KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu europejskiego i Rady (WE) 1907/2006
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
1272/2008 (CLP) w brzmieniu obowiązującym (REACH)
Data wydania: 26.4.2011 (rewizja)
Nazwa substancji lub mieszaniny (ewentualnie firma):
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Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Mieszanina
Wodna dyspersja polimeru styrenu/akrylanu
Wodna dyspersja polimeru na bazie esterów kwasu
metakrylowego i akrylowego
Wodna dyspersja związków na bazie wosku

Inna nazwa substancji lub mieszaniny:

FORTECOAT 1410 – impregnat penetracyjny
FORTECOAT 1420 – środek do ostatecznego
wykończenia
FORTECOAT 1426 – środek do ostatecznego
wykończenia

Numer rejestracyjny (submission number):

chodzi o mieszaninę, u producentów substancji została
sprawdzona rejestracja poszczególnych składników

Numer WE (EINECS):

nie ma, chodzi o mieszaninę

1.2 Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Istotne zidentyfikowanie zastosowania - w budownictwie
Zastosowania odradzane – nie ma
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Nazwa producenta:
FORTEMIX s.r.o.
Miejsce działalności:
Kirilovova 812
739 21 Paskov
Republika Czeska
Telefon:
+420 558 638 311 +420 558 638 310
e-mail:
mfo@fortemix.eu
Rewizję karty bezpieczeństwa przeprowadził:
enviform@enviform.cz
1.4 Numer telefonu alarmowego
Toxikologické informační středisko:
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

2.

+420 224 919 293
+420 224 915 402
(+420 224 914 575)

Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja:
Zgodnie z ustawą nr 356/2003 Dz.U., w brzmieniu obowiązującym mieszanina nie została sklasyfikowana
jako niebezpieczna.
Zwroty R:
nie ma
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Zwroty S:
S2
Chronić przed dziećmi
S26
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S28
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem
Klasyfikacja:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 1272/2008, w brzmieniu obowiązującym nie została
sklasyfikowana jako niebezpieczna.
Słowo sygnalizacyjne:
nie ma
Zwroty H:
nie ma
Zwroty P:
P102 Chronić przed dziećmi
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć
P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
Elementy oznakowania
Nie wymaga oznakowania.
2.3 Inne zagrożenia
Nie jest przewidywane, że mieszanina zawiera substancje PBT.
Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas używania substancji lub mieszaniny:
W kontakcie z okiem może spowodować jego zaczerwienienie i podrażnienie. U osób z wrażliwą skórą
może spowodować jej podrażnienia.
Zagrożenia dla środowiska podczas używania substancji lub mieszaniny:
Nie są znane żadne zagrożenia w środowisku wodnym.
Granice stężenia z zatwierdzonego spisu klasyfikacji i oznaczeń:
Nieokreślone
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3. Skład / informacja o składnikach
3.1 Substancje – chodzi o mieszaninę
3.2 Mieszaniny

Nazwa chemiczna

2-amino-2methylpropanol

4.

EINECS

CAS

204-709-8 124-68-5

Zawartość
(% wag.)

<1,5

Symbol ostrzegawczy
niebezpieczeństwa

Xi
Skin Irrit.2, Eye Irrit 2

Klasyfikacja zgodnie z ustawą
nr 356/2003 Dz.U. oraz
Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE)
1272/2008

R38, R41
H315, H318

Środki pierwszej pomocy

4.1 Ogólne wskazówki
W przypadku stanu zagrażającego życiu należy przeprowadzić resuscytację :
poszkodowany nie oddycha
- należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie;
zawał serca
- należy natychmiast wykonać pośredni masaż serca;
utrata świadomości
- należy poszkodowanego ułożyć w pozycji na boku.
W przypadku wdychania:
Przerwać działania mieszaniny. Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zarazem dbać o
bezpieczeństwo osobiste. Ciepło okryć i zapewnić spokój do momentu ustąpienia efektów działań
substancji. W przypadku utrzymywania się dolegliwości zwrócić się o pomoc medyczną.
W przypadku kontaktu ze skórą:
Zdjąć zabrudzoną odzież, zanieczyszczoną skórę zmyć dużą ilością wody z mydłem. Na skórę można
stosować kremy ochronne. Gdy podrażnienie nie ustępuje, skonsultować się z lekarzem.
W przypadku kontaktu z oczami:
Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody co najmniej przez 15 minut. Przy tym powieki mieć szeroko
otwarte. (O ile poszkodowany używa soczewek kontaktowych, należy je wyjąć). W przypadku, gdy
podrażnienie oka nie ustępuje, skonsultować się z lekarzem.
W przypadku połknięcia:
Nie powodować wymiotów! Przemyć usta dużą ilością wody i wypić 2 -5 dcl wody. W przypadku
pojawienia się problemów z trawieniem albo ból zapewnić pomoc lekarską, pokazać pojemnik z etykietą lub
niniejszą kartę charakterystyki.
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Nie są znane żadne opóźnione objawy.
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4.3 Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania
z poszkodowanym
n.d.

5.

Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze
Proszek gaśniczy, CO2, piana, mgła wodna.
Nieodpowiednie środki gaśnicze
Prąd wody.
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Podczas pożaru powstaje czarny dym, który może zawierać nieokreślone toksyczne lub drażniące wiązki,
albo CO.
5.3 Informacje dla straży pożarnej
Mieszanina jest niepalna, dopóki się w niej zawarta woda nie odparuje. Sucha żywica jest łatwopalna.
Przy pożarze stosować aparaty oddechowe oraz odzież ochronną odporną na działanie środków
chemicznych.

6.

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Podczas likwidacji niezamierzonego uwolnienia należy użyć środków ochrony osobistej (odzież ochronna,
obuwie ochronne), unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz zabronić zanieczyszczeniu odzieży.
W razie awarii i pożaru stosować aparaty oddechowe. Podczas likwidacji uwolnienia do środowiska oraz po
jej zakończeniu do momentu umycia rąk wodą z mydłem nie należy jeść, pić ani palić.
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych oraz gruntowych.
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwana skażenia
Mieszaninę zebrać do opakowania i regenerować/przetworzyć. Resztę przesypać absorbentem (np. piasek,
trociny, itd.) i przekazać do utylizacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Miejsce
dokładnie oczyścić.
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Następne informacje – patrz sekcja 8 i 13.
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Postępowanie z substancjami lub mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Unikać długotrwałemu oraz wielokrotnemu kontaktu za skórą i oczami oraz zabronić zanieczyszczeniu
odzieży. Stosować środki ochronne.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania substancji i mieszanin łącznie z niekompatybilnymi
substancjami i mieszaninami
Przechowywać w temperaturze pokojowej od 5 do 40°C. W przypadku długotrwałego składowania
produkt może zacząć śmierdzieć dzięki procesom bakteryjnym, które można eliminować poprzez
zastosowanie środków grzybobójczych.
7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
n.d.
8.

Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczące kontroli
Zgodnie z Rozporządzeniem rządu 361/2007 Dz.U. w brzmieniu obowiązującym.
Graniczne wartości narażenia:
nie ma
Wartości DNEL i PNEC
Chodzi o mieszaninę, dlatego nie była sporządzona dokumentacja rejestracyjna oraz określone wartości
DNEL i PNEC.



DNEL (Derived No-Effect Level) – pochodny poziom nie powodujący zmian
PNEC (Predicted No-Effect Concentration) – przewidywane stężenie nie powodujące zmiany
w środowisku

8.2 Ograniczanie narażenia
Pracownicy powinni mieć do dyspozycji środki ochrony osobistej , które należy utrzymywać w stale
używalnym stanie. Dotrzymywać zasad higieny pracy. Po pracy umyć ręce wodą z mydłem i stosować
kremy ochronne.
8.2.1 Odpowiednie kontrole techniczne
Nieokreślone
8.2.2 Ograniczenie narażenia pracowników
Ochrona dróg oddechowych: przy dostatecznej wentylacji nie jest wymagana. Niektóre prace mogą
wymagać lokalną wentylację. W przypadku tworzenia się mgły należy
stosować maski z filtrem FPP2SI (np. półmaska filtrująca 3M 8322,
Respirator 3M 9320).
Ochrona rąk:
rękawice ochronne (neopren, kauczuk nitrylowy, alkohol poliwinylowy).
Ochrona oczu:
szczelne okulary ochronne lub ochrona twarzy.
FORTEMIX s.r.o.
Kirilovova 812, Paskov, 73921, Česká republika
tel:+420 558 638311 fax:+420 558 638310
email:mfo@fortemix.eu
www.fortemix.eu
F-14-01-11

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu europejskiego i Rady (WE) 1907/2006
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
1272/2008 (CLP) w brzmieniu obowiązującym (REACH)
Data wydania: 26.4.2011 (rewizja)
Nazwa substancji lub mieszaniny (ewentualnie firma):

Ochrona skóry:

Strona: 6 z 12

FORTECOAT 1410, 1420, 1626

odzież ochronna, obuwie ochronne

8.2.3 Ograniczenie narażenia dla środowiska
Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gleby.
9. Właściwości fizyczne i chemiczne
Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych
a) Stan fizyczny
b) Zapach
c) Próg zapachu
d) Wartość pH (przy 20 oC)
e) Temperatura topnienia/krzepnięcia (oC)
f) Temperatura wrzenia i granice wrzenia (oC)
g) Temperatura zapłonu (oC)
h) Szybkość parowania
i) Palność (ciała stałego, gazu)
j) Górne/dolne granice wartości
palności lub wybuchowości
k) Ciśnienie par (przy 20 oC)
l) Gęstość pary
m) Gęstość względna (przy 20 oC)
n) Rozpuszczalność ( przy 20 oC)
w wodzie
w tłuszczach (specyfikuje się rozpuszczalnik)
o) Współczynnik podziału n-oktanol/woda
p) Temperatura samozapłonu (oC)
q) Temperatura rozkładu (oC)
r) Lepkość
s) Właściwości wybuchowe
t) Właściwości utleniające

ciecz o kolorze białym
charakterystyczny
n.d.
7,5-10,0
0
100
n.d.
n.d.
n.a.
nie jest wybuchowy
n.d.
n.a.
n.d.
rozpuszczalny
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

9.2 Następne informacje
n.d.
10. Stabilność i reaktywność
Reaktywność
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach manipulacji i magazynowania.
Stabilność chemiczna
W przypadku zmrożenia (0°C) mieszanina może się skurczyć.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
W wyniku kontaktu z kwasami lub solami metali może dojść do koagulacji.
Sucha żywica jest łatwopalna.
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Warunki, których należy unikać
Chronić przed niskimi temperaturami.
Materiały niezgodne
n.d.
Niebezpieczne produkty rozkładu
n.d.

11. Informacje toksykologiczne
Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
a) ostra toksyczność
LD50 , doustnie (szczur) > 2000 mg/kg.
b) działanie drażniące
W przypadku długotrwałego powtórnego działania może lekko drażnić.
c) działanie żrące
n.d
d) działanie uczulające
n.d.
e) toksyczność dla dawki powtarzalnej
n.d.
f) rakotwórczość
n.d.
g) mutagenność
n.d.
h) szkodliwe działanie na rozrodczość
n.d.
h) toksyczność dla specyficznych organów – jednorazowe narażenie
n.d.
Prawdopodobne drogi narażenia
Inhalacja: n.a.
Doustnie: małe prawdopodobieństwo narażenia.
Skóra: najprawdopodobniejsze narażenie.
Objawy odpowiadające właściwościom fizycznym, chemicznym i toksykologicznym
Przy inhalacji: n.d.
Przy kontakcie ze skórą: W przypadku długotrwałego powtórnego działania może lekko drażnić.
Przy kontakcie z oczami: W przypadku długotrwałego powtórnego działania może lekko drażnić.
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Po spożyciu: n.d.
Opóźnione i natychmiastowe działania oraz chroniczne działania krótkotrwałego i długotrwałego
narażenia
Wrażliwość: n.d.
Rakotwórczość: n.d.
Mutagenność: n.d.
Szkodliwe działanie na rozrodczość: n.d.
Działania interaktywne
n.d.
Brak konkretnych danych
n.d.
Mieszaniny
Informacje o mieszaninach w porównaniu z informacjami o substancjach
n.d.
Pozostałe informacje
n.d.

12. Informacje ekologiczne
Toksyczność
LC50, 96 h, ryby (mg.l-1):
EC50 ,48 h, dafnie (mg.l-1):

>10
>100

Trwałość i zdolność do rozkładu
Mieszanina ulega rozkładowi biologicznemu.
Zdolność do bioakumulacji
n.d.
Mobilność w glebie
n.d.
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Nie są przewidywane właściwości PBT/vPvB.
Inne szkodliwe skutki działania
n.d.
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13. Postępowanie z odpadami
Metody unieszkodliwiania odpadów
Mieszaninę należy unieszkodliwić tak samo jak odpad niebezpieczny zgodnie z ustawą o odpadach
nr 185/2001 Dz.U., w brzmieniu obowiązującym, na specjalnych składowiskach lub oczyszczarkach.
Zanieczyszczone opakowania są unieszkodliwiane tak samo jak mieszanina.
Kod odpadu 150105 – opakowania wielomateriałowe.
Mniejsze ilości mogą być zdeponowane razem z domowymi śmieciami.
14. Informacje dotyczące transportu
14.1 Numer ONZ (numer UN)
n.a.
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa ONZ
n.a.
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
n.a.
Kod klasyfikacyjny
n.a
Numer identyfikacyjny zagrożenia
n.a.
Oznaczenie bezpieczeństwa:
n.a.
14.4 Grupa pakowania
n.a.
14.5 Zagrożenia dla środowiska
n.a
Ilości odebrane
n.a.
Kategoria przewozowa
n.a.
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
n.a.
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14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
n.a.
15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub
mieszanki
Rozporządzenie REACH: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 w sprawie
rejestracji, oceny, zezwoleń oraz ograniczeń substancji chemicznych; w brzmieniu obowiązującym
Rozporządzenie CLP: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznaczeń oraz opakowań substancji i mieszanin; w brzmieniu obowiązującym
Dyrektywa DSD/DPD: Dyrektywa 67/548/EHS oraz Dyrektywa 1999/45/ES
Przepisy narodowe dotyczące ochrony osób lub środowiska
Ustawa nr 356/2003 Dz.U. w sprawie substancji i środków chemicznych oraz w sprawie zmiany niektórych
ustaw, z późniejszymi zmianami
OCHRONA OSÓB:
 Kodeks pracy
 Ustawa o ochronie zdrowia publicznego
 Ogłoszenie, którym określane są ograniczenia higieniczne chemicznych, fizycznych oraz
biologicznych wskaźników do wewnętrznego środowiska pomieszczeń pobytowych niektórych
budowli
 Ogłoszenie, którym określane są warunki do zaszeregowania prac do kategorii, wartości graniczne
wskaźników biologicznych badań na narażenia, warunki odbioru materiału biologicznego w celu
przeprowadzana biologicznych badań na narażenia oraz wymagania zgłoszenia prac z azbestem
i wskaźnikami biologicznymi
 Rozporządzenie rządu, którym określane są warunki ochrony zdrowia podczas pracy
 Ustawa o prewencji poważnych awarii spowodowanych poprzez obrane niebezpieczne substancje
oraz środki chemiczne
OCHRONA ŚRODOWISKA:
 Ustawa o ochronie powietrza
 Ustawa o odpadach
 Ustawa o ochronie wód
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego, chodzi o mieszaninę.

16.

Inne informacje



Zmiany w odróżnieniu od wersji poprzedniej
Karta charakterystyki została zaktualizowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1907/2006 i 1272/2008
Zmiany zapisane są kolorowo
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Rewizja karty charakterystyki z dnia 26.4.2011 zastępuje pierwotną kartę charakterystyki
Ważne odsyłacze do literatury i źródła danych

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1907/2006 w brzmieniu obowiązującym,
łącznie z Ogłoszeniami 67/548/EHS i 1999/45/ES
 Przepisy ADR/RID w brzmieniu obowiązującym
 Ustawa o substancjach i środkach chemicznych nr 356/2003 Dz.U., w brzmieniu obowiązującym
 Ustawa o odpadach nr 185/2001 Dz.U., w brzmieniu obowiązującym
 Pierwotna karta charakterystyki
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2008 w brzmieniu obowiązującym
Spis zwrotów R, S, H i P
Zwroty R:
R38 Działa drażniąco na skórę.
R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Zwroty S:
S2 Chronić przed dziećmi.
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.
Zwroty H:
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Zwroty P:
P102 Chronić przed dziećmi.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
Porady dotyczące szkoleń
Osoby mające kontakt z substancjami/mieszaninami zagrażającymi, powinni zostać w dostatecznym zakresie
powiadomieni o działaniach danych substancji/mieszanin, razem ze sposobami manipulacji, o środkach
ochronnych, zasadach pierwszej pomocy, niezbędnych postępowaniach asenizacyjnych oraz
postępowaniach podczas likwidacji uszkodzeń i awarii.
Osoba, która jest w kontakcie z danym produktem chemicznym, powinna być powiadomiona o informacjach
zawartych w karcie charakterystyki.
Legenda skrótów i skrótowców używanych w karcie charakterystyki
 DNEL (Derived No-Effect Level) – pochodny poziom nie powodujący zmian
 EC50 – stężenie efektywne
 LC50 - (Lethal concentration) stężenie śmiertelne
 LD50 - (Lethal dose) dawka śmiertelna, oznaczenie ilości substancji, które stanowi śmiertelną
dawkę dla danego zwierzęcia w 50 % przypadków.
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n.a. – nie stosowany
n.d. – nie będący do dyspozycji
NPK-P – najwyższe dopuszczalne stężenie
PBT – trwały, bioakumulatywny i toksyczny
PEL – dopuszczalny limit narażenia
PNEC (Predicted No-Effect Concentration) – przewidywane stężenie nie powodujące zmiany
w środowisku
vPvB – bardzo trwały, wysoce bioakumulatywny

Oświadczenie:
Karta charakterystyki została opracowana zgonie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) 1907/2006 w brzmieniu obowiązującym, łącznie z Ogłoszeniami 67/548/EHS i 1999/45/ES), w
brzmieniu obowiązującym oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2008 w
brzmieniu obowiązującym. W karcie charakterystyki zawarte są informacje potrzebne są do zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas pracy oraz ochrony środowiska. Powyższe informacje
opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i doświadczeń zgodnie z obowiązującym prawem. Nie
stanowią one żadnej gwarancji przydatności i stosowalności dla konkretnej aplikacji.
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