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KARTA CHARAKTERYSTYKI
Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (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) (Dz.Urz.UE L396 z dnia 30 grudnia 2006 z późniejszymi zmianami)

1. Identyfikacja mieszaniny, Identyfikacja przedsiębiorstwa:

Nazwa mieszaniny:

TYNK SILIKATOWY HARD

Nazwa producenta:

HARD Krzysztof Jędrzejczyk
ul. Hutnicza 10
41-409 Mysłowice
tel: 602-669-373
biuro@tynkihard.pl

Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: kch@tynkihard.pl

Telefon alarmowy: 602-669-373 (całodobowo)
Data sporządzenia 01.07.2014 r.

2. Identyfikacja zagrożeń:
Klasyfikacja produktu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003r w
sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych ( Dz.U. Nr 171 poz 1666
ze zmianami w Dz.U. Z 2004r Nr 243, poz. 2440 i Dz.U. Z 2007r. Nr 174, Poz. 1222, Dz.U. z 2009r.
Nr 43, poz. 353).
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujących przepisów.
Opakowania jednostkowe produktu nie wymagają znakowania ostrzegawczego
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3. Skład i informacja o składnikach
Mieszanina dyspersji styrenowo - akrylowych, kruszyw mineralnych, wody, dwutlenku tytanu,
środków modyfikujących, dodatków grzybo i algobójczych, pigmentów nieorganicznych.
Według producenta mieszanina nie zawiera substancji niebezpiecznych w ilościach wyższych
od odpowiednich stężeń granicznych lub substancji, dla których określono najwyższe dopuszczalne
stężenia w środowisku pracy.
4. Pierwsza pomoc
4.1 Opis środków pierwszej pomocy
W przypadku wdychania
Osobę poszkodowaną wyprowadzić/wynieść na świeże powietrze i pozwolić odpocząć w pozycji
ułatwiającej oddychanie. W przypadku utrzymywania się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku kontaktu ze skórą
Zdjąć zabrudzoną odzież oraz obuwie. Zanieczyszczoną skórę umyć dużą ilością wody z mydłem
lub innym odpowiednim środkiem myjącym. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania
się cech podrażnienia skóry.
W przypadku kontaktu z oczami
Niezwłocznie przepłukać oczy bieżącą wodą. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymującego się
podrażnienia.
W przypadku spożycia
Wypłukać jamę ustną. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i przedstawić opakowanie/etykietę lub kartę
charakterystyki preparatu.
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia.
Nie określono.
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postępowania z poszkodowanym.
Decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.
5. Postępowanie w przypadku pożaru
środki gaśnicze; stosować tradycyjne środki gaśnicze ( rozpylony strumień wody,
proszek gaśniczy, piana, dwutlenek węgla ) w zależności od obszaru objętego pożarem
i materiałów tam występujących.
środki gaśnicze, których nie wolno używać z przyczyn bezpieczeństwa; nie występują
szczególne zagrożenia pojawiające się w przypadku pożaru; nie są znane
środki ochrony indywidualnej dla strażaków; tradycyjne środki ochrony indywidualnej
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6. Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska;
indywidualne środki ostrożności; Unikać kontaktu ze skórą oraz oczami. Podczas likwidacji,
korzystać ze środków ochrony indywidualnej.
ochrona środowiska; Uniemożliwić przedostanie się preparatu do wód powierzchniowych i
gruntowych, oraz instalacji odwadniających.
metody oczyszczania; Usunąć mechanicznie. Małe ilości zmyć wodą, a powstające ścieki
skierować do oczyszczania według aktualnych przepisów.
7. Magazynowanie;
wskazówki bezpiecznego obchodzenia się z mieszanina; Unikać kontaktu z oczami
oraz skórą. Używać środków ochrony indywidualnej a po użyciu
zamknąć opakowanie.
wymagania dotyczące pomieszczeń magazynowych i opakowań; Przechowywać w
stanie suchym w temperaturze powyżej + 5 o C w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Nie
przechowywać razem z jedzeniem ani żadnymi produktami konsumpcyjnymi.

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej.
8.1 Parametry dotyczące kontroli
Zgodnie z rozporządzenia MPiPS w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 29 listopada 2002r (Dz. U. Nr 217, poz 1833)
z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 212, poz 1769. 2005 (Dz. U. z 2005r.,Nr 212, poz. 1769)
Ze względu na formę produktu nie ma możliwości wystąpienia emisji pyłów składników do środowiska.
Dopuszczalne wartości biologiczne
Brak danych
8.2 Kontrola narażeń
8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli
Zalecane jest stosowanie wentylacji pomieszczenia.
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8.2.2 Indywidualne środki ochrony takie jak sprzęt ochronny.
Zdjąć natychmiast odzież zanieczyszczoną produktem. Myć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu
pracy. W miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu. Unikać kontaktu ze skórą. Nie dopuszczać do
zanieczyszczenia oczu. Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz.
Ochrona oczu i twarzy: Zakładać szczelne okulary ochronne.
Ochrona skóry: Zakładać odpowiednią odzież ochronną.
Ochrona rąk: Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów
Ochrona dróg oddechowych: Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń roboczych. Przy
przekroczeniu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń nosić półmaskę z filtrem pochłaniającym
pyły.
8.2.3 Kontrola narażenia środowiska: Nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się w środowisku
i przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne:
Forma: Pasta
Kolor: Biały lub zgodny ze wzorem
Zapach: Łagodny, charakterystyczny
Gęstość: ok. 1900 kg/m3
Wartość pH: lekko alkaliczny
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Właściwości wybuchowe: nie dotyczy
Prężność par: nie dotyczy

10. Stabilność i reaktywność:
Warunki, których należy unikać:
Podczas składowania temperatur powyżej +30 o C i poniżej +5 o C.
Materiały, których należy unikać
Nie są znane
Niebezpieczne produkty rozkładu
Brak przy prawidłowym obchodzeniu się i składowaniu.
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11. Informacje toksykologiczne
11. 1 Substancje
11,2 Mieszaniny
Toksyczność ostra:
Brak danych.
Działanie żrące/drażniące:
Brak danych.
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:
Brak danych.
Działanie na drogi oddechowe lub skórę:
Jest drażniący.
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:
Brak danych.
Rakotwórczość:
Brak danych.
Szkodliwe działanie na rozrodczość:
Brak danych.
Działanie toksyczne na działanie docelowe- narażenie jednorazowe:
Brak danych.
Działanie toksyczne na działanie docelowe- narażenie powtarzane:
Brak danych.
Zagrożenie spowodowane aspiracją:
Brak danych.
Inne informacje: Według stanu naszej dotychczasowej wiedzy nie należy oczekiwać
jakichkolwiek szkód przy stosowaniu zgodnym z przepisami.
12. Informacje ekologiczne:
Niniejszy preparat / produkt / jest słabo biologicznie rozkładalny. Nie dopuszczać do przedostania się
produktu do ścieków, gleby, wód powierzchniowych. Należy przestrzegać rozporządzenia Ministra
środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1799 ) w sprawie warunków, jakie należy
spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego.
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13. Postępowanie z odpadami
Producent zaleca usuwanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Utylizacją odpadów
i opakowań jednorazowych powinny się zająć wyspecjalizowane firmy. Sposób likwidacji odpadów
uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska. Pozostałość składować w
oryginalnych opakowaniach.
Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w
obowiązujących przepisach (rozp. MŚ z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów
Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) Jeśli produkt został użyty w jakichkolwiek dalszych
operacjach/procesach, końcowy użytkownik powinien zdefiniować powstały odpad i przypisać
właściwy kod.
16 03 – Partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub
nieprzydatne do użytku
Postępowanie z odpadowym produktem
Małe ilości mogą być umieszczane na składowiskach zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.
Większe ilości suchego lub utwardzonego produktu składować zgodnie z zaleceniami odpowiednich
władz. Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska.
Duże ilości odpadowego produktu unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach; tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243)
08 01 12 - Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
Postępowanie z odpadami opakowaniowymi
Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z
obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 11 maja 200 1r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych, Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późn. zmianami).
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych

14. Informacje o transporcie;
Produkt nie jest towarem niebezpiecznym według:
RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR
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15. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny:
1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów z późn. zm.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r
w sprawie klasyfikacji oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
3. Rozporządzenie komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( Dz.U.2011
nr 63 poz. 322 2012.04.09)
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin ( DZ.U.2012
nr 0 poz. 445)
6. Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 ww sprawie kryteriów i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz.U.2012 nr poz.1018 )
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów
oznakowania opakowań (DZ.U. Nr 94, poz. 927).
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(DZ.U. Nr 112, poz. 1206).
9. Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 2 lutego 2011 w sprawie badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz.U.2011 poz. 166)
10. Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63,
poz. 638 z późniejszymi zmianami.).
11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy (DZ.U. Nr 217, poz. 1833 z późni. zm.).
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 11, poz. 86 z późn. zm.).
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).
14. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr. 227
poz. 1367 2012.01.01)
Ocena bezpieczeństwa chemicznego:
Producent nie dokonał oceny bezpieczeństwa dla mieszaniny.
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16. Inne informacje;
Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy, jakkolwiek nie możemy brać
odpowiedzialności za szkody i straty jakie mogą wyniknąć z niewłaściwego użycia produktu. Podczas
sporządzania karty charakterystyki braliśmy pod uwagę wszystkie właściwe zastosowania produktu,
każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku innego zastosowania produktu.
- aktualizacja według obowiązujących przepisów prawnych

