, nie palić w miejscu pracy. Myć 
ręce wodą z mydłem po zakończeniu pracy. Nie używać zanieczyszczonej odzieży. 
Zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć, oczyścić lub uprać przed ponownym użyciem.  
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 
wzajemnych niezgodności 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych 
pomieszczeniach w temperaturze od +5oC do 30oC. Chronić przed gorącem i bezpośrednimi 
promieniami słonecznymi oraz zamarznięciem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. Wskazówki dotyczące wspólnego składowania: nie składować ze środkami 
spożywczymi. Patrz także sekcja 10. 

7.3. Szczególne zastosowania końcowe 

Brak dodatkowych informacji dla szczególnych zastosowań. 

Sekcja 8. KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Najwyższe dopuszczalne wartości stężenia w środowisku pracy   

Składniki produktu, dla których są ustalone wartości dopuszczalnych stężeń w środowisku 
pracy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 
 
Talk [CAS: 14807-96-6] 
Frakcja wdychalna: NDS – 4 mg/m3; NDSCh - nie określono; NDSP- nie określono 
Frakcja respirabilna: NDS – 1 mg/m3; NDSCh - nie określono; NDSP- nie określono 
Glikol butylenowy [CAS: 111-76-2] 
Skóra: NDS – 98 mg/m3; NDSCh – 200 mg/m3; NDSP- nie określono 
Procedury monitorowania  
Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy.  
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Dopuszczalne wartości biologiczne 
Glikol butylenowy [CAS: 111-76-2] 
Pochodny poziom niepowodujący efektów (DNEL) 
Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia ostrego (efekty systemowe) przez 
skórę: 89 mg/kg/d 
Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenie ostrego (efekty systemowe) przy 
wdychaniu: 663 mg/m3 
Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia ostrego (efekty miejscowe) przy 
wdychaniu: 246 mg/m3 
Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego (efekty systemowe) 
przez skórę:  
75 mg/kg/d 
Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego (efekty systemowe) 
przy wdychaniu:  
98 mg/kg 
Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia ostrego (efekty systemowe) przez 
skórę: 44,5 mg/kg/d 
Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia ostrego (efekty systemowe) przy 
wdychaniu:  
426 mg/m3 
Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia ostrego (efekty systemowe) przy 
połknięciu:  
13,4 mg/m3/d 
Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia ostrego (efekty miejscowe) przy 
wdychaniu: 123 mg/m3 
Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia długotrwałego (efekty systemowe) 
przez skórę:  
38 mg/kg/d 
Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia długotrwałego (efekty systemowe) 
przy wdychaniu: 
 49 mg/kg 
Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia długotrwałego (efekty systemowe) 
przy połknięciu:  
3,2 mg/kg/d 
Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC): 
Wartość PNEC dla środowiska wód słodkich: 8,8 mg/l 
Wartość PNEC dla środowiska wód morskich: 0,88 mg/l 
Wartość PNEC dla osadów wód słodkich: 34,6 mg/kg 
Wartość PNEC dla osadów wód morskich: 3,46 mg/kg 
Wartość PNEC dla środowiska gleb: 3,13 mg/kg 
Wartość PNEC dla oczyszczalni ścieków: 463 mg/l 
Wartość PNEC - droga pokarmowa (powtórne narażenie): 20 mg/kg 
 
monoizobutyrat 2,2,4-trójmetylowy-1,3-pentanoediolowy [CAS: 25265-77-4]: 
Pochodny poziom niepowodujący efektów (DNEL) 
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Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego (efekty systemowe) 
przez skórę:  
13,9 mg/kg/d 
Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenie długotrwałego (efekty systemowe) 
przy wdychaniu:  
49,0 mg/m3 
Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia długotrwałego (efekty systemowe)  
przy wdychaniu: 14,5 mg/m3 
Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia długotrwałego (efekty systemowe) 
doustnie: 
 8,3 mg/kg/d 
Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia długotrwałego (efekty systemowe) 
przez skórę: 
 8,3 mg/kg/d 
Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC): 
Wartość PNEC dla środowiska wód słodkich: 0,015 mg/l 
Wartość PNEC dla środowiska wód morskich: 0,0015 mg/l 
Wartość PNEC dla osadów wód słodkich: 0,17 mg/kg 
Wartość PNEC dla osadów wód morskich: 0,017 mg/kg 
Wartość PNEC dla środowiska gleb: 0,13 mg/kg 
Wartość PNEC dla oczyszczalni ścieków: 7,5 mg/l 
Wartość PNEC dla sporadycznego uwolnienia: 0,15 mg/l 
 
8.1 Kontrola narażania w miejscu pracy 
 
Indywidualne środki ochrony 
Konieczność zastosowania i dobór odpowiednich środków ochrony powinny uwzględniać 
rodzaj zagrożenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposób 
postępowania z produktem. Środki ochrony osobistej powinny spełniać wymagania 
określone w normach i przepisach.  
Zdjąć zanieczyszczoną odzież. 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. 
Zapewnić odpowiednią wentylację na stanowiskach pracy w obiekcie zamkniętym. Patrz 
także sekcja 7.  
W pobliżu stanowisk pracy zaleca się zamontowanie urządzeń do płukania oczu. 
 
Ochrona dróg oddechowych  
Przy sprawnej wentylacji ochrona dróg oddechowych nie wymagana. W warunkach 
niedostatecznej wentylacji, w przypadku pracy w atmosferze z szkodliwych gazów, stosować 
maskę z pochłaniaczem. 
 
Ochrona rąk  
Nosić rękawice ochronne z odpowiednich materiałów wg EN 374: 
Polichloropren - CR: Grubość >=0,5mm; Czas przenikania >=480min. 
Kauczuk nitrylowy - NBR: Grubość >=0,35mm; Czas przenikania >=480min. 
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Kauczuk butylowy - IIR: Grubość >=0,5mm; Czas przenikania >=480min. 
Fluorokauczuk - FKM: Grubość >=0,4mm; Czas przenikania >=480min. 
Można używać innych materiałów ochronnych, w oparciu o ocenę ryzyka dokonaną przez 
użytkownika. Kremy barierowe mogą pomóc chronić narażone obszary skóry, nie powinny 
jednak być nakładane po wystąpieniu narażenia. W przypadku zauważenia rozerwania lub 
zmiany wyglądu (wielkości, koloru, elastyczności itp.) rękawic należy natychmiast wymienić 
rękawice. 
Zalecenie: zanieczyszczone rękawice należy usunąć. 
Ze względu na różne warunki (np. temperatura, ścieranie) faktyczne użycie rękawic 
chroniących przed chemikaliami w praktyce może być o wiele krótsze niż czas przenikalności 
określony podczas badań. Należy używać rękawic PE jako rękawic spodnich w trudnych 
sytuacjach, takich jak np. wysokie narażenie, nieznany skład lub nieznane właściwości środka 
chemicznego. 
 
Ochrona oczu  
Nosić okulary ochronne.  
 
Ochrona skóry 
Stosownie do narażenia podczas pracy z produktem nosić odpowiednią odzież ochronną, 
buty ochronne. 
 
Kontrola narażenia środowiska 
Brak szczególnych zaleceń. 

Sekcja 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I  CHEMICZNE 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) wygląd – transparentna ciecz 
b) zapach - bezwonny 
c) próg zapachu – brak danych 
d) pH – 7,0 
e) temperatura topnienia/krzepnięcia- nie oznaczono 
f) początkowa temp. wrzenia i zakres temp. wrzenia – brak danych 
g) temperatura zapłonu – brak danych 
h) szybkość parowania – brak danych 
i) palność (ciało stałe, gaz) - produkt niepalny 
j) właściwości wybuchowe - nie wykazuje 
k) prężność par- brak danych 
l) gęstość par względem powietrza - brak danych 

ł) gęstość objętościowa - ok. 1,0 g/cm3 

m) rozpuszczalność w wodzie – częściowo rozpuszczalny 
n) rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych – brak danych 
o) współczynnik podziału n-oktanol/woda – nie dotyczy 
p) temperatura samozapłonu- nie dotyczy 
r) temperatura rozkładu – brak danych 
s) lepkość- brak danych 
t) właściwości utleniające- brak 



KARTA CHARAKTERYSTYKI 
według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU 
 

DREIER Lakier transparentny 

Data sporządzenia: 2020-01-17 Data aktualizacji: 2020-01-17   Strona 9 z 14 

9.2. Inne informacje 

Brak 

Sekcja 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1. Reaktywność 

Produkt niereaktywny w warunkach prawidłowego przechowywania. 
 
10.2. Stabilność chemiczna 

Produkt stabilny w normalnych warunkach użytkowania i przechowywania, a także w 
przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania 
oraz postępowania z nim. 
 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Nie są znane. 
 
10.4. Warunki, których należy unikać 

Temperatury poniżej 5 o C, wysokie temperatury, bezpośrednie nasłonecznienie. 
 
10.5. Materiały niezgodne 

Nie są znane. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Produkty wydzielające się w środowisku pożaru – sekcja 5. 

 

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Brak wyników badań toksykologicznych produktu. 
Poniżej wyniki badań toksykologicznych niektórych składników mieszaniny: 
 
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE: 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE: 
220-239-6] (3:1) [CAS: 55965-84-9]: 
DL50 – doustnie szczur: 49,6-75 mg/kg  
CL50 – inhalacyjnie szczur: 0,33 mg/l (4h)  
DL50 – skóra królik: 141 mg/kg 
Glikol butylenowy [CAS: 111-76-2] 
DL50 – doustnie szczur: 200-2000 mg/kg  
CL50 – inhalacyjnie szczur: 2-20 mg/l (4h)  
DL50 – skóra szczur: 400-2000 mg/kg 
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Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1. Toksyczność 

Informacje ogólne: 
Produkt nie został sklasyfikowany jako stwarzający niebezpieczeństwo dla środowiska,  patrz 
sekcja 2. Unikać przedostawania się produktu do gleby i cieków wodnych.  
Brak danych toksykologicznych dla mieszaniny. Poniżej przedstawione są dane niektórych 
składników mieszaniny: 
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE: 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE: 
220-239-6] (3:1) [CAS: 55965-84-9]: 
LC50 - ryby (Oncorhynchus mykiss): 0,19 mg/l (96h)  
EC50 – bezkręgowce (Daphnia magna): 0,16 mg/l (48h)  
EC50 – glony (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,018 mg/l (72h) 
EC50 – bakterie: 4,5 mg/l 
Glikol butylenowy [CAS: 111-76-2] 
LC50 - ryby (Lepomis macrochirus): >100 mg/l (96h)  
EC50 – bezkręgowce (Daphnia magna): >100 mg/l (24h)  
EC50 – glony (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,018 mg/l (72h) 
EC50 – bakterie: 4,5 mg/l 
 
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 właściwości PBT i vPvB 

Nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB. 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak danych 

Sekcja 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów 
zawartych w obowiązujących przepisach (Rozporządzenie Ministra Środowiska  w sprawie 
katalogu odpadów) 
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Jeśli produkt został użyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, końcowy 
użytkownik powinien zdefiniować powstały odpad i przypisać właściwy kod. Szczegółowy kod 
odpadu zależy od miejsca i sposobu stosowania produktu. 
Postępowanie z odpadowym produktem: Odpady lub resztki produktu przekazać do 
utylizacji. Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. 
Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony 
Środowiska. Duże ilości odpadowego produktu unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (ustawa o odpadach). 
Kod odpadu materiału: 
10 13 04 -  Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego 
Kod odpadu opakowaniowego:  
15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych 

Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Opakowania z wyrobem należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się w czasie 

transportu, wpływami atmosferycznymi, nasłonecznieniem. 

14.1 Numer UN (ONZ) 

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 Zagrożenie dla środowiska 

Nie dotyczy 
 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 
141 poz. 1184) wraz z późniejszymi zmianami.   
 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 

Nie dotyczy 
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Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

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

1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 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 pakowania 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) 2015/830 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) z 
późn. zm. 
4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst 
jednolity Dz.U.2019 r. poz. 1225). 
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz.U.2018 poz. 1286). 
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst 
jednolity Dz.U.2016 r. poz. 1488). 
7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 
r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG 
(Dz. Urz. UE L 81 z 31.03.2016, str. 51). 
8. Rozporządzenie 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).   
9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst 
jednolity Dz.U.2019 poz. 382). 
10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 701 ze 
zm).  
11. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (tekst jednolity Dz.U.2019, poz. 542).  
 
12. 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 dotyczy mieszanin 
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Sekcja 16. INNE INFORMACJE 

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady, produkt ten jest mieszaniną i nie podlega obowiązkowi rejestracji w systemie REACH. 
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 
H315 : Działa drażniąco na skórę 
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
Kartę charakterystyki opracowano na podstawie kart charakterystyki surowców 
dostarczonych przez dostawców surowców. Informacje zawarte w niniejszej karcie 
bezpieczeństwa odnoszą się do opisanej  substancji / mieszaniny. Informacje te podano 
w dobrej wierze i są aktualne na dzień wydania niniejszej karty. 
Karta ta nie zwalnia użytkownika produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych, 
administracyjnych i przepisów odnośnie produktu, higieny i bezpieczeństwa pracy. 
Informacje w tym dokumencie opierają się na aktualnie dostępnych danych i dotyczą 
produktu stosowanego zgodnie z przedstawionymi zaleceniami oraz informacjami 
przedstawionymi na opakowaniu i/lub przewodnikach technicznych. Jakiekolwiek inne użycie 
produktu włącznie z zastosowaniem w połączeniu z innymi produktami jest prowadzone na 
odpowiedzialność użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do stosowania właściwych 
procedur bezpieczeństwa oraz właściwych procedur prawa dla prowadzonej przez niego 
działalności. 
Kartę opracował 
„DREIER” W.Połacik Spółka Jawna  
Tel. kontaktowy 
34 362 82 08 
 
Wykaz skrótów: 
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 substancji w Europejskim Wykazie Notyfikowanych 
Substancji Chemicznych (ELINCS - ang. European List of Notified Chemical Substances), lub 
numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers" 
rozporządzenie REACH – Rozporządzenie dotyczące Rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 
i stosowania 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. 
NDSP - Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące skutków 
DN(M)EL Poziom niepowodujący zmian 
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SVHC – substancje wzbudzające szczególnie duże obawy 
LD50 – Dawka śmiertelna – dawka, przy której obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w 
określonym przedziale czasowym 
LC50 – Stężenie śmiertelne - stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych 
zwierząt w określonym przedziale czasowym 
CE50 – Stężenie efektywne – efektywne stężenie substancji powodujące reakcję na poziomie 
50% maksymalnej wartości 
LL50 Poziom śmiertelny dla 50% narażonej populacji 
EL50 Poziom wywołujący niekorzystny efekt u 50% narażonej populacji 
NOEL Poziom, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian 
BCF - Współczynnik biokoncentracji (biostężenia) – stosunek stężenia substancji w 
organizmie do jego stężenia w wodzie w stanie równowagi 
RID – Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (ang. 
Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
IMDG – Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych (ang. International Maritime 
Dangerous Goods Code) 
IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air 
Transport Association) 
GHS – Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów 
CLP – Rozporządzenie wdrażające system GHS 
DSB – dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym 
  
Bieżąca wersja dokumentu wycofuje wszystkie poprzednie wersje Karty Charakterystyki.
 
 


