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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa  
   
1.1  Identyfikator produktu  
     düfa Sanitär-Silikon 

 

1.2  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane  

   Relewantne określone zastosowania 
   Silikon, utwardzany octanowo.  
   Zastosowawnia, których się nie zaleca 
   Nie znane  
1.3  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

   
Dostawca (producent/importer/wyłączny przedstawiciel/dalszy 
użytkownik/handlowiec)  
  Meffert AG  

 

   Ulica :   Sandweg 15 

   Kod pocztowy/miejscowość :   D-55543   Bad Kreuznach 

   Telefon :   +49 671 870-303  
   Telefax :   +49 671 870-397  
   Osoba kontaktowa :   eMail: SDB@meffert.com 

1.4  Numer telefonu alarmowego  
     00 800 63333782 Po-Pi 7.30 - 20.00 godz, So 9.00 - 20.00 godz

 

   
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń  
   
2.1  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
   Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP]  
   Żadne  
2.2  Elementy oznakowania  
   Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]  
   Zwroty wskazujące środki ostrożności 
   P102  Chronić przed dziećmi. 
   Szczególne zasady dotyczące uzupelniajacych elementów etykiety dla niektrórych mieszanin  
   EUH210  Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 
2.3  Inne zagrożenia 
   Żadne  
   
SEKCJA 3: Skład/ informacja o składnikach 
   
3.2  Mieszaniny  
   Składniki niebezpieczne  

   
  DESTYLATY SREDNIE OBRABIANE WODOREM (ROPA NAFTOWA) / OLEJ GAZOWY - NIESPECYFIKOWANY ; Numer rejestru 
REACH. : 01-2119827000-58 ; WE-nr. : 934-956-3; Nr. CAS : 64742-46-7 

  
  Udział wagowy :  ≥ 20 - < 25 % 
  Zaszeregowanie 1272/2008 [CLP] :  Asp. Tox. 1 ; H304 

 

 

     DESTYLATY LEKKIE OBRABIANE WODOREM (ROPA NAFTOWA) / FRAKCJA NAFTOWA - NIESPECYFIKOWANA ; WE-nr. : 265-
149-8; Nr. CAS : 64742-47-8  

    Udział wagowy :  ≥ 5 - < 10 % 
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  Zaszeregowanie 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 
 

 

   Dodatkowe informacje  
   Wydźwięk zdań H- i EUH: patrz sekcja 16.  
   
SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
   
4.1  Opis środków pierwszej pomocy 

   
Informacje ogólne  
  Natychmiast zdjąć zabrudzoną, nasączoną produktem odzież. We wszystkich przypadkach budządzych wątpliwości lub 
jeśli istnieją objawy, zasięgnąć porady lekarza. 

 

   Po wdechu  
  Wyprowadzić daną osobę na świeże powietrze i trzymać ją w cieple. 

 

   
W przypadku kontaktu ze skórą  
  Produkt mit Tuch oder Papier mechanisch entfernen. Natychmiast zmyć za pomocą: Woda i mydło Nie spłukiwać za 
pomocą: Rozpuszczalnik/Rozcieńczalniki W przypadku długotrwałego kontaktu ze skórą zasięgnąć porady lekarskiej. 

 

   
Jeśli nastąpił kontakt z oczami  
  W przypadku kontaktu z oczami oczy przemyć przy otwartych powiekach wystarczająco długo wodą, potem 
skonsultować natychmiast z lekarzem.  

 

   W wyniku zakrztuszenia  
  Wypłukać usta i wypić większą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów, wezwać lekarza. 

 

4.2  Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
   Dotąd nie są znane żadne objawy.  

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

   Badanie symptomatyczne.  
   
SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
   
5.1  Środki gaśnicze 

   Odpowiednie rozpuszczalniki  
  Strumień wody Suchy środek gaśniczy piana na bazie alkoholi Dwutlenek węgla (CO2) 

 

   Niewłaściwy rozpuszczalnik  
  Pełny strumień wody 

 

5.2  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

   Niebezpieczne produkty spalania  
  Kwas octowy  

 

5.3  Informacje dla straży pożarnej 
   Woda do gaszenia nie powinna dostać się do kanalizacji lub zbiorników wodnych. 

   Szczególne zabezpieczenia w walce z poparzeniami  
  Respirator niezależny z własnym zasobnikiem powietrza (aparat oddechowy) (DIN EN 133)  

 

   
SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
   

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

   Personel nieprzeszkolony na wypadek zagrożenia 

   Osobiste środki ostrożności  
  Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać oparów. Rozlany/wysypany produkt może powodować poślizgnięcie 
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lub upadek.  
 

6.2  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
   Nie odprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych. Usunąć mechanicznie do oznakowanych pojemników na odpady. 

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

   
Do czyszczenia  

  
Nie popłukiwać wodą. Należy zebrać przy pomocy materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, 
uniwersalny środek wiążący). Zabrudzone przedmioty i podłogę gruntownie wyczyścić uwzgledniając przepisy ochrony 
srodowiska.  

 

   Inne informacje  
  Oddalić źródła zapłonu.  

 

6.4  Odniesienia do innych sekcji  
   Żadne  
   
SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  
   
7.1  Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
   Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. 

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

   Należy zadbać o należyte wietrzenie pomieszczeń i wentylację. 

   Środki techniczne i warunki przechowywania 
   Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. 

   Wymagania dla pomieszczeń magazynowych i pojemników 

   Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern. Przechowywać/magazynować wyłącznie w oryginalnym 
pojemniku.  

   Ogólne zalecenia przy magazynowaniu 
   Von unverträglichen Stoffen gemäß Punkt 10 fernhalten. 

   Czynniki, których należy unikać  
  Oary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową. 

 

7.3  Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
   Żadne  
   
SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
   
8.1  Parametry dotyczące kontroli  
   Nie zawiera żadnych substancji w żołądku powyżej dopuszczalnej granicy, dla których ustalone są dopuszczalne wartości 

na stanowisku pracy. 
8.2  Kontrola narażenia  
   Środki ochrony indywidualnej 
   Ochrona oczu twarzu  

   Właśiwa ochrona oczu  
  Stosować szczelne okulary ochronne.  

 

   Ochrona skóry 
   Ochrona dłoni  
   Właściwy typ rękawic : FKM (kauczuk fluorowy) 

   Wymagane właściwości : Do specjalnych zastosowań zaleca się sprawdzenie u producenta rękawic odporności 
na chemikalia wyżej wymienionych rękawic ochronnych. 

   Ochrona ciała  
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   Właściwa odzież ochronna : Należy nosić tylko dobrze dopasowane, wygodne i czyste ubranie ochronne. 

   Ochrona dróg oddechowych 
   Filtr do oddychania przy wyższych stężeniach. 
   Odpowiednie aparaty do ochrony dróg oddechowych 
   respirator filtr A (EN14387) kod koloru brązowy 

   Ogólne środki ochrony i higieny 
   Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać oparów. Przy pracy nie jeść i nie pić - nie palić.  
   
SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
   
9.1  Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych  
   Wygląd  
   pastowaty  
   Barwa : zależnie od koloru  
   Zapach  
   octowy charakterystycznie przenikliwy  
   Specjalne dane bazowe dotyczące bezpieczeństwa 

   

Temperatura topnienia/zakres 
temperatur topnienia :        Brak danych          
Początkowa temperatura wrzenia i 
zakres temperatur wrzenia :  ( 1013 hPa )       żadne/żaden          
Temperatura rozkładu :     Brak danych    
Temperatura zapłonu :     żadne/żaden    
Temperatura zapłonu:    400 °C     
Dolna granica wybuchowości :     żadne/żaden    
Górna granica wybuchowości :     żadne/żaden    
Ciśnienie par :  ( 50 °C ) żadne/żaden    
Gęstość :  ( 20 °C ) 0,97 g/cm3       
Rozpuszczalność w wodzie :  ( 20 °C ) Brak danych    
pH :     żadne/żaden    
log P O/W :     Brak danych    
Lepkość :  ( 20 °C ) 800000 mPa.s       
Lepkość kinematyczna :  ( 40 °C ) > 20,5 mm2/s       
Względna gęstość par :  ( 20 °C ) Brak danych    
Szybkość parowania :    Brak danych    
Maksymalna zawartość VOC (WE) :     29,6 C. %       
Maksymalna zawartość VOC 
(Szwajcaria) :        29,6    C. %       

 

   Łatwo zapalne gazy : Brak danych.
 

9.2  Inne informacje 
   Żadne  
   
SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
   
10.1  Reaktywność  
   Nie istnieją żadne informacje.  
10.2  Stabilność chemiczna  
   Nie istnieją żadne informacje.  
10.3  Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
   Reaguje z wodą, substancjami zasadowymi i alkoholami. Podczas reakcji wytwarza się kwas octowy.  
10.4  Warunki, których należy unikać 
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   unikać wilgoci  
10.5  Materiały niezgodne  
   Nie istnieją żadne informacje.  
10.6  Niebezpieczne produkty rozkładu 
   Podczas hydrolizy: kwas octowy.  
10.7  Dodatkowe informacje  
   Pomiary wykazały, że w temperaturze powyżej około 150 °C, w wyniku degradacji oksydacyjnej wydzielane są 

niewielkie ilości formaldehydu.  
   
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
   
11.1  Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
   Produkt nie został przetestowany. Przy fachowym zastosowaniu nie stwierdzono żadnych szkód dla zdrowia.  
   Specyficzne symptomy przy doświadczeniach ze zwierzętami 
   W przypadku połknięcia  
   Działa drażniąco na skórę i błony śluzowe. Małe ilości cieczy, które przedostaną się do płuc podczas połykania lub 

wymiotów, mogą spowodować chemiczne zapalenie płuc lub obrzęk płuc. 
   W przypadku kontaktu ze skórą  
   lekko drażniący  
   Po wdechu  
   Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
   Jeśli nastąpił kontakt z oczami  
   Gazy/opary, drażniący  
11.4  Inne szkodliwe skutki działania 

   

Produkt(y) hydrolizy: Pod wpływem wilgoci produkt wydziela niewielkie ilości etanolu (64-17-5). Działa on drażniąco na 
skórę i błony śluzowe.  
Rozpuszczalnik(i) organiczny(e): Węglowodory alifatyczne, zgodnie z informacjami podanymi w literaturze fachowej, 
działają lekko drażniąco na skórę i błony śluzowe, wysuszają skórę oraz działają narkotyzująco. Przy bezpośrednim 
oddziaływaniu na tkankę płucną (np. podczas wdychania) możliwe jest zapalenie płuc. 

   
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
   
12.1  Toksyczność  
   Toksyna wodna 

   Siliconanteil: Biologisch nicht abbaubar. Nach bisherigen Erfahrungen ist eine Fischtoxizität nicht zu erwarten. Nach 
derzeitiger Erfahrung keine nachteiligen Einwirkungen in Kläranlagen zu erwarten. 

12.2  Trwałość i zdolność do rozkładu 
   Nie istnieją żadne informacje.  
12.3  Zdolność do bioakumulacji  
   Brak wskazówek na potencjał bioakumulacyjny. 
12.4  Mobilność w glebie  
   Ten produkt nie podlegał badaniu. Na podstawie jego konsystencji i znikomej rozpuszczalności w wodzie nie jest 

prawdopodobne, że rozkłada się on ekologicznie nieszkodliwie. 

   Adsorpcja/desorpcja  
12.5  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
   Substancja ta nie spełnia kryteriów PBT/vPvB zarządzenia REACH, aneks XIII. 
12.6  Inne szkodliwe skutki działania 
   Nie istnieją żadne informacje.  
12.7  Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne 
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   Żadne  
   
SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
   
13.1  Metody unieszkodliwiania odpadów 
   Usuwanie produktu/opakowania 
   Kod odpadów/oznaczenia odpadów zgodnie z EKO/AVV 
   Kod odpadu produkt  
   080410  

   
Proponowana lista kluczowych pojęć oznaczeń odpadów zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów 
EWC  
  Kleje i masy uszczelniające z wyjątkiem tych, zawartych w kluczu 080409. 

 

   Kod odpadu opakownie  
   150102  

   
Proponowana lista kluczowych pojęć oznaczeń odpadów zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów 
EWC  
  opakowania z tworzyw sztucznych  

 

   
SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
   
14.1  Numer UN (numer ONZ)  
   Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych. 
14.2  Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
   Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych. 
14.3  Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
   Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych. 
14.4  Grupa pakowania  
   Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych. 
14.5  Zagrożenia dla środowiska  
   Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych. 
14.6  Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
   Żadne  
   
SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
   

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

   Żadne  
15.2  Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
   Dla krytycznych skadników preparatu nie posiadamy jeszcze oceny bezpieczeństwa chemicznego.  
   
SEKCJA 16: Inne informacje  
   
16.1  Wskazanie zmiany  

   
02. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny · 02. Elementy oznakowania · 02. Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr. 1272/2008 [CLP] · 02. Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] - Wybrane, 
określające niebezpieczeństwa komponenty do etykietowania · 02. Oznakowanie (67/548/EWG albo 1999/45/WE) - 
Wybrane, określające niebezpieczeństwa komponenty do etykietowania · 03. Składniki niebezpieczne  

16.2  Skróty i akronimy  
   EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, 
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Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter 
bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances 
and Mixtures; UN - United Nations VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse VwVwS - 
Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe 

16.3  Istotne dane bibliograficzne i informacje źródłowe 
   Informacje pochodzą ze źródeł: www.gisbau.de http://www.baua.de 

16.4  Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1272/2008 [CLP]  

   Nie istnieją żadne informacje.  
16.5  Wydźwięk zdań H- i EUH (Numer i pełny opis) 

   H226  Łatwopalna ciecz i pary. 
H304  Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 

 

16.6  Wskazania szkoleniowe  
   Żadne  
16.7  Informacje dodatkowe  
   Żadne  

 
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku. 
Informacje powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia się zawartego w tym arkuszu o zachowaniu 
środków ostrożności produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usunięcia. Danych nie należy 
przenosić na inne produkty. Jeśli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiałami, dane tego arkusza o 
zachowaniu ostrożności nie są przenośne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy materiał.  

 
 


