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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSI BIORSTWA  
 
1.1. Identyfikator produktu  
SIKKENS ALPHA TACTO  farba dekoracyjna z efektem Soft Touch; baza do 
barwienia w systemie Color-Mix 
 
1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
Do wykonywania dekoracyjnych pow ok malarskich z efektem Soft Touch (wra enie weluru w dotyku) 
na powierzchniach cian wewn trznych. Baza do barwienia w systemie Color-Mix. W celu poznania 
szczegó ów dotycz cych zakresu u ycia i metod aplikacji odnie  si  do etykiety produktu lub karty 
technicznej produktu. 
 
1.3. Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki 

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. 
01-531 Warszawa, ul. Wybrze e Gdy skie 6D 
tel. +48 22 32 12 020 
fax.+48 22 32 12 021 

 
Informacje o produkcie: 

Infolinia: 800 154 075
E-mail: info.akzonobel@akzonobel.com 
 

Adres poczty elektronicznej kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kart  charakterystyki: 
E-mail: kartycharakterystyki@akzonobel.com  

 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
tel. 800 154 075 (pn.- pt. w godz. 8:00-16:00) 

 

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGRO   
 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny 
 
Zagro enie dla zdrowia Nie jest klasyfikowany. 
Zagro enie dla rodowiska Nie jest klasyfikowany. 
Zagro enie po arowe 
 
2.2. Elementy oznakowania 

Nie jest klasyfikowany. 
 

 
Znak ostrzegawczy (je li jest): brak 
Zawiera: Poli[oksy(metylo-1,2-etanodiyl)], -(metylofenylo)- -hydroksy-. Mo e powodowa  
wyst pienie reakcji alergicznej. 
 
 
Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia (R): 
brak 
 

 

Zwroty okre laj ce warunki bezpiecznego stosowania (S): 
S2 
S29 

Chroni  przed dzie mi 
Nie wprowadza  do kanalizacji  
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S46 
 
S24/25 
 

W razie po kni cia niezw ocznie zasi gnij porady lekarza – poka  opakowanie lub 
etykiet  
Unika  zanieczyszczenia skóry i oczu 
 

Stosowa  wy cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
 
Zawarto  
lotnych 
zwi zków 
organicznych 
 

 
 
Limit zawarto ci LZO (kat. A/l): 200 g/l (2010). Produkt zawiera max. 60 g/l. 
 
 

2.3. Inne zagro enia 
W oparciu o dost pne dane nie stwierdzono innych zagro . 
 
SEKCJA 3: SK AD/INFORMACJA O SK ADNIKACH  
 
Mieszaniny 
 

 
 

 Nazwa substancji 

 
% 

wag. 

 
Nr CAS 
Nr WE 

Nr indeksowy 
  Nr rejestracji** 

 

Klasyfikacja substancji 
(dyrektywa 67/548/EWG) 

 

Klasyfikacja substancji 
(rozporz dzenie WE  

nr 1272/2008) 
Symbole 

ostrzegawcze 
Zwroty 

zagro enia 
(R) 

Klasa zagro enia  
i kod kategorii 

Kody zwrotów 
wskazuj cych 

rodzaj 
zagro enia (H) 

brak       
 
Nr rejestracji **- zostanie podany po dokonaniu rejestracji w ECHA 
 
Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli - patrz p. 16 
Znaczenie zwrotów H wyszczególnionych w tabeli - patrz p. 16 

 

SEKCJA 4: RODKI PIERWSZEJ POMOCY 
 
4.1. Opis rodków pierwszej pomocy 
 
W przypadku podra nienia dróg 
oddechowych 

Osob  poszkodowan  umie ci  w miejscu z dost pem 
wie ego powietrza. Utrzymywa  j  w cieple i zapewni  spokój. 

Je li poszkodowany jest nieprzytomny, umie ci  go w pozycji 
bezpiecznej. Je li poszkodowany nie oddycha, wezwa  pomoc 
i przyst pi  do resuscytacji (1 cykl: 30 uci ni  klatki piersiowej 
+ 2 wdechy). Nie podawa  niczego doustnie. Skonsultowa  si  
z lekarzem. 

W przypadku po kni cia W przypadku po kni cia NIE WYWO YWA  WYMIOTÓW. 
Zapewni  poszkodowanemu spokój i wezwa  pomoc 
medyczn . 

W przypadku podra nienia oczu Obficie przep uka  oczy czyst  wod  lub roztworem do 
ukania oczu trzymaj c powieki rozwarte a  do momentu, gdy 

podra nienie ust pi i pozosta ci zanieczyszczenia zostan  
usuni te. Osoby nosz ce szk a kontaktowe powinny jak 
najszybciej wyj  je z oczu. 
W przypadku, gdy objawy podra nienia nie ust pi  nale y 
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zwróci  si  o pomoc do lekarza okulisty. 
W przypadku kontaktu ze skór  Usun  zanieczyszczon  odzie , przemy  dok adnie 

zabrudzone miejsce na skórze wod  i myd em. Nie u ywa  
rozpuszczalników, ani rozcie czalników. Je li objawy 
podra nienia nie ust pi  nale y skonsultowa  si  z lekarzem. 

Wskazówki ogólne We wszystkich przypadkach pojawienia si  niepokoj cych 
objawów lub wszelkich w tpliwo ci dotycz cych zdrowia nale y 
skonsultowa  si  z lekarzem i pokaza  niniejsz  kart  
charakterystyki, opakowanie lub etykiet  produktu. 

 
4.2. Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia 
Wysokie st enia par mo e powodowa  bóle i zawroty g owy, podra nienie dróg oddechowych, nudno ci, 
wymioty; bardzo wysokie st enia mog  powodowa  zaburzenia oddychania, zaburzenia rytmu serca a 
nawet utrat  przytomno ci. Powtarzaj cy si  lub d ugotrwa y bezpo redni kontakt z produktem mo e 
prowadzi  do usuni cia naturalnej warstwy ochronnej skóry powoduj c jej podra nienie oraz prowadz c 
do wch aniania produktu poprzez skór . Zbyt du a ekspozycja na dzia anie oparów lub rozpylonego 
produktu mo e dzia  dra ni co na oczy. Po kni cie produktu mo e powodowa  zaburzenia dkowo-
jelitowe cznie z wymiotami i bólem brzucha, a tak e objawy zbli one do tych, które towarzysz  
wdychaniu oparów. Mo liwe wyst pienie podra nienia b ony luzowej gard a, prze yku oraz dka. 
4.3. Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
post powania z poszkodowanym 
Na podstawie dost pnych danych nie s   znane szczególne metody post powania z poszkodowanym 
oraz wskazania dotycz ce natychmiastowej pomocy lekarskiej. Stosowa rodki pierwszej pomocy 
opisane w 4.1. 
 
 
SEKCJA 5: POST POWANIE W PRZYPADKU PO ARU 
 
Og osi  alarm przeciwpo arowy, wezwa  Stra  Po arn . Z obszaru zagro enia usun  wszystkie 
osoby, które nie uczestnicz  w akcji ga niczej. 
 
5.1. rodki ga nicze 
 
Zalecane rodki ga nicze  rodki ga nicze do po arów grupy B, C (piana ga nicza, 

proszek ga niczy, dwutlenek w gla) oraz woda w pr dach 
rozproszonych. 

rodki ga nicze, których nie 
wolno u ywa  ze wzgl dów 
bezpiecze stwa 
 

Woda w pe nym strumieniu. 
 
 

 
5.2.Szczególne zagro enia zwi zane z mieszanin  
Podczas spalania mog  wydziela  si  niebezpieczne gazy i dymy zawieraj ce: tlenek w gla, 
dwutlenek w gla, tlenki azotu. 
 
5.3. Informacje dla stra y po arnej 
 

rodki ochrony indywidualnej  W czasie akcji ga niczej stosowa  dost pne rodki ochrony 
osobistej; zaleca si  odzie  ochronn , buty, jednak przede 
wszystkim nale y zadba  o ochron  dróg oddechowych. Je li 
nie ma dost pu do aparatów oddechowych, wówczas zakry  
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nos i usta np. wilgotn  tkanin  z materia ów naturalnych 
(bawe na, len etc.) w celu ograniczenia nara enia na dzia anie 
dymu i oparów. D ugotrwa e nara enie na dzia anie produktów 
rozk adu mo e stanowi  potencjalne zagro enie dla zdrowia.  

Zalecenia Produkty znajduj ce si  w pobli u po aru, nara one na 
dzia anie wysokich temperatur zrasza  wod . 
Ograniczy  rozlewanie si  wody ga niczej po terenie. Zadba , 
aby woda z akcji ga niczej nie dostawa a si  do kana ów 
ciekowych, ani do uj  wody. 

 
 
SEKCJA 6: POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO  

RODOWISKA 
 
6.1. Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 
Odwo  si  do rodków ochrony osobistej wymienionych w Sekcji 8. Unika  kontaktu z oczami, skór  
oraz wdychania oparów. 
 
6.2. rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska 
Ogranicza  przedostanie si  produktu do wód powierzchniowych, gruntowych oraz do instalacji 
ciekowej. Je li dojdzie do ska enia, nale y niezw ocznie powiadomi  lokalny zak ad wodno-

kanalizacyjny, Stra  Po arn  i/lub odpowiedni  agencj  ochrony rodowiska (Wojewódzka Inspekcja 
Ochrony rodowiska). 
 
6.3. Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si  ska enia i s ce do usuwania 
ska enia 
Usun  zb dne osoby z rejonu wycieku. Zapewni  skuteczn  wentylacj  (naturaln , grawitacyjn  lub 
mechaniczn ). Ograniczy  obszar wycieku i je li to mo liwe, zablokowa  wyciek. Rozlany produkt 
zebra  za pomoc  materia ów absorpcyjnych, np. piasek, ziemia i umie ci  w zamykanym pojemniku. 
Ma e ilo ci produktu usun  ch onnym materia em (np. szmatka, g bka). 
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Odwo  si  do rodków ochrony osobistej wymienionych w sekcji 8. 
Odwo  si  do post powania z odpadami z sekcji 13. 
 

SEKCJA 7: POST POWANIE Z MIESZANIN  ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE 
 
7.1. rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania 
 Zastosowa rodki ochrony osobistej wymienione w sekcji 8.  
 Wyrobu nale y u ywa  zgodnie z przeznaczeniem i instrukcj  stosowania oraz przestrzega  

podstawowych zasad bezpiecze stwa i higieny pracy.  
 Podczas stosowania produktu nie je , nie pi  oraz nie pali  tytoniu.  
 Nie stosowa  produktu w pobli u róde  wysokich temperatur, iskrzenia i otwartych p omieni.  
 Unika  kontaktu z oczami, skór  oraz wdychania oparów. W czasie aplikacji produktu zapewni  

dobr  wentylacj  natrualn  (otwieranie okien), grawitacyjn  lub mechaniczn  do zaniku 
charakterystycznego zapachu mieszaniny. Nie dopu ci  do przekroczenia w rodowisku pracy 
dopuszczalnych st  normatywnych (NDS, NDSCh). 
 Przechowywa  w szczelnie zamkni tym pojemniku w miejscu niedost pnym dla dzieci. 
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ci 
 Przechowywa  w oryginalnych opakowaniach w suchym, ch odnym i dobrze wentylowanym miejscu 

(przy zastosowaniu wentylacji naturalnej, grawitacyjnej lub mechanicznej) w sposób zabezpieczaj cy 
przed dzia aniem czynników atmosferycznych. Nie dopu ci  do powstania charakterystycznego 
zapachu oraz do przekroczenia dopuszczalnych st  normatywnych (NDS,NDSCh). 
  Nie przechowywa  produktu w pobli u róde  wysokich temperatur, iskrzenia i otwartych p omieni.  
 Otwarte opakowania powinny by  odpowiednio uszczelnione w celu uniemo liwienia wycieku, 

parowania oraz wysychania produktu. 
 Temperatura magazynowania powinna wynosi  od +5  do +30 oC.   

 
7.3. Szczególne zastosowanie ko cowe 
Farba 
 

SEKCJA 8: KONTROLA NARA ENIA / RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 
8.1. Parametry dotycz ce kontroli 
Graniczna warto  ekspozycji na podstawie Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej  
z dnia 29.11.2002 roku w sprawie najwy szych dopuszczalnych st  i nat  czynników 
szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy, Dz.U. Nr 217, poz. 1833 (ze zmianami): 
 
 

Nazwa substancji, Nr CAS Najwy sze dopuszczalne st enie mg/m3 
NDS NDSCh NDSP 

brak    
 
NDS      – Najwy sze dopuszczalne st enie (8h) 
NDSCh – Najwy sze dopuszczalne st enie chwilowe (15min) 
NDSP   – Najwy sze dopuszczalne st enie progowe 
 
8.2. Kontrola nara enia 
W czasie aplikacji produktu zapewni  dobr  wentylacj  natrualn  (otwieranie okien), grawitacyjn  lub 
mechaniczn  do zaniku charakterystycznego zapachu mieszaniny. Nie dopuszcza  do przekroczenia 
w rodowisku pracy dopuszczalnych st  normatywnych (NDS, NDSCh). Nie spo ywa  posi ków, 
nie pi  oraz nie pali  tytoniu podczas pracy z produktem.  
 
Indywidulane rodki ochrony, takie jak indywidulany sprz t ochronny 
 
Dobór rodków ochrony indywidualnej winien by  dokonywany przy uwzgl dnieniu stopnia zagro enia 
wyst puj cego na stanowisku pracy: 
 
Ochrona dróg oddechowych 
 

Unika  wdychania oparów, cz stek sta ych zawieszonych w 
powietrzu oraz rozpylanych mgie . Nie stosowa  malowania 
metod  natrysku, je eli nie jest to metoda dopuszczalna przez 
producenta. W czasie aplikacji produktu i w czasie schni cia 
malowanej powierzchni zapewni  dobr  wentylacj  naturaln  
(otwieranie okien), grawitacyjn  lub mechaniczn  do zaniku 
charakterystycznego zapachu mieszaniny. Nie dopuszcza  do 
przekroczenia w rodowisku pracy dopuszczalnych st  
normatywnych (NDS, NDSCh). W przypadku niedostatecznej 
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wentylacji nale y stosowa  mask  ochronn  z dost pem 
wie ego powietrza lub mask  z kombinowanym wk adem 

filtracyjnym A2-P2. (Ochrony osobiste powinny spe nia  
wymogi okre lone w normach EN 136, EN 140, EN 143). 

Ochrona r k 
 

W przypadkach d ugotrwa ego lub powtarzaj cego si  kontaktu, 
nale y stosowa  r kawice ochronne. Po zako czeniu pracy 
dok adnie umy  r ce i zastosowa  krem ochronny.Zalecane 

kawice: stosowa  r kawice chroni ce przed czynnikami 
chemicznymi zgodnie z norm  PN - EN 374 – 1:2005. Zalecany 
materia  to nitryl lub neopren. Grubo  r kawic powy ej 0,45 
mm. W razie d ugiego lub cz stego powtarzalnego kontaktu z 
produktem, zalecane jest noszenie r kawic ochronnych klasy 6 
( czas przebicia d szy od 480 min zgodnie z PN - EN 374). 
Je li przewidywany jest tylko krótki kontakt z produktem 
zalecane jest noszenie r kawic o klasie ochronny 3 lub wy szej 
( czas przebicia d szy ni  60 min zgodnie z PN - EN 374). 
Uwaga: przy wyborze optymalnych r kawic nale y uwzgl dnia  
równie  dodatkowe czynniki wyst puj ce w miejscu pracy, 
m.in.: inne substancje chemiczne, ochron  termiczn , ochron  
przed przebiciem, rozci ciem oraz potencjalna reakcj  
alergiczn  skóry na materia , z którego wykonano r kawice). 
Nale y obserwowa  wygl d r kawic i je li u ytkownik 
zaobserwuje, e nast pi y zmiany takie jak np. odbarwienia, 

kni cia, zesztywnienie, zmi kczenie itp. r kawice powinny 
by  natychmiast wycofane z u ytkowania. 

Ochrona oczu 
 

Stosowa  okulary ochronne do ochrony oczu przed 
zachlapaniem ciecz  (zgodne z EN 166). 

Ochrona skóry 
 

Stosowa  odzie  ochronn . Zanieczyszczona odzie  powinna 
by  jak najszybciej zdj ta. W przypadku zabrudzenia skóry 
produktem, nale y j  przemy  wod  z myd em lub specjalnym 
rodkiem czyszcz cym. Przy malowaniu metod  natrysku 

nale y stosowa  odzie  chroni  przed ciek ymi produktami 
chemicznymi typ 3 i 4 zgodnie z norm  EN 14605. 
 

Kontrola nara enia rodowiska 
Zabezpieczy  przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków 
wodnych. 

 

 

SEKCJA 9: CIWO CI FIZYCZNE I CHEMICZNE  
 
9.1. Informacje na temat podstawowych w ciwo ci fizycznych i chemicznych  
Informacje ogólne Warto  
Posta : ciecz 
Kolor: Zgodny z wzorcem 
Zapach:        Charakterystyczny  
Temperatura wrzenia / zakres (oC)  :   100 
Temperatura zap onu (oC): 105 

sto   wzgl dna:   1,066 
Rozpuszczalno  w wodzie :  : Tak 
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Lepko  kinematyczna (cm2/s) 15,01 
9.2. Inne informacje   
LZO, g/l  60 

 

SEKCJA 10: STABILNO  I REAKTYWNO  
 
10.1. Reaktywno  
W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. 
 
10.2. Stabilno  chemiczna 
Produkt stabilny pod warunkiem u ycia zgodnego z przeznaczeniem i z zalecanymi warunkami 
przechowywania. 
 
10.3. Mo liwo  wyst powania niebezpiecznych reakcji 
Dla unikni cia reakcji egzotermicznych, produkt nale y chroni  przed kontaktem z materia ami 
utleniaj cymi, silnymi zasadami i silnymi kwasami.  
 
10.4. Warunki, których nale y unika  
Przechowywa  z dala od róde  zap onu, otwartego ognia, unika  bezpo redniego nas onecznienia. 
Unika  temperatur poni ej +5oC oraz powy ej +30oC. W temperaturach ujemnych wyrób ulega 
trwa emu uszkodzeniu. 
 
10.5. Materia y niezgodne 
Materia y utleniaj ce, silne zasady i silne kwasy. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozk adu 
Podczas spalania mog  wydziela  si  niebezpieczne gazy i dymy zawieraj ce: tlenek w gla, 
dwutlenek w gla, tlenki azotu. 

 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 
Nie przeprowadzono bada  toksykologicznych dla tego produktu; zosta  on sklasyfikowany wed ug 
obowi zuj cych zasad klasyfikacji mieszanin chemicznych. 
 
11.1. Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych 
 
W przypadku podra nienia dróg 
oddechowych 

Wysokie st enia par mo e powodowa  bóle i zawroty g owy, 
podra nienie dróg oddechowych, nudno ci, wymioty; bardzo 
wysokie st enia mog  powodowa  zaburzenia oddychania, 
zaburzenia rytmu serca a nawet utrat  przytomno ci.  

W przypadku kontaktu ze skór  Powtarzaj cy si  lub d ugotrwa y bezpo redni kontakt z 
produktem mo e prowadzi  do usuni cia naturalnej warstwy 
ochronnej skóry powoduj c jej podra nienie oraz prowadz c do 
wch aniania produktu poprzez skór .  

W przypadku kontaktu z oczami Zbyt du a ekspozycja na dzia anie oparów lub rozpylonego 
produktu mo e dzia  dra ni co na oczy. W przypadku 
dostania si  do oczu mo e spowodowa  podra nienia. Osoby 
nosz ce szk a kontaktowe powinny jak najszybciej usun  je  
z oczu. W przypadku, gdy objawy podra nienia nie ust pi  
nale y zwróci  si  o pomoc do lekarza okulisty. 

W przypadku po kni cia Po kni cie produktu mo e powodowa  zaburzenia dkowo-
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jelitowe cznie z wymiotami i bólem brzucha, a tak e objawy 
zbli one do tych, które towarzysz  wdychaniu oparów. Mo liwe 
wyst pienie podra nienia b ony luzowej gard a, prze yku oraz 

dka. 
 

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE  
 
Szczegó owe dane na temat produktu s  niedost pne, nie przeprowadzano bada  
ekotoksykologicznych tego produktu. 
Produkt nie powinien by  wprowadzany do kanalizacji lub uwalniany w miejscu, gdzie mo e mie  
wp yw na gleb ,  wody powierzchniowe, b  gruntowe. 
 
St enia toksyczne dla organizmów wodnych (sk adniki produktu): 
12.1. Toksyczno  
Brak danych. 
 
12.2. Trwa  i zdolno  do rozk adu 
Brak danych. 
 
12.3. Zdolno  do biokumulacji 
Brak danych. 
 
12.4. Mobilno  w glebie 
Brak danych. 
 
12.5. Wyniki oceny w ciwo ci PBT i vPvB 
Brak danych. 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki dzia ania 
Brak danych. 
 
SEKCJA 13: POST POWANIE Z ODPADAMI 
 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
 
Pozosta ci lub rozlany produkt nale y usuwa  jako odpady niebezpieczne z produkcji, 
przygotowania, obrotu i stosowania pow ok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, 
klejów szczeliw i farb drukarskich  kod odpadów produktu: 08 01  
 
Post powanie z produktem 
 

Nie usuwa  do kanalizacji. Nie dopu ci  do zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych i gruntowych. Zaleca si  ca kowite 
zu ycie produktu, do opró nienia opakowania. Odpady 
powinny by  traktowane jako niebezpieczne. Nale y gromadzi  
je odr bnie i nie miesza  z odpadami komunalnymi. Odpady 
przekazywa  podmiotom posiadaj cym stosowne zezwolenie 
na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów 
niebezpiecznych. 
Odpady farb i lakierów zawieraj cych rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne - 08 01 11* 

Post powanie z opakowaniami 
 

Zaleca si  odzysk (recykling) opakowa . UWAGA: tylko 
opakowania ca kowicie opró nione mog  by  przeznaczone do 
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recyklingu! Kod odpadu dla opró nionych, wentylowanych 
opakowa  metalowych: 15 01 04 – Opakowania z metali. 
Kod odpadu dla opakowa  zawieraj cych pozosta ci 
produktu: 15 01 10 * - Opakowania zawieraj ce pozosta ci 
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, (np.: 
rodkami ochrony ro lin I i II klasy toksyczno ci - bardzo 

toksyczne i toksyczne). 
Post powanie z odpadami 
powsta ymi w wyniku zbierania 
wycieków lub rozlewu 
 

Odpady z usuwania farb i lakierów zawieraj ce rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne – kod: 08 01 17* 
Sorbenty, materia y filtracyjne (w tym filtry olejowe nieuj te w 
innych grupach), tkaniny do wycierania (np.: szmaty cierki) i 
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) – kod: 15 02 02 * 

 
 
SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZ CE TRANSPORTU  
 
Zawsze transportowa  w zamkni tym pojemniku, w pozycji pionowej i dobrze zabezpieczone. Nale y 
mie  pewno , e osoby przewo ce produkt wiedz , co zrobi  w razie wycieku lub rozlania. 
 
 Transport l dowy Transport  morski 

IMGD 
14.1. Numer UN (numer ONZ) - - 
14.2. Prawid owa nazwa przewozowa UN - - 
14.3. Klas(-y) zagro enia w transporcie - - 
14.4. Grupa pakowania - - 
14.5. Zagro enia dla rodowiska - - 
14.6. Szczególne rodki ostr no ci dla 

ytkowników 
- - 

14.7.Transport luzem zgodnie z za cznikiem II 
do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 

- - 

14.8. Inne informacje - - 
 
 
SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEPISÓW PRAWNYCH  
 
15.1. Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne 
dla mieszaniny 
  
Przepisy mi dzynarodowe: 

1. Rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowanych ogranicze  w zakresie 
chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj ce dyrektyw  
1999/45/WE oraz uchylaj ce rozporz dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporz dzenie Komisji 
(WE) nr 1488/94, jak równie  dyrektyw  Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (tekst rozporz dzenia REACH, Dz.U. UE 396/1 z dnia 
30.12.2006r.) 

2. Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 
2008 r. (CLP) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 
zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce 
rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku) 
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3. Umowa Europejska dotycz ca mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych (ADR) (za . do Dz.U.2011 nr 110, poz. 641) 

 
Przepisy krajowe: 

1. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 1018)   

2. Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.11 Nr 63, 
poz.332) z pó niejszymi zmianami 

3. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania 
opakowa  substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych 
mieszanin. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445) 

4. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U.10 Nr 185 poz. 1243 z pó niejszymi zmianami) 
5. Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U.01 Nr 112, poz. 1206) 
6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01 Nr 63, 

poz.  638, z 2003 r.) z pó niejszymi zmianami 
7. Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 wrze nia 2010 r. w 

sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185, poz.1243 wraz 
z pó niejszymi zm.); 

8. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002 r.  w sprawie 
najwy szych  
dopuszczalnych st   i nat  czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy 
(Dz.U.02 Nr 217, poz. 1833) z pó niejszymi zmianami 

9. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.03 Nr 169, poz. 1650) 

10. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2005 r. w sprawie bada  i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy. (Dz.U.05 Nr 73, poz.645) 

11. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpiecze stwa i 
higieny pracy zwi zanej z wyst powaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 
2005 nr 11 poz. 86 wraz z pó niejszymi zm.). 

12. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ogranicze , 
zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych oraz zawieraj cych je produktów (Dz.U.04 Nr 168, poz. 1762) z 
pó niejszymi zmianami 

13. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.01.2007 r. w sprawie szczegó owych wymaga  
dotycz cych ograniczenia emisji lotnych zwi zków organicznych powstaj cych w wyniku 
wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w 
preparatach do odnawiania pojazdów (Dz.U.07 Nr 11, poz.72) z pó niejszymi zmianami 

14. Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale y 
spe ni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie niebezpiecznych dla rodowiska wodnego (Dz. U. nr 136/2006, poz. 984) 

15. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227, 
poz.1367). 

16. Ustawa z dnia 13.09.2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. Nr 175 poz. 1433) wraz ze 
zmian  z dnia 28.07.2005 (Dz.U.07 Nr 39, poz.252) z pó niejszymi zmianami 

17. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów 
biobójczych wed ug ich przeznaczenia (Dz.U.03 Nr 16, poz.150) 

 
 
15.2. Ocena bezpiecze stwa chemicznego 
Dostawca nie dokona  oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny. 
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SEKCJA 16: INNE INFORMACJE  
 
Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w tabeli w sekcji 3: 
brak 
 
Znaczenie zwrotów H wyszczególnionych w tabeli w sekcji 3: 
brak 
 
Informacje zawarte w karcie charakterystyki nie s  specyfikacj , ani nie stanowi  gwarancji 
uzyskania w ciwo ci produktów. 
Informacje zawarte w karcie charakterystyki s  dok adne i prawdziwe, niemniej jednak 
producent nie odpowiada za sk adowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie 
produktu, a zatem informacje te nie mog  stanowi  zobowi zania producenta z tytu u 
gwarancji w sensie prawnym, w przypadku u ycia produktu w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla 
zdrowia i bezpiecze stwa opartych na naszej wiedzy o post powaniu, przechowywaniu  
i u ytkowaniu produktu. 
W ka dym przypadku nale y przestrzega  przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób 
trzecich. 
Wszelkie pytania dotycz ce bezpiecznego u ycia, przechowywania i obchodzenia si  z naszym 
produktem mo ecie Pa stwo zadawa  pod bezp atnym numerem telefonu: 
Infolinia: 800 154 075. 
 
Zmiany: ostatnie zmiany oznaczono symbolem (*) 
 


