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1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
 
1.1 Identyfikator produktu 
 

Zaprawa do klejenia i zbrojenia PROBAU szara 
 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 

zastosowania odradzane 
 

Istotne zidentyfikowane zastosowania: sucha zaprawa do mieszania z wodą i do 
zastosowania jako zaprawa tynkarska na murze, betonie i systemach izolacji cieplnej. 
 
Zastosowania odradzane: odradza się wszelkich innych zastosowań. 
 
 

 
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 

    BAHAG AG 
Gutenbergstraße 21 
D–68167 Mannheim  
Telefon: +49 800 1016370 

www.probau.eu 
 
e-mail (kompetentnej osoby): service@bauhaus.info 

1.4 Numer telefonu alarmowego 
 

 
GGIZ Erfurt 
Numer telefonu alarmowego +49 361 730730 
 

 
2 Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1. Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

 
Klasyfikacja w odniesieniu do działania drażniącego skórę i oczy bazuje na badaniach 
zwierząt [patrz akapit 16 ust. c) bibliografia (4), (11) i (12)] przy założeniu typowego 
w praktyce stosunku mieszania wody z substancją stałą od 0,4 do 0,6 oraz zawartości 
pyłu kwarcowego (RCS) < 1% wag. 

 

Klasa i kategoria zagrożenia: 
 drażniący dla skóry, kategoria 2 (Skin Irrit. 2) 
 poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1 (Eye Dam. 

1) 
Zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia (zwroty H): 

 H315 Działa drażniąco na skórę 
 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

 
Pył powstający z suchej mieszaniny może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
Wielokrotne wdychanie większych ilości pyłu zwiększa ryzyko chorób płuc. 
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W chwili kontaktu suchej mieszaniny z wodą lub z chwilą zwilżenia mieszaniny powstaje 
silny roztwór zasadowy. Ze względu na wysoką zasadowość, wilgotna zaprawa może 
powodować podrażnienia skóry i oczu. Zwłaszcza podczas długotrwałego kontaktu (np. 
klęczenie w mokrej zaprawie) istnieje ryzyko poważnych uszkodzeń skóry wskutek 
zasadowości. 
 

2.2 Elementy oznakowania 
 

Piktogram określający 
rodzaj zagrożenia: 

 
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo 

Zwroty wskazujące 
rodzaj zagrożenia: 

H315 Działa drażniąco na skórę 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

Zwroty wskazujące 
środki ostrożności: 

P102 Chronić przed dziećmi. 

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież 
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 

P305+P351+ 
P338+P315 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO 
OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli 
są i można je łatwo usunąć. Kontynuować 
płukanie. Natychmiast zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

P302+P352+ 
P332+P313 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA 
SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody 
z mydłem. W przypadku wystąpienia 
podrażnienia skóry: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać 
przed ponownym użyciem. 

Informacje 
uzupełniające 

Przy prawidłowym przechowywaniu w suchym miejscu 
pozostaje ubogi w chromiany przez okres 9 miesięcy od 
daty produkcji. 

 
2.3 Inne zagrożenia 
 

Nie są spełnione kryteria identyfikacji substancji trwałych, wykazujących zdolność do 
bioakumulacji i toksycznych (PBT) oraz substancji bardzo trwałych i wykazujących bardzo 
dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006. 
 
Mieszanina jest uboga w chromiany, wobec czego nie występuje niebezpieczeństwo 
sensybilizacji przez chromiany. W gotowej do użycia postaci po dodaniu wody zawartość 
rozpuszczalnego chromu(VI) wynosi maksymalnie 0,0002% suchej masy zawartego 
cementu. Warunkiem skuteczności redukcji chromianów jest prawidłowe przechowywanie 
w suchym miejscu przy uwzględnieniu maksymalnego okresu składowania. 
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3 Skład / informacje o składnikach 
 
3.1 Substancje 
 

Nie dotyczy, bowiem produkt jest mieszaniną (patrz rozdział 3.2). 
3.2 Mieszaniny 

 
Mieszanina cementu wg DIN EN 197-1, wodorotlenku wapnia wg DIN EN 459-1, 
kruszywa i dodatków 
 
Tabela składników niebezpiecznych 

Substancja 
Zakres 

stężenia  
(% wag.) 

Nr 
WE 

Nr 
CAS 

Numer  
rejestracji  
(REACH) 

Klasyfikacja 
zgodnie 

z dyrektywą 
67/548/EWG 

Klasyfikacja 
zgodnie 

z rozporządzeniem 
(WE) nr 1272/2008 

(CLP) 

Klinkier 
cementu 
portlandzkie
go 

≥ 10 
 

   < 20 a) 

266-
043-4 

6599
7-15-

1 
– Xi; R37/38 – R41; 

R43 

Skin Irrit. 2 
Eye Dam. 1 
STOT SE 3 
Skin Sens. 1 

H315 
H318 
H335 
H317 

Wodorotlene
k wapnia 
 
 

≥ 1 
 

< 5 

215-
137-3 

1305-
62-0 

01- 
2119475151- 

45-xxxx 
Xi; R37/38 – R41 

Skin Irrit. 2 
Eye Dam. 1 
STOT SE 3 

 

H315 
H318 
H335 

 

 
 

Pełny tekst zwrotów R i H znajduje się w rozdziale 16. 
 
4 Środki pierwszej pomocy 
 
4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
 

Uwagi ogólne 
Dla osób udzielających pierwszej pomocy nie jest wymagane żadne specjalne 
wyposażenie ochrony osobistej. Ratownicy powinni jednak unikać kontaktu z mokrą 
zaprawą. 
 
Narażenie przez drogi oddechowe 
Usunąć źródło pyłu i zapewnić dopływ świeżego powietrza lub wyprowadzić osobę 
poszkodowaną na świeże powietrze. W razie dolegliwości w postaci złego samopoczucia, 
kaszlu lub utrzymującego się podrażnienia skonsultować się z lekarzem. 
 
Kontakt ze skórą 
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Natychmiast umyć dane miejsce dużą ilością wody, aby usunąć wszystkie pozostałości 
produktu. Przemoczone rękawice, ubranie, buty, zegarki itp. należy natychmiast zdjąć 
bądź usunąć. Przed ponownym użyciem dokładnie wyprać lub oczyścić ubranie, buty, 
zegarki itp. W razie dolegliwości skóry skontaktować się z lekarzem. 
 
Kontakt z oczami 
Nie trzeć oczu, bo może to spowodować dodatkowe mechaniczne uszkodzenie. 
Ewentualnie wyjąć szkła kontaktowe i natychmiast płukać oko przy otwartych powiekach 
pod bieżącą woda przez co najmniej 20 minut, aby usunąć wszystkie cząstki. W miarę 
możliwości użyć izotonicznego płynu do przemywania oczu (np. NaCl 0,9%). Zawsze 
należy skonsultować się z lekarzem medycyny pracy lub okulistą. 
 
Narażenie przez drogi pokarmowe 
NIE wywoływać wymiotów. Jeżeli osoba jest przytomna, obficie płukać usta wodą i pić 
dużo wody. Skonsultować się z lekarzem lub z centrum informacji toksykologicznej. 

 
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
 

Oczy 
Kontakt oczu z suchym lub wilgotnym produktem może spowodować poważne 
i ewentualnie trwałe uszkodzenia. 
 
Skóra 
Również w suchym stanie, przy długotrwałym kontakcie może wystąpić drażniące 
działanie na wilgotnej skórze (wskutek pocenia się lub wilgotności powietrza). Kontakt 
z wilgotną skórą może powodować podrażnienia skóry, zapalenie skóry lub inne poważne 
uszkodzenia skóry. 

 
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 

postępowania z poszkodowanym 
 

Po udaniu się do lekarza w miarę możliwości przedłożyć niniejszą kartę charakterystyki. 
 
 
 
5 Postępowanie w przypadku pożaru 
 
5.1 Środki gaśnicze 

 
Mieszanina nie jest palna ani w stanie dostawy, ani w postaci gotowej do przeróbki. 
Środki gaśnicze oraz sposoby gaszenia ognia należy dlatego dostosować do pożaru 
otoczenia. 

 
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
 

Produkt nie jest ani wybuchowy, ani palny i nie wspomaga palenia również innych 
materiałów. 

 
5.3 Informacje dla straży pożarnej 
 



Karta charakterystyki zaprawy suchej 
zgodnie z załącznikiem II rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 (REACH) 
 
Wersja: 1.0  Data edycji: 12.09.2013 r. 
  Data wydruku: 2014-09-25 08:40:00 

Strona 5 z 20 
 

Nie jest wymagane żadne specjalne postępowanie w przypadku pożaru. Nie pozwolić na 
przedostanie się środków gaśniczych do kanalizacji. 

 
 
6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 
 
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych 
 
6.1.1 Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 
 

Nosić ubiór ochronny zgodnie z opisem w rozdziale 8. Przestrzegać instrukcji 
bezpiecznego postępowania zgodnie z opisem w rozdziale 7. Nie ma potrzeby określania 
procedur w sytuacjach awaryjnych. 

 
6.1.2 Dla osób udzielających pomocy 
 

Przy dużym narażeniu na pył nosić ochronę dróg oddechowych zgodnie z opisem 
w rozdziale 8.2.2. 

 
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

 
Nie pozwolić na przedostanie się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych lub wód 
gruntowych (podnosi wartość pH). 

 
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 

usuwania skażenia 
 
Rozsypany materiał chronić ew. plandeką przed rozwianiem, zebrać na sucho i w miarę 
możliwości użyć. Podczas pracy zwracać uwagę na kierunek wiatru oraz zapewnić niską 
wysokość spadania przy przerzucaniu (np. łopatami). Do czyszczenia użyć odkurzacza 
lub odpylacza przemysłowego co najmniej klasy pyłowej M (DIN EN 60335-2-69). Nie 
zamiatać na sucho. Do czyszczenia nigdy nie używać sprężonego powietrza. Jeżeli 
podczas czyszczenia na sucho wystąpi pylenie, należy bezwzględnie używać 
wyposażenia ochrony osobistej. Unikać wdychania powstającego pyłu i kontaktu ze 
skórą. 
 
Wymieszaną zaprawę pozostawić do stwardnienia i utylizować (patrz rozdział 13.1). 

 
6.4 Odniesienia do innych rozdziałów 

 
Rozdziały 8 i 13. 
 

 
7 Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

 
W miejscach pracy nie spożywać pokarmów i napojów oraz nie palić. 
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Unikać pylenia. W przypadku produktu w workach i przy używaniu otwartych naczyń do 
mieszania najpierw nalać wody, a następnie powoli wsypywać suchy produkt. Zapewnić 
niską wysokość spadania. Powoli rozpędzać mieszadło. Nie zgniatać pustych worków lub 
zgniatać je tylko we wnętrzu dodatkowego worka. Unikać kontaktu z oczami i ze skórą 
przez stosowanie wyposażenia ochrony osobistej zgodnie z rozdziałem 8.2.2. Zapewnić 
odpowiednią wentylację, ewentualnie użyć ochrony dróg oddechowych zgodnie 
z rozdziałem 8.2.2. Podczas przerabiania nie klęczeć w świeżym produkcie. 
 
W przypadku przeróbki maszynowej (np. tynkownicą lub mieszalnikiem przelotowym) 
można uniknąć pylenia przez ostrożne zakładanie, otwieranie i opróżnianie worków oraz 
przez użycie specjalnego wyposażenia dodatkowego. 
 
Po upływie podanego okresu przechowywania nie używać produktów, gdyż spada 
skuteczność zawartego w nich reduktora i zawartość rozpuszczalnego chromu(V) może 
przekroczyć wartość graniczną, podaną w rozdziale 2.3. W takich przypadkach, ze 
względu na zawarty w produkcie wodorozpuszczalny chromian przy długotrwałym 
kontakcie może wystąpić zapalenie skóry, spowodowane chromianem. 

 
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi 

wszelkich wzajemnych niezgodności 
 
Przechowywać w suchym miejscu. Unikać kontaktu z wodą i wilgocią. Przechowywać 
zawsze w oryginalnym opakowaniu. Niewłaściwe przechowywanie (dostęp wilgoci) lub 
przekroczenie maksymalnego okresu przechowywania może ograniczyć działanie 
ewentualnie zawartej substancji redukującej chromiany (patrz rozdział 7.1). 

 
7.3 Szczególne zastosowania końcowe 
 

Produkt jest objęty zakresem obowiązywania GISCODE ZP 1 (produkty zawierające 
cement, ubogie w chromiany; patrz rozdział 15). Więcej informacji na temat bezpiecznego 
postępowania, przedsięwzięć ochronnych oraz zasad postępowania zawiera GISCODE 
ZP 1. Stanowi on część systemu informacyjnego o substancjach niebezpiecznych 
zawodowego stowarzyszenia ubezpieczeń wypadkowych branży budowlanej i jest 
dostępny pod adresem www.gisbau.de. 

 
Dodatkowe informacje na temat bezpiecznego wykorzystania zawiera dostarczona 
analiza zagrożenia zgodnie z § 6 ust. 7 niemieckiego rozporządzenia o substancjach 
niebezpiecznych (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV) a 

  

a Dostarczona analiza zagrożenia jest udostępniana przez producenta dodatkowo do niniejszej 
karty charakterystyki. 

                                            

http://www.gisbau.de/
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8 Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 
 
8.1 Parametry dotyczące kontroli 
  
 

Nr CAS 
Rodzaj 

kontrolowane
j wartości 

Kontrolowan
a wartość  
[mg/m³] 

Dopuszczalna  
wartość  
[mg/m³] 

Pochodze
nie 

Procedura 
kontrolna, np. 

Cement portlandzki (pył) 

65997-15-1 
Najwyższe 

dopuszczaln
e stężenie 

8 h 5 (E) Nieokreślone TRGS 
900 TRGS 402 

Graniczna wartość zapylenia 

 
Najwyższe 

dopuszczaln
e stężenie 

8 h 

3 (A) 
2 (II) 

15 min 

6 (A) 
TRGS 
900 TRGS 402 

10 (E) 20 (E) 

Wodorotlenek wapnia 

1305-62-0 DNEL 8 h 1 (A) 15 min 4 (A) Rejestracj
a REACH TRGS 402 

 
A = frakcja respirabilna pyłu 
E = frakcja torakalna pyłu 
 
 

8.2 Kontrola narażenia 
 
8.2.1 Odpowiednie techniczne urządzenia sterujące 

 
W celu minimalizacji pylenia należy stosować układy zamknięte (np. silos z urządzeniem 
transportowym), lokalnie instalacje odsysające lub inne techniczne urządzenia sterujące, 
np. tynkownice lub mieszalniki przelotowe ze specjalnym wyposażeniem dodatkowym, 
zapobiegającym pyleniu. 

 
8.2.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak wyposażenie ochrony osobistej 

 
Informacje ogólne 
Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Przed przerwami i po zakończeniu 
pracy umyć ręce i twarz, ewentualnie wziąć natrysk, aby usunąć przywarty pył. 
Bezwzględnie unikać kontaktu z oczami i ze skórą. Używać produktów do pielęgnacji 
skóry. Przemoczone rękawice, ubranie, buty, zegarki itp. należy natychmiast zdjąć bądź 
usunąć. Przed ponownym użyciem dokładnie wyprać lub oczyścić ubranie, buty, zegarki 
itp. 
 



Karta charakterystyki zaprawy suchej 
zgodnie z załącznikiem II rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 (REACH) 
 
Wersja: 1.0  Data edycji: 12.09.2013 r. 
  Data wydruku: 2014-09-25 08:40:00 

Strona 8 z 20 
 

Ochrona oczu i twarzy 
Przy zapyleniu lub zagrożeniu rozpryskami nosić szczelne okulary ochronne zgodnie 
z EN 166. 

 
Ochrona skóry 
Nosić wodoszczelne rękawice ochronne z oznakowaniem CE, odporne na ścieranie 
i zasady. Ze względu na przepuszczalność dla wody rękawice skórzane są nieprzydatne 
i mogą wydzielać związki zawierające chromiany. 
 
Do przygotowywania i przetwarzania gotowej mieszaniny nie są wymagane rękawice 
ochronne, odporne na chemikalia (kat. III). Badania wykazały, że rękawice impregnowane 
nitrylem (grubość warstwy ok. 0,15 mm) zapewniają wystarczającą ochronę przez okres 
480 minut. Przemoczone rękawice należy zmienić. Przygotować rękawice na wymianę. 
 
Ogólne informacje dotyczące ochronny rąk zawierają wytyczne zawodowego 
stowarzyszenia ubezpieczeń wypadkowych BGR/GUV-R 195.  
 
Nosić zamknięty ubiór ochronny z długimi rękawami i szczelne obuwie. Jeżeli uniknięcie 
kontaktu ze świeżą zaprawą jest niemożliwe, ubiór ochronny powinien być również 
wodoszczelny. Uważać, aby świeża zaprawa nie dostała się od góry do ubrania lub 
butów. 
 
Stosować się do instrukcji dotyczących ochrony skóry. Zwłaszcza po zakończeniu pracy 
używać środków do pielęgnacji skóry. 
 

 
Ochrona dróg oddechowych 
Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo przekroczenia dopuszczalnych wartości narażenia na 
działanie produktu, np. przy wykonywaniu operacji z suchym sypkim produktem, należy 
nosić odpowiednią maska przeciwpyłową. 
 
 Mieszanie i przesypywanie suchej zaprawy w układach otwartych, np. 

ręczne przyrządzanie fabrycznej zaprawy suchej, wsypywanie produktu 
z worków do tynkownic: przez zastosowanie skutecznych środków odpylających 
(np. lokalnych instalacji odsysających) należy zapewnić, że nie nastąpi 
przekroczenie najwyższego dopuszczalnego stężenia. Jeżeli jest to możliwe, 
używać półmasek z filtrem cząstek stałych typu FFP2 (atestowanym zgodnie 
z EN 149). 

 
 Ręczne przygotowywanie gotowej zaprawy: ochrona dróg oddechowych nie 

jest wymagana. 
 
 Maszynowe przygotowywanie zaprawy: ochrona dróg oddechowych nie jest 

wymagana. 

 
 
Ogólne informacje dotyczące ochrony dróg oddechowych zawierają wytyczne 
zawodowego stowarzyszenia ubezpieczeń wypadkowych BGR/GUV-R 190. 
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Konieczne jest przeszkolenie pracowników w zakresie prawidłowego korzystania 
z wyposażenia ochrony osobistej, aby zagwarantować wymaganą skuteczność. 
 

8.2.3 Kontrola narażenia środowiska:  
 
Unikać uwolnienia do środowiska. Pozostałe ilości wykorzystać lub prawidłowo 
utylizować. 
 
Powietrze: przestrzegania granicznych wartości emisji pyłu zgodnie z niemiecką 
instrukcją techniczną w sprawie utrzymywania czystości powietrza (TA Luft) 
 
Woda: nie dopuścić do przedostania się produktu do wód, ponieważ może to 
spowodować wzrost wartości pH. Przy wartości pH powyżej 9 mogą wystąpić 
oddziaływania ekotoksyczne. Przestrzegać niemieckiego rozporządzenia na temat 
ścieków i wód podziemnych. 
 
Gleba: przestrzegania federalnej ustawy o ochronie gleby (Bundes-Bodenschutzgesetz, 
BBodSchG) oraz federalnego rozporządzenia o ochronie gleb i terenach 
zanieczyszczonych (Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, BBodSchV). Nie są 
wymagane specjalne przedsięwzięcia kontrolne. 
 
 

9 Właściwości fizyczne i chemiczne 
 
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 

(a) Wygląd: proszkowy, ziarnisty 
Stan skupienia: stały 
Barwa: biała, szara lub kolorowa 

(b) Zapach: bezwonny 
(c) Próg zapachu: brak, bezwonny 
(d) Wartość pH (T = 20 °C, zmieszany z wodą do gotowego produktu): 11,5-13,5 
(e) Temperatura topnienia: nie dotyczy 

Temperatura zamarzania: nie dotyczy 
(f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy 
(g) Temperatura zapłonu (°C): nie dotyczy (substancja stała, niezapalna) 
(h) Szybkość parowania:  nie dotyczy 
(i) Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy (substancja stała, niezapalna) 
(j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: nie dotyczy 
(k) Prężność par: nie dotyczy 
(l) Gęstość par: nie dotyczy 
(m) Gęstość względna: nie dotyczy 
(n) Rozpuszczalność w wodzie (T = 20 °C): niewielka (< 2 g/l w odniesieniu do 

wodorotlenku wapnia) 
(o) Współczynnik podziału: (n-oktanol/woda): nie dotyczy 
(p) Temperatura samozapłonu: nie dotyczy (substancja stała, niezapalna) 
(q) Temperatura rozkładu: nie dotyczy 
(r) Lepkość: nie dotyczy 
(s) Właściwości wybuchowe: niewybuchowy 
(t) Właściwości utleniające: nie ulega utlenianiu 
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9.2 Inne informacje 
 

Nie dotyczy. 
 
 
 
10 Stabilność i reaktywność 
 
10.1 Reaktywność 
 

Reaguje zasadowo z wodą. Po kontakcie z wodą następuje zamierzona reakcja, podczas 
której produkt twardnieje i tworzy twardą masę, niereagującą z otoczeniem. 
 

10.2 Stabilność chemiczna 
 

Produkt jest stabilny, dopóki jest prawidłowo przechowywany w suchym miejscu. 
 
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
 

Reakcje niebezpieczne nie występują (patrz też 10.5). 
 
 
10.4 Warunki, których należy unikać 
 

Unikać dostępu wody i wilgoci podczas przechowywania (mieszanina reaguje zasadowo 
z wilgocią i twardnieje). 

 
10.5 Materiały niezgodne 
 

Reakcje egzotermiczne z kwasami. Wilgotny produkt jest zasadowy i reaguje z kwasami, 
solami amonowymi i metalami nieszlachetnymi, np. aluminium, cynk, mosiądz. Podczas 
reakcji z metalami nieszlachetnymi wydzielany jest wodór. 

 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
 

Niebezpieczne produkty rozkładu mieszaniny nie są znane. 
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11 Informacje toksykologiczne 

 
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 

Mieszanina jako całość nie została poddana badaniom toksykologicznym. Informacje 
dotyczące skutków toksykologicznych wynikają z odpowiedniej specyfikacji cementu 
i wodorotlenku wapnia. Cementy (cementy zwykłe), cementy portlandzkie i pył 
wielkopiecowy mają takie same właściwości ekotoksyczne. 
 

 
Klasa 
zagrożenia 

Wynik oceny skutków dla 

Cement Wodorotlenek wapnia 

(a) Toksyczność 
ostra 

Cement nie jest sklasyfikowany jako bardzo 
toksyczny. 

Wodorotlenek wapnia nie jest sklasyfikowany 
jako bardzo toksyczny. 

Skóra Test, królik, ekspozycja 24 godziny, 
2000 mg/kg wagi ciała – brak 
śmiertelności. [Źródło (4)] 
Bazując na dostępnych danych 
klasyfikacja nie jest wymagana. 

Skóra LD50 > 2500 mg/kg wagi ciała 
(wodorotlenek wapnia, OECD 402, 
królik) 

Drogi 
oddech
owe 

Test, szczur, 5 g/m³, nie 
zaobserwowano ostrej toksyczności. 
Badania zostały przeprowadzone 
z cementem portlandzkim, 
podstawowym składnikiem cementu. 
[Źródło (10)] 
Bazując na dostępnych danych 
klasyfikacja nie jest wymagana. 

Drogi 
oddech
owe 

Brak danych. 

Doustni
e 

W badaniach na zwierzętach przy 
użyciu pyłu z pieców cementowych 
i pyłu cementowego nie 
zaobserwowano ostrej toksyczności 
doustnej. 
Bazując na dostępnych danych 
klasyfikacja nie jest wymagana. 

Doustni
e 

LD50 > 2000 mg/kg wagi ciała 
(OECD 425, szczur) 

(b) Działanie 
żrące / 
drażniące na 
skórę 

Cement ma działanie drażniące na skórę i błony 
śluzowe. Kontakt suchego cementu z wilgotną 
skórą bądź skóry z wilgotnym lub mokrym 
cementem może powodować różne 
podrażnienia i stany zapalne skóry, np. 
zaczerwienienie i pękanie. Długotrwały kontakt 
w połączeniu z tarciem mechanicznym może 
spowodować poważne uszkodzenia skóry. 
[Źródło (4)] 

Wodorotlenek wapnia powoduje podrażnienie 
skóry (in vivo, królik). W oparciu o wyniki badań 
wodorotlenek wapnia należy zaklasyfikować 
jako drażniący dla skóry (H315 – działa 
drażniąco na skórę; R38, działa drażniąco na 
skórę). 

(c) Poważne 
uszkodzenie 
oczu / 
działanie 
drażniące na 
oczy 

W badaniach in vitro klinkier cementu 
portlandzkiego (podstawowy składnik cementu) 
wykazywał różne oddziaływania na rogówkę. 
Przeliczony indeks podrażnienia „irritation 
index” wynosi 128. Bezpośredni kontakt 
z cementem może spowodować uszkodzenia 
rogówki, z jednej strony przez mechaniczne 
uszkodzenie rogówki, a z drugiej strony przez 
natychmiastowe lub opóźnione podrażnienie lub 
zapalenia. Bezpośredni kontakt z większą 
ilością suchego cementu lub zachlapanie 
mokrym cementem może powodować od 
umiarkowanego podrażnienia oczu (np. 
zapalenie spojówki lub zapalenie powiek) aż do 
poważnych uszkodzeń wzroku i ślepoty. [Źródło 
(11), (12)] 

W oparciu o wyniki badań (in vivo, królik) 
wodorotlenek wapnia może powodować 
poważne uszkodzenie oczu (H318 – powoduje 
poważne uszkodzenie oczu; R41, ryzyko 
poważnego uszkodzenia oczu). 
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(d) Działanie 
uczulające na 
drogi 
oddechowe 
lub skórę 

Nie zanotowano żadnych działań uczulających 
na drogi oddechowe. Bazując na dostępnych 
danych klasyfikacja nie jest wymagana. [Źródło 
(1)] 
Niektóre osoby mogą doświadczyć egzemy po 
kontakcie z mokrym cementem. Może to być 
spowodowane zarówno wysokim pH (drażniące 
kontaktowe zapalenie skóry) lub reakcją 
immunologiczną na rozpuszczalny Cr(VI) 
(alergiczne podrażnienie skóry). [Źródło (5), 
(13)] 

Ze względu na sposób działania (zmiana pH) 
oraz znaczenie wapnia w odżywianiu człowieka 
wodorotlenek wapnia nie jest klasyfikowany jako 
uczulający skórę. 

(e) Działanie 
mutagenne 
na komórki 
rozrodcze 

Brak dowodów na mutagenność komórek 
rozrodczych. Bazując na dostępnych danych 
klasyfikacja nie jest wymagana. [Źródło (14), 
(15)] 

Potencjał genotoksyczny wodorotlenku wapnia 
nie jest znany (Bacterial reverse mutation assay 
(Ames test, OECD 471): ujemny). 

(f) Rakotwórczo
ść 

Nie stwierdzono przyczynowego związku 
pomiędzy cementem a schorzeniami rakowymi. 
Badania epidemiologiczne nie potwierdzają 
powiązania pomiędzy ekspozycją na cement 
a schorzeniami rakowymi. [Źródło (1)] 
Zgodnie z ACGIH A4 cement portlandzki nie 
został sklasyfikowany jako czynnik rakotwórczy 
dla ludzi: „Czynniki, które mogą być rozważane 
jako rakotwórcze dla ludzi, ale które nie mogą 
zostać przeanalizowane ze względu na zbyt 
małą ilość danych. Testy in vitro i testy na 
zwierzętach nie wykazały właściwości 
rakotwórczych na poziomie odpowiednim do 
sklasyfikowania na podstawie jakiegokolwiek 
oznaczenia.” [Źródło (16)] 
Cement portlandzki zawiera ponad 90% 
klinkieru cementu portlandzkiego. 
Bazując na dostępnych danych klasyfikacja nie 
jest wymagana. 

Wapń (podawany w postaci mleczanu wapnia) 
nie jest rakotwórczy (wynik eksperymentu, 
szczur). Nie istnieje ryzyko rakotwórcze ze 
względu na efekt pH wodorotlenku wapnia. 
(Dostępne są dane epidemiologiczne dotyczące 
ludzi) 

(g) Szkodliwe 
działanie na 
rozrodczość 

Bazując na dostępnych danych klasyfikacja nie 
jest wymagana. 

Wapń (podawany w postaci węglanu wapnia) 
nie ma szkodliwego działania na rozrodczość 
(wynik eksperymentu, mysz). Ze względu na 
efekt pH nie ma podstaw do przyjęcia 
zagrożenia rozrodczości (dostępne są dane 
epidemiologiczne dotyczące ludzi). 

(h) Działanie 
toksyczne na 
narządy 
docelowe – 
narażenie 
jednorazowe 

Pył cementu może działać drażniąco na drogi 
oddechowe (gardło, płuca). W wyniku narażenia 
na ekspozycje powyżej określonych limitów 
może wystąpić kaszel, katar i płytki oddech. 
[Źródło (1)] 
Wynikające ze względów zawodowych 
narażenie na pył cementu może powodować 
pogorszenie funkcji układu oddechowego. 
Jednakże badania przeprowadzone do tej pory 
nie są wystarczające do określenia 
jednoznacznie poziomu narażenia 
powodującego efekt negatywny. 

Wodorotlenek wapnia ma działanie drażniące 
na drogi oddechowe (STOT SE 3 (H335 – może 
powodować podrażnienie dróg oddechowych; 
R37, działa drażniąco na drogi oddechowe)) 

(i) Działanie 
toksyczne na 
narządy 
docelowe – 
narażenie 
powtarzane 

Długotrwałe narażenie na respirabilny pył 
cementu o stężeniu powyżej dopuszczalnych 
wartości może powodować kaszel, płytki 
oddech oraz przewlekłe obturacyjne zmiany 
dróg oddechowych. Przy niskich stężeniach nie 
zaobserwowano oddziaływań przewlekłych. 
[Źródło (17)] 
Bazując na dostępnych danych klasyfikacja nie 
jest wymagana. 

Klasyfikacja nie ma zastosowania 

(j) Zagrożenie 
spowodowan
e aspiracją 

Nie dotyczy, gdyż cement nie występuje 
w postaci aerozolu. 

Klasyfikacja nie ma zastosowania 

 
Oddziaływania na zdrowie na skutek narażenia 
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Cement może pogorszyć istniejące schorzenia skóry, oczu i dróg oddechowych, np. 
w przypadku rozedmy płuc lub astmy. 
 

 
12 Informacje ekologiczne 
 
12.1  Toksyczność 
 

Cement 
Testy ekotoksykologiczne przeprowadzone na cemencie portlandzkim na Daphnia Magna 
(U.S. EPA, 1994a) [Źródło (6)] i Selenastrum Coli (U.S. EPA, 1993) [Źródło (7)] wykazały 
minimalny wpływ toksyczny. W związku z tym nie można określić poziomów LC50 i EC50 
[Źródło (8)]. Nie ma dowodów na toksyczność osadu [Źródło (9)]. Jednakże 
wprowadzenie dużych ilości cementu do wody może spowodować wzrost pH i tym 
samym w określonych okolicznościach wykazać właściwości toksyczne dla organizmów 
wodnych. 
 
Wodorotlenek wapnia 
 
Ostra/długotrwała toksyczność 
dla ryb 

LC50 (96 h) dla ryb słodkowodnych: 50,6 mg/l 
LC50 (96 h) dla ryb morskich: 457 mg/l 

Ostra/długotrwała toksyczność 
dla bezkręgowców wodnych 

EC50 (48 h) dla bezkręgowców słodkowodnych: 49,1 mg/l 
EC50 (96 h) dla bezkręgowców morskich: 158 mg/l 

Ostra/długotrwała toksyczność 
dla roślin wodnych 

EC50 (72 h) dla glonów słodkowodnych: 184,57 mg/l 
NOEC (72 h) dla glonów słodkowodnych: 48 mg/l 

Ostra/długotrwała toksyczność 
dla mikroorganizmów, np. 
bakterii 

Przy wysokim stężeniu wodorotlenek wapnia powoduje wzrost 
temperatury i wartości pH. 

Chemiczna toksyczność dla 
organizmów wodnych 

NOEC (14 h) dla bezkręgowców morskich: 32 mg/l 

Toksyczność dla organizmów 
glebowych 

EC10/LC10 lub NOEC dla makroorganizmów glebowych: 
2000 mg/kg masy suchej gleby 
EC10/LC10 lub NOEC dla mikroorganizmów glebowych: 
12000 mg/kg masy suchej gleby 

Toksyczność dla roślin NOEC (21 d) dla roślin: 1080 mg/kg 

Oddziaływanie ogólne Ostra efekt pH. Mimo możliwości wykorzystania wodorotlenku 
wapnia do neutralizacji zakwaszonej wody, po przekroczeniu 
stężenia 1 g/l może wystąpić zagrożenie dla organizmów 
wodnych. Wartość pH > 12 będzie szybko spadać ze względu 
na rozcieńczanie i uwęglanowienie. 

 
 
12.2  Trwałość i zdolność do rozkładu 
 

Nie dotyczy. 
 
12.3  Zdolność do bioakumulacji 
 

Nie dotyczy. 
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12.4  Mobilność w glebie 

 
Brak danych. 

 
12.5  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

 
Nie dotyczy. 
 

12.6  Inne szkodliwe skutki działania 
 

Mieszanina zawiera klinkier cementu portlandzkiego, pył wielkopiecowy i wodorotlenek 
wapnia. Uwolnienie większych ilości w połączeniu z wodą powoduje podwyższenie 
wartości pH. Wartość pH szybko spada przez rozcieńczenie (anorganiczno-mineralny 
materiał budowlany). 

 
 
13 Postępowanie z odpadami 
 
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
 

Niewykorzystane ilości resztkowe produktu 
Pozbierać utrzymując w stanie suchym, składować w oznakowanych pojemnikach 
i w miarę możliwości ponownie wykorzystać, jeżeli jest to zgodne z maksymalnym 
okresem przechowywania, bądź unikając kontaktu ze skórą i narażenia na pył zmieszać 
ilości resztkowe z wodą i po stwardnieniu usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi 
i urzędowymi. 

 
Wilgotne produkty i szlamy 
Wilgotne produkty i szlamy produktu pozostawić do związania i nie dopuścić do 
przedostania się do kanalizacji lub akwenów wodnych. Usuwanie zgodnie z opisem 
w punkcie „Utwardzony produkt”. 
 
Utwardzony produkt 
Utwardzony produkt usuwać zgodnie z miejscowymi wymaganiami urzędowymi. Nie 
wprowadzać do kanalizacji. Utylizacja utwardzonego produktu jak w przypadku odpadów 
betonowych i szlamu betonowego. 
 
Klasyfikacja odpadów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów: jako 
17 01 01 (beton) lub 10 13 14: (odpady betonowe i szlam betonowy) 
 
 
Opakowania 

Całkowicie opróżnić opakowanie i oddać do recyklingu. W pozostałych przypadkach 
utylizacja całkowicie opróżnionych opakowań w zależności od ich rodzaju zgodnie 
z klasyfikacją odpadów 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) lub 15 01 05 
(opakowania wielomateriałowe). 
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14 Informacje dotyczące transportu 
 
Nie stanowi ładunku niebezpiecznego zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu towarów 
niebezpiecznych ADR, RID, ADN, IMDG-Code, ICAO-TI, IATA-DGR. 

 
14.1  Numer UN (numer ONZ) 
 

Nie dotyczy. 
 
14.2  Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
 

Nie dotyczy. 
 
14.3  Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
 

Nie dotyczy. 
 
14.4  Grupa pakowania 
 

Nie dotyczy. 
 
14.5 Zagrożenia dla środowiska 
 

Nie dotyczy. 
 
14.6  Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
 

Nie dotyczy. 
 
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem 

IBC 
 

Nie dotyczy. 
 
 
15 Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska 

specyficzne dla substancji lub mieszaniny 
 

Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik XVII nr 47 (związki 
chromu(VI)) 

Rozporządzenie w sprawie ochrony przed substancjami niebezpiecznymi 
(Gefahrstoffverordnung – GefStoffV) 

Klasa składowania TRGS 510: klasa składowania 13 (niepalne substancje stałe) 

Klasa zagrożenia dla wody: WGK 1 (słabo zagrażający wodzie), klasyfikacja własna wg 
niemieckich przepisów administracyjnych o substancjach zanieczyszczających wodę 
(VwVwS) 

GISCODE: ZP 1 (produkty zawierające cement, ubogie w chromiany) 

Rozporządzenie o europejskim katalogu odpadów (Abfallverzeichnis-Verordnung, AVV) 
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Niemieckie zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych (Technische Regel für 
Gefahrstoffe) 402: oznaczanie i analiza zagrożeń przy obchodzeniu się z substancjami 
niebezpiecznymi: narażenia przez drogi oddechowe (TRGS 402) 

Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych (Technische Regel für Gefahrstoffe) 
900: najwyższe dopuszczalne stężenie (TRGS 900) 

 
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
 

Dla tej mieszaniny nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego. 
 
16 Inne informacje 

 
a) Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji karty charakterystyki 

 
Całkowicie nowa wersja 
 

b) Wyjaśnienie skrótów i akronimów 
 

ACGIH American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists 

 

ADR/RID European Agreements on the transport 
of Dangerous goods by Road/Railway 

Umowa europejska dotycząca 
międzynarodowych drogowych 
przewozów towarów niebezpiecznych, 
reguluje międzynarodowy transport 
kolejowy ładunków niebezpiecznych 

APF Assigned protection factor  Współczynnik ochrony masek 
przeciwpyłowych 

AVV Rozporządzenie o europejskim 
katalogu odpadów (Abfallverzeichnis-
Verordnung, AVV) 

 

CAS Chemical Abstracts Service Międzynarodowe standardy 
nazewnictwa substancji chemicznych 

CLP Classification, labelling and packaging 
(Regulation (EC) No. 1272/2008) 

Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie 
substancji i mieszanin (rozporządzenie 
(WE) nr 1272/2008) 

DNEL Derived No-Effect Level pochodny poziom narażenia nie 
powodujący niekorzystnych skutków 
dla zdrowia 

EC10 Effective concentration at 10% 
mortality rate 

Skuteczne stężenie przy śmiertelności 
10% 

EC50 Half maximal effective concentration  Średnie stężenie skuteczne 
ECHA European Chemicals Agency Europejska Agencja Chemikaliów 
EINECS European Inventory of Existing 

Commercial Chemical Substances 
Europejski Wykaz Istniejących 
Substancji o Znaczeniu Komercyjnym 

EPA Patrz HEPA Patrz HEPA 
HEPA High efficiency particulate air filter Wysokowydajny typ filtra powietrza 
IATA International Air Transport Association Międzynarodowe Zrzeszenie 

Przewoźników Powietrznych 
IMDG International agreement on the 

Maritime transport of Dangerous 
Goods 

Międzynarodowy kodeks ładunków 
niebezpiecznych w transporcie 
morskim 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chemia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Kodeks_%C5%81adunk%C3%B3w_Niebezpiecznych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Kodeks_%C5%81adunk%C3%B3w_Niebezpiecznych
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBegluga%23.C5.BBegluga_morska
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBegluga%23.C5.BBegluga_morska
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IUPAC International Union of Pure and Applied 
Chemistry 

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej 
i Stosowanej 

LC10 Lethal concentration at 10% mortality 
rate 

Stężenia śmiertelne przy śmiertelności 
10% 

LC50 Median lethal concentration  Średnie stężenie śmiertelne (średnie 
stężenie śmiertelne substancji) 

LD10 Lethal dose at 10% mortality rate Dawka śmiertelna przy śmiertelności 
10% 

LD50 Median lethal dose Średnia dawka śmiertelna 
MEASE Metals estimation and assessment of 

substance exposure 
 

NOEC No observed effect concentration Najwyższe badane stężenie, przy 
którym nie obserwuje się szkodliwych 
oddziaływań 

OECD Organisation for Economic Co-
operation and Development 

Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju 

PBT Persistent, bio-accumulative and toxic  Trwałe, bioakumulacyjne, toksyczne 
PROC Process category  Kategoria procesu 
REACH Registration, Evaluation and 

Authorisation of Chemicals (Regulation 
(EC) No. 1907/2006) 

Rejestracja, ocena, udzielanie 
zezwoleń i stosowane ograniczenia 
w zakresie chemikaliów 
(rozporządzenie nr (WE) 1907/2006) 

SDB Karta charakterystyki  
STOT Specific target organ toxicity Działanie toksyczne na narządy 

docelowe 
TRGS Zasady techniczne dla substancji 

niebezpiecznych 
 

UVCB Substances of Unknown or Variable 
composition, Complex reaction 
products or Biological materials 

Substancje o nieznanym lub zmiennym 
składzie, złożone produkty reakcji lub 
materiały biologiczne 

vPvB Very persistent, very bioaccumulative Bardzo trwałe i w bardzo wysokim 
stopniu bioakumulacyjne 

VwVwS Przepisy administracyjne w sprawie 
substancji zanieczyszczających wodę 
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(13) European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the 
Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (Komisja 
Europejska, 2002 r.): http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf. 

(14) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar 
macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58 

(15) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; 
Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008. 

(16) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental 
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report of the study after the data collection of Phase I-II 2006-2010, H. Notø, H. Kjuus, M. 
Skogstad and K.-C. Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, 
March 2010. 

(18) Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific 
Committee on Food, European Food Safety Authority, ISBN: 92-9199-014-0 [SCF 
document] 
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Exposure Limits (SCOEL) for calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH)2), 
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SCOEL/SUM/137 February 2008 

 
d) Metody zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) 1272/2008 do analizy informacji 

w celu klasyfikacji: 
 
Analiza została przeprowadzona zgodnie z art. 6 ust. 5 i zał. I rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008. 
 

e) Brzmienie zwrotów R, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, porad 
bezpieczeństwa i zwrotów wskazujących środki ostrożności 

 
Opis szczególnych zagrożeń (zwroty R) 

 
R 37 Działa drażniąco na drogi oddechowea) 
R 38 Działa drażniąco na skóręa) 
R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu 
R 43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą 
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Porady bezpieczeństwa (zwroty S) 
 
S 2 Chronić przed dziećmi 
S 22 Nie wdychać pyłu 
S 24 Unikać zanieczyszczenia skóryb) 
S 25 Unikać zanieczyszczenia oczub) 
S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć 

porady lekarza 
S 36 Nosić odpowiednią odzież ochronnąc) 
S 37 Nosić odpowiednie rękawice ochronnec) 
S 39 Nosić okulary ochronne lub ochronę twarzyc) 
S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie 

lub etykietę 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

 
H 315 Działa drażniąco na skórę 
H 317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 
H 318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
H 335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 
H 373 Może powodować uszkodzenie płuc poprzez długotrwałe lub narażenie 

powtarzane przez drogi oddechowe 
 

Zwroty wskazujące środki ostrożności 
 
P102 Chronić przed dziećmi. 
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej 

cieczy. 
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w  dobrze 

wentylowanym pomieszczeniu. 
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę 

oczu/ochronę twarzy. 
P305+P351+P338+P315 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie 

płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
Kontynuować płukanie. Natychmiast zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

P302+P352+P332+P313 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: umyć dużą 
ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia 
podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 
opiekę lekarza. 

P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym 
użyciem. 

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG 
ODDECHOWYCH: w przypadku trudności z oddychaniem, 
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże 
powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji 
umożliwiającej swobodne oddychanie. 
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f) Informacje dotyczące szkolenia 
 

Nie są wymagane dodatkowa szkolenia, wykraczające poza typowy instruktaż 
w zakresie obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi. 
 
Klauzula wyłączająca 
 
Informacje w niniejszej karcie charakterystyki opisują wymagania bezpieczeństwa 
dotyczące naszego produktu i bazują na aktualnym stanie wiedzy. Nie stanowią one 
potwierdzenia właściwości produktu. Odbiorca naszego produktu musi na własną 
odpowiedzialność przestrzegać obowiązujących ustaw, rozporządzeń i zasad, również 
takich, które nie zostały wymienione w tej karcie charakterystyki. 
 


