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SEKCJA 3 : SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 

3.1.Substancje : nie dotyczy 

 

3.2. Mieszaniny 
Skład : 
 
 
 

 

KARTA DANYCH BEZPIECZEŃSTWA 
(Klasyfikacja według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) 

 

PŁATKI AKRYLOWE 

 

 
 
SEKCJA 1 :  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

1.1 Identyfikator produktu 
Nazwa handlowa : PŁATKI AKRYLOWE 
 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
ZASTOSOWANIE:  OGÓLNE PUBLICZNE I PROFESJONALNE 
 

1.3.  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  
Nazwa firmy : MINERAL COLOR 
Adres : ZA DE VALADE – 24100 BERGERAC 
Telefon : (33) 05 53 27 40 20. Fax : (33) 05 53 73 25 75. 
contact@mineral-color.com 

 
1.4.  Numer telefonu alarmowego:  998 lub 112 lub najbliższa terenowa jednostka Państwowej Straży Pożarnej 

 

SEKCJA 2 :  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i jego zmianami. 
Może powodować reakcję alergiczną (EUH208). 
Ta mieszanina nie stanowi zagrożenia fizycznego. Zobacz zalecenia dotyczące pozostałych produktów znajdujących się w 
pomieszczeniu. 
Ta mieszanina nie stanowi zagrożenia dla zdrowia poza możliwymi dopuszczalnymi wartościami narażenia zawodowego. 
(patrz sekcje 3 i 8). 
Mieszanka ta nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Żadne szkody dla środowiska nie są znane ani przewidywalne 
w normalnych warunkach użytkowania. 
 

2.2. Elementy oznakowania 
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i jego zmianami. 

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny  
Piktogramy ostrzegawcze: brak 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Brak 
Postanowienia specjalne: EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 
Dodatkowe oznakowanie: EUH208 zawiera mieszaninę 5-CHLORO-2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU  

[NR WE 220-239-6] (3:1). Może wywołać reakcję alergiczną. . 

Zwroty wskazujące środki ostrożności - Ogólne:  
P102 Chronić przed dziećmi.  
Zwroty wskazujące środki ostrożności - Zapobieganie:  
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.  
Zwroty wskazujące środki ostrożności - Utylizacja:  
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.  
 

2.3. Inne zagrożenia 
Mieszanina nie zawiera „substancji wzbudzających szczególnie duże obawy” (SVHC)> = 0,1% opublikowane przez 
Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporządzenia REACH: http://echa.europa.eu/en/lista 
kandydatów -Tabela 
Mieszanina nie spełnia kryteriów dla mieszanin PBT lub vPvB, zgodnie z załącznikiem XIII z 
Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006. 

mailto:contact@mineral-color.com
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Identifikacja (WE) 1272/2008 

 

67/548/EWG 

 

Nota 

 

% 

 
 
 
INDEX: 613-167-00-5 
NR CAS: 55965-84-9 
MIESZANINA: 
5-CHLORO-2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-
ONU 
[NR. WE 247-500-7]; 
2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU  
[NR. WE 220-239-6] (3:1) 
 
 

GHS06, GHS05, GHS09 
Dgr 
Acute Tox. 3, H331 
Acute Tox. 3, H311 
Acute Tox. 3, H301 
Skin Corr. 1B, H314 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
M Acute = 1  
Aquatic Chronic 1, H410 
M Chronic = 1 
 

T,N 
T;R23/24/25 
C;R34 
Xi;R43 
N;R50/53 

 
0 < x % < 1 
 

SEKCJA 4 : ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

Generalnie, w przypadku wątpliwości lub jeśli objawy utrzymują się, zawsze wezwij lekarza. 
NIGDY nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
W przypadku inhalacji: 
W przypadku objawów alergicznych skonsultuj się z lekarzem. 

W przypadku kontaktu ze skórą: 
W przypadku objawów alergicznych skonsultuj się z lekarzem. 

W przypadku spożycia: 
Skonsultuj się z lekarzem, pokazując etykietę. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Brak dostępnej informacji. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelskiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
Brak dostępnej informacji. 
 

SEKCJA 5 : POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
 

Nie palne. 
 

5.1. Środki gaśnicze : 
Woda, piana, proszek, dwutlenek węgla, piasek. 
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Pożar często wytwarza gęsty, czarny dym. Narażenie na produkty rozkładu może stanowić zagrożenie dla zdrowia.  
Nie wdychaj dymu. 
W przypadku pożaru mogą powstać: 
- tlenek węgla (CO) 
- dwutlenek węgla (CO2) 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 
- Środki ostrożności na wypadek pożaru: Nie wylewać wody gaśniczej do kanalizacji lub zbiorników wodnych. 
- Ochrona w przypadku pożaru: specjalny sprzęt ochronny na wypadek pożaru: nosić autonomiczny aparat oddechowy i 
ubranie chroniące przed chemikaliami. 
- inne informacje: w podwyższonej temperaturze może wydzielać toksyczne gazy. 

 

SEKCJA 6 : POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Zapoznaj się ze środkami ochronnymi wymienionymi w sekcjach 7 i 8. 
Może tworzyć śliskie osady. 

Dla ratowników 
Respondenci będą wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (zob. sekcja 8). 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zebrać wycieki za pomocą niepalnych materiałów absorbujących, np. piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa do 
beczek w celu usunięcia odpadów. 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub cieków wodnych. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Odsysanie i zamiatanie 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Brak danych. 



KARTA DANYCH BEZPIECZEŃSTWA (Rozporządzenie (WE) nr1907/2006)                      Data : 28/02/2018        
PŁATKI AKRYLOWE wersja: 1.1 
Data wydania : 06/10/2008 Str  3/6 
 

 

 
SEKCJA 7 : POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 
 

Przepisy dotyczące pomieszczeń magazynowych mają zastosowanie do warsztatów, w których pracuje się z mieszaniną. 
 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Myć ręcę po każdym użyciu. 

Zapobieganie pożarom: 
Zakazać dostępu osobom nieupoważnionym. 

Zalecany sprzęt i procedury: 
Ochrona osobista, patrz sekcja 8. 
Przestrzegaj środków ostrożności wskazanych na etykiecie oraz przepisów ochrony pracy. 

Zabroniony sprzęt i procedury: 
Zabrania się palenia, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których stosowana jest mieszanina. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Brak dancyh. 

Przechowywanie 
W chłodnym miejscu, chronić przed wilgocią, mrozem i wysokimi temperaturami, trzymać z dala od wszelkich źródeł zapłonu 
oraz przechowywać poza zasięgiem dzieci. 

Opakowanie 
Zawsze przechowywać w opakowaniu wykonanym z identycznego materiału jak oryginał. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Brak danych. 
 

SEKCJA 8 : KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Brak danych. 

8.2. Kontrola narażenia 
Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny  
Piktogram(y) dotyczące nakazu stosowania środków ochrony osobistej (PPE): 

 
Stosować czysty i właściwie utrzymany sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ochrony osobistej należy przechowywać w czystym 
miejscu z dala od miejsca pracy. 
W czasie używania nie jedz, nie pij ani nie pal. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i uprać przed ponownym użyciem. Zapewnić 
odpowiednią wentylację, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. 

- Ochrona oczu / twarzy 
Unikać kontaktu z oczami. 
Stosować ochronę oczu zaprojektowaną przeciwko rozpryskiwaniu cieczy. 
Przed jakąkolwiek obsługą konieczne jest założenie okularów ochronnych zgodnie z normą NF EN166. 

- Ochrona rąk 
Nosić odpowiednie rękawice ochronne w przypadku przedłużonego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. 
Zalecany rodzaj rękawic: 
- Naturalny lateks 
- Kauczuk nitrylowy (kopolimer butadienowo-akrylonitrylowy (NBR)) 
- PVC (polichlorek winylu) 
- Kauczuk butylowy (kopolimer izobutylenowo-izoprenowy) 
- PVA (alkohol poliwinylowy) 

- Ochrona ciała 
Personel powinien nosić regularnie czyszczone ubranie robocze. 
Po kontakcie z produktem wszystkie skażone części ciała należy umyć. 

SEKCJA 9 : WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
Informacje ogólne 
Stan fizyczny: stały 
Kolor : biały lub barwiony 

Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska 
pH : 7 
Temperatura wrzenia: Nie dotyczy. 
Przedział temperatury zapłonu: Nie dotyczy 
Prężność par (50 ° C): Nie dotyczy. 
Gęstość w 20°C: 0,450 + 0,03 
Rozpuszczalność w wodzie: niemieszalny w wodzie 
Temperatura topnienia: Nie dotyczy. 
Temperatura samozapłonu: Nie dotyczy. 
Temperatura rozkładu: Nie dotyczy. 
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9.2. Inne informacje 
Brak dalszych informacji 

SEKCJA 10 : STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 

10.1. Reaktywność 
Brak danych. 

10.2. Stabilność chemiczna 
Ta mieszanina jest stabilna w warunkach postępowania i przechowywania zalecanych w sekcji 7. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Brak danych. 

10.4. Warunki, których należy unikać 
Unikać: mróz 

10.5. Materiały niezgodne 
Brak danych 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Rozkład termiczny może uwalniać / tworzyć: 
- tlenek węgla (CO) 
- dwutlenek węgla (CO2) 
 

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Brak danych. 

11.1.1. Substancje 
Brak informacji toksykologicznych na temat substancji. 

11.1.2. Mieszanina 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: 
Zawiera co najmniej jedną substancję uczulającą. Może wywołać reakcję alergiczną. 

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE 

Jeśli produkt zanieczyści zbiorniki wodne, rzeki lub ścieki, powiadomić właściwe władze zgodnie z procedurami regulacyjnymi. 

12.1. Toksyczność 
Brak danych. 

12.1.2. Mieszaniny 
Brak informacji na temat toksyczności wodnej mieszaniny. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak danych. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Brak danych. 

12.4. Mobilność w glebie 
Brak danych. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Brak danych. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Brak danych. 
 

SEKCJA 13 : POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

Właściwa gospodarka odpadami mieszaniny i/lub jej pojemnika musi być określona zgodnie z przepisami dyrektywy 
2008/98/WE. Przestrzegać przepisów dotyczących ochrony wód. Odpady i zużyte opakowania należy utylizować w 
wyspecjalizowanych ośrodkach.  

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Nie wylewać do kanalizacji lub cieków wodnych. 

Odpady : 
Gospodarka odpadami prowadzona jest bez narażania zdrowia ludzi i bez szkody dla środowiska, aw szczególności bez 
stwarzania ryzyka dla wody, powietrza, gleby, fauny lub flory. 
Przetwarzaj lub usuwaj zgodnie z obowiązującymi przepisami, najlepiej przez skupującego lub zatwierdzoną firmę. 
Nie zanieczyszczać ziemi ani wody odpadami, nie wyrzucać ich do środowiska. 
Zabrudzone opakowanie: 

Całkowicie opróżnij pojemnik. Zachowaj etykietę na pojemniku. 
Przekaż certyfikowanemu wykonawcy utylizacji. 
Kody odpadów (Decyzja 2001/573/WE, Dyrektywa 2006/12/EWG, Dyrektywa 94/31/EWG odnosząca się do 
odpadów niebezpiecznych): 
08 01 12 odpadowe farby lub lakiery inne niż wymienione w 08 01 11 
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 
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15 01 04 opakowania metalowe 

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Zwolnione z klasyfikacji transportowej i oznakowania. 
Transportuj produkt zgodnie z przepisami ADR dla transportu drogowego, RID dla kolei, IMDG dla transportu morskiego oraz 
ICAO / IATA dla transportu lotniczego (ADR 2013 - IMDG 2012 - ICAO / IATA 2014). 

SEKCJA 15 : INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 
substancji lub mieszaniny 
- Informacje dotyczące klasyfikacji i oznakowania z sekcji 2: 
Uwzględniono następujące przepisy: 
- Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporządzeniem (UE) nr 758/2013 

- Informacje o opakowaniu: 
Brak danych. 

- Dyspozycje szczególne: 
Brak danych. 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Brak danych. 

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE 

Ponieważ warunki pracy użytkownika nie są nam znane, informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki oparte są na 
naszej wiedzy oraz przepisach krajowych i wspólnotowych. 
Mieszaniny nie wolno używać do innych celów niż określone w sekcji 1 bez uprzedniego uzyskania pisemnych instrukcji 
postępowania. 
Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu spełnienia wymagań lokalnych 
przepisów i regulacji. 
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki należy traktować jako opis wymagań bezpieczeństwa dotyczących tej 
mieszaniny, a nie jako gwarancję jej właściwości. 

Zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG, 1999/45/WE oraz ich zmianami. 
Zwroty bezpieczeństwa: 
S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
S 2 Chronić przed dziećmi. 
S 29/56 Pozostałości nie wyrzucać do kanalizacji, produkt wraz z opakowaniem należy oddać do punktu zbiórki odpadów 
niebezpiecznych lub specjalnych. 

Brzmienie zwrotów wymienionych w sekcji 3: 
EUH208 Zawiera – może powodować reakcję alergiczną 
EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie 
H301 Działa toksycznie po połknięciu. 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H331 Działa toksycznie przez drogi oddechowe. 
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
R 22 Działa szkodliwie po połknięciu. 
R 23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. 
R 34 Powoduje oparzenia. 
R 38 Działa drażniąco na skórę. 
R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 
R 43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 
R 50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
R 50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne skutki dla 
środowisko wodne. 

Skróty : 
ADR : Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. 
IMDG : Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. 
IATA : Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych. 
ICAO : Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego. 
RID : Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. 
WGK  : Wassergefahrdungsklasse (klasa zagrożenia wodnego). 
 

 


