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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu 

Postać produktu : Mieszanina 
Nazwa handlowa : DECOVERNI TRAVERTIN  

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 
Zastosowanie zidentyfikowane: : Zastosowania konsumenckie,Zastosowanie profesjonalne,Zastosowanie przemysłowe 

Wypełniacze, kity, tynki;  Cienkowarstwowy tynk wapienny, przeznaczony do wykonywania 
trwałych aplikacji wewnątrz pomieszczeń, o fakturze wynikającej z rodzaju użytego 
narzędzia. 

1.2.2. Odradzane zastosowanie  
Inne niż zalecane 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu alarmowego : 112 - telefon alarmowy służb ratowniczych 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Mies zanina zaklas yfikowana  jako s twarzająca zagrożenieMieszaniny/Substancje: Karta SDS UE > 2015: Zgodnie z 2020/878 (Załącznik 
Rozporządzenia REACH) 

Skin Irrit. 2 H315   
Eye Dam. 1 H318   
STOT SE 3 H335   
Pełne brzmienie klas zagrożeń i zwrotów H: patrz sekcja 16 

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko. 
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

2.2. Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) : 

  

    

  GHS05 GHS07     
Hasło ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczeństwo 
Zawiera : Wodorotlenek wapnia 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H315 - Działa drażniąco na skórę. 

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

Dostawca 
DK SERVICE SP. Z O.O. SP. K. 
UL. WYSZYŃSKIEGO 22 – SZÓWSKO 
37-500 JAROSŁAW  
T 166218014 
www.decoverni.com.pl 
Adres elektroniczny kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki : sklep.decoverni@onet.pl 

mailto:sklep.decoverni@onet.pl
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Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub 
etykietę. 
P102 - Chronić przed dziećmi. 
P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
P280 - Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. 
P305+P351+P338+P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać 
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów zgodnie z 
lokalnymi, regionalnymi, krajowymi przepisami. 

Dodatkowe zwroty  P do umieszczenia w karcie 
charakterystyki. 

: P261 Unikać wdychania pyłu. 
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem 
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić 
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego 
oddychania. 

Zatyczka zabezpieczająca, zapobiegająca 
otworzeniu przez dzieci 

: Nie dotyczy 

Ostrzeżenia wyczuwalne dotykiem : Nie dotyczy 

2.3. Inne zagrożenia 

Inne informacje : Produkt nie zawiera substancji ocenionych jako spełniające kryteria PBT lub vPvB w 
stężeniu 0.1% lub większym. 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1. Substancje 

Nie dotyczy 

3.2. Mieszaniny 
 

Produkt w postaci suchego proszku zawierającego wypełniacze mineralne, wapno hydratyzowane i środki pomocnicze. 

Nazwa Identyfikator produktu % 
Klasyfikacja zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Wodorotlenek wapnia* (Numer CAS) 1305-62-0 
(Numer WE) 215-137-3 
(REACH-nr) 01-2119475151-45-0061 

> 50 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 

węglan wapniowo-magnezowy (dolomit)* (Numer CAS) 16389-88-1 
(Numer WE) 240-440-2 

< 25 Nie sklasyfikowany 

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16 
*- Substancje, dla których ustalono najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc - środki ogólnie : W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. 
Pokazać opakowanie lub etykietę. 

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do 
swobodnego oddychania. Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku złego 
samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Zdjąć zanieczyszczoną odzież . Umyć skórę dużą ilością wody z mydłem i dobrze spłukać. W 
przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza - 
dermaltologa. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Ostrożnie płukać wodą przez 
conajmniej 15 minut. Natychmiast wezwać lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Przemyć usta wodą. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć 
lub z lekarzem. 
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4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji : Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Przewlekłe zapalenie błon śluzowych 
nosa, gardła i krtani, astmę oskrzelową, pylicę i rozedmę płuc. 

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skórą : Działanie drażniące. Może powodować wysuszenie, podrażnienie skóry. 
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami 
Symptomy/skutki w przypadku połknięcia 

: 
: 

Poważne uszkodzenie oczu. Może uszkodzić rogówkę oka. 
Oparzenia jamy ustnej i przełyku 

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

Jeżeli doszło do poważnych obrażeń skóry, należy ją myć bieżącą wodą przez kilka godzin. Proszek może uszkodzić rogówkę oka. Myć dużą ilością 
wody przez co najmniej 15 minut. Postępować zgodnie ze wskazówkami uzyskanymi pod nr tel. alarmowego, patrz sekcja 1.4 lub lekarza pogotowia 
ratunkowego. 
 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Niewłaściwe środki gaśnicze 

: 
: 

Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. 
Silny strumień wody 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku 
pożaru 

: Możliwość uwolnienia się toksycznych dymów. Nie wdychać gazów powstających podczas 
eksplozji i pożarów. Patrz także sekcja 10 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Samodzielny, izolujący aparat 
ochronny do oddychania. Kompletna odzież ochronna. 
Pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozpylając na nie 
wodę, z bezpiecznej odległości; o ile to możliwe i bezpieczne usunąć z obszaru zagrożenia i 
kontynuować zraszanie do momentu całkowitego ich schłodzenia. Produkt w połączeniu z 
wodą i dwutlenkiem węgla ulega stwardnieniu (karbonizacji).  
Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód. Ścieki i 
pozostałości po pożarze usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

SEKCJA 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 
Procedury awaryjne : Przewietrzyć strefę rozlewu. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 

Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. 
W sytuacjach awaryjnych powiadomić odpowiednie władze. Ograniczyć dostęp osób 
postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. 
Przestrzegać zalecanych środków ostrożności, stosować środki ochrony indywidualnej (patrz 
sekcja. 7 i 8). 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 
Wyposażenie ochronne : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania 

dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej". 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Unikać uwolnienia do środowiska. W przypadku wypływu dużych ilości powiadomić policję i straż pożarną.  
W przypadku przedostania się do wód lub kanalizacji powiadomić odpowiednie władze. 

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

Metody usuwania skażenia : Zebrać produkt mechanicznie. Produkt gromadzić w odpowiednio oznakowanych 
pojemnikach do czasu przyszłego zniszczenia lub przetworzenia, podłogi i inne przedmioty 
myć dokładnie natychmiast po zanieczyszczeniu produktem( wodę należy zebrać i przekazać 
do utylizacji- nie wylewać do kanalizacji). Duże ilości odpadów usuwać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Można stosować środki neutralizujące odczyn zasadowy. 

Inne informacje : Usuwać materiały lub pozostałości stałe w upoważnionym zakładzie. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 8, 13. 
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SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania 

: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać 
wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. 
Stosować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta. 
Przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej 
(patrz sekcja 8).  

Zalecenia dotyczące higieny : Przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP. Postępować zgodnie z zasadami 
dobrej higieny przemysłowej. Wyprać  zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z 
produktem.  

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

Warunki przechowywania : Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym miejscu. 
Zalecana temp. przechowywania +5 do +20°C. Chronić przed mrozem i ekspozycją na 
wysokie temperatury (powyżej +40ºC). Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz. 
Chronić przed dziećmi. Patrz także sekcja 10. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Wodorotlenek wapnia (1305-62-0) 
UE - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy 

Nazwa miejscowa Calcium dihydroxide 

IOELV TWA (mg/m³) 1 mg/m³ (Respirable fraction) 

IOELV STEL (mg/m³) 4 mg/m³ (Respirable fraction) 

Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164 

Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy 

Nazwa miejscowa Wodorotlenek wapnia 

NDS (mg/m³) 2 mg/m³ frakcja wdychalna 
1 mg/m³ frakcja respirabilna 

NDSCh (mg/m³) 6 mg/m³ frakcja wdychalna 
4 mg/m³ frakcja respirabilna 

Uwaga (PL) Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu 
w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia. Frakcja respirabilna – frakcja 
aerozolu wnikająca do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po 
zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej. 

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286 

 

węglan wapniowo-magnezowy (16389-88-1) 
Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy 

Nazwa miejscowa Węglan magnezu wapnia (dolomit) 

NDS (mg/m³) 10 mg/m³ frakcja wdychalna 

Uwaga (PL) Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu 
w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia. Obowiązuje jednoczesne 
oznaczanie stężeń frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej. 



DECOVERNI TRAVERTIN 
Karta Charakterystyki  
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830 
 

 

   

2021-05-17 (Wersja: 1.0) PL (polski) 5/11 
 

węglan wapniowo-magnezowy (16389-88-1) 
Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286 

8.2. Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli: 
Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Zapobiegać zanieczyszczeniu oczu i skóry. 
 
Indywidualne środki ochrony : 
Zdjąć 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. 
Zaleca się stosowanie ochronnych kremów natłuszczających skórę. Środki ochrony osobistej powinny spełniać wymagania określone w normach i 
przepisach. 

Ochrona rąk: 

Rękawice ochronne  np. z gumy nitrylowej lub neoprenowej. Właściwości ochronne rękawic zależą nie tylko od rodzaju materiału, z którego są 
wykonane. Czas działania ochronnego może być różny przypadku różnych producentów rękawic. W przypadku wielu substancji nie można 
precyzyjnie oszacować czasu działania ochronnego rękawic. Uwzględniając podane przez producenta parametry rękawic należy zwracać uwagę 
podczas stosowania produktu czy rękawice jeszcze zachowują swoje właściwości ochronne  

 

Ochrona oczu: 

Szczelne okulary ochronne chroniące przed pyłem lub rozpryskami wodnych mieszanin produktu. 

 

Ochrona skóry i ciała: 

Nosić odpowiednią odzież ochronną odzież i buty robocze. 

 

Ochrona dróg oddechowych: 

W przypadku niewystarczającej wentylacji, nosić odpowiedni aparat oddechowy, maski lub półmaski z pochłaniaczem absorbującym pyły, w 
sytuacjach awaryjnych, należy stosować aparaty oddechowe niezależne od powietrza z otoczenia.  

 
Kontrola narażenia środowiska: 
Zabezpieczyć przed  uwolnieniem do środowiska. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia : Stały/proszek 
Barwa : Kremowy 
Zapach : Hydratyzowanego wapna 
Próg zapachu : Brak danych 
pH - r-r wodny : 11 
Względna szybkość parowania (octan butylu=1) : Brak danych 
Temperatura topnienia : Brak danych 
Temperatura krzepnięcia : Nie dotyczy 
Temperatura wrzenia : Brak danych 
Temperatura zapłonu : Nie dotyczy 
Temperatura samozapłonu : Nie dotyczy 
Temperatura rozkładu : Brak danych 
Palność (ciała stałego, gazu) : Niepalny 
Prężność par : Brak danych 
Gęstość względna pary w temp. 20 °C : Brak danych 
Gęstość względna : ∼ 1,4 g/cm3 - mieszanina z wodą 

∼ 1,1 g/cm3 - produkt bezwodny 
Rozpuszczalność : Częściowo rozpuszczalny 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) : Brak danych 
Lepkość, kinematyczna : Brak danych 
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Lepkość, dynamiczna : Brak danych 
Właściwości wybuchowe : Brak danych 
Właściwości utleniające : Brak danych 
Granica wybuchowości : Nie dotyczy 

9.2. Inne informacje 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach użytkowania, przechowywania i transportu. W środowisku wodnym dysocjuje na kationy wapnia i 
aniony hydroksylowe 

10.2. Stabilność chemiczna 

Stabilny w warunkach normalnych. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Substancja reaguje egzotermicznie z kwasami. Ogrzewana powyżej 580ºC rozkłada się z wydzieleniem tlenku wapnia i wody. Tlenek wapnia reaguje 
z wodą i generuje ciepło, co stwarza ryzyko dla materiałów łatwopalnych. W kontakcie z aluminium i mosiądzem w obecności wilgoci uwalnia się 
wodór. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Wilgoć, w razie zawilgocenia i dopływu powietrza ulega twardnieniu. 

10.5. Materiały niezgodne 

Kwasy, aluminium i mosiądz (w obecności wilgoci). 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania. Produkty wydzielające się w 
środowisku pożaru – sekcja 5. 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany 
Toksyczność ostra (skórnie) : Nie sklasyfikowany 
Toksyczność ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany 
Produkt wykazuje odczyn silnie alkaliczny. Produkty na bazie wapna hydratyzowanego jest silnie alkaliczny, dlatego należy natychmiast usuwać 
wszelkie zanieczyszczenia skóry (nie dopuszczać do zastygnięcia produktu na skórze) w celu uniknięcia wysuszenia lub poparzenia skóry. 
 
Dane toksyczności ostrej dla składników mieszaniny 

Wodorotlenek wapnia (1305-62-0) 
LD50 doustnie, szczur > 2000 mg/kg 

LD50 skóra, królik > 2500 mg/kg 

 
Działanie żrące/drażniące na skórę : Działa drażniąco na skórę. 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na 
oczy 

: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę : Nie sklasyfikowany 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany 
Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany 
 
Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany 
 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe 

: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
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Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane 

: Nie sklasyfikowany 

 
Zagrożenie spowodowane aspiracją 
 
Objawy i skutki narażenia  
Narażenie inhalacyjne  
Kontakt z oczami  
Kontakt ze skórą  
Połknięcie. 

: 
 
 
: 
: 
: 
: 

Nie sklasyfikowany 
 
 
Po odparowaniu wody, pył może podrażniać gardło i układ oddechowy i powodować kaszel. 
Może powodować lekkie podrażnienie oczu.  
Przedłużający się kontakt może powodować zaczerwienienie, podrażnienie.  
Po połknięciu może spowodować podrażnienie i wymioty 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

Ekologia - ogólnie : Produkt ten nie jest uważany za toksyczny dla organizmów wodnych i nie powoduje 
długotrwałych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
krótkotrwałe (ostre) 

: Nie sklasyfikowany 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
długotrwałe (przewlekłe) 

: Nie sklasyfikowany 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Nie ulega biodegradacji, większość składników mieszaniny to związki mineralne pochodzenia naturalnego. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Współczynnik bioakumulacji nie został oznaczony. Produkt po kontakcie z wodą i dopływem powietrza ulega karbonizacji i obniżeniu pH. 

12.4. Mobilność w glebie 

Brak dodatkowych informacji 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Produkt nie zawiera substancji ocenionych jako spełniające kryteria PBT lub vPvB w stężeniu 0.1% lub większym. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Metody unieszkodliwiania odpadów : Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego centrum sortowania i 
zbiórki odpadów. 

Zalecenia dotyczące usuwania 
produktu/opakowania 

: Odpadki po produkcie oraz nieoczyszczone puste pojemniki należy zapakować, zamknąć i 
oznaczyć zgodnie z międzynarodowymi i lokalnymi regulacjami, odnośnie recyrkulacji. 
Przy przekazywaniu opróżnionych, nie oczyszczonych pojemników po produkcie należy 
poinformować odbiorcę o zagrożeniu, jakie mogą stwarzać pozostałości produktu. Odzysk 
(recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie 
zobowiązującymi przepisami.15 01 02 –opakowania z tworzyw sztucznych. 

Kod europejskiego katalogu odpadów  : Kod odpadu nie może zostać określony wg europejskiego katalogu odpadów (EWC), 
ponieważ zależy to od użytkowania produktu. Końcowy użytkownik powinien zdefiniować 
powstały odpad i przypisać właściwy kod. Szczegółowy kod odpadu zależy od miejsca i 
sposobu stosowania produktu.  
10 13 04 - Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego 
 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
Wyrób nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny materiał transportowy.  
 
UWAGA: opakowania z wyrobem należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się w czasie transportu, wpływami atmosferycznymi, 
nasłonecznieniem. 
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14.1. Numer UN (numer ONZ) 

Nr UN (ADR) : Nie dotyczy 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR) : Nie dotyczy 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

ADR 
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADR) : Nie dotyczy 

14.4. Grupa pakowania 

Grupa pakowania (ADR) : Nie dotyczy 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Produkt niebezpieczny dla środowiska : Nie 
Inne informacje : Brak dodatkowych informacji 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Transport drogowy 
Nie dotyczy 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 

Nie dotyczy 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

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

15.1.1. Przepisy UE 
Nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH 
Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH 
Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH 
Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i rady z 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i 
przywozu niebezpiecznych chemikaliów. 
Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącemu 
trwałych zanieczyszczeń organicznych 
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Inne informacje, ograniczenia i przepisy prawne : Rozporządzenie 2015/830: Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH). ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i 
pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 
1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006  (Dz.Urz. UE L 353/2 z 
31.12.2008). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę 
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. Rozporządzenie w sprawie 
produktów biobójczych (UE 528/2012). Umowa ADR - Załącznik do Dz. U. z dnia 26 
kwietnia 2019 r. Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie 
zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 
1957r. (Dz. U. 2019, poz. 769). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE 
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 
312 z 22.11.2008). Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca 
pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne 
podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami 
chemicznymi w miejscu pracy. Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. 
ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia 
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 
91/322/EWG i 2000/39/WE. Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. 
ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu 
wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE. 
Dyrektywa Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz 
wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 
Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 
2009/161/UE. Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE 
ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w 
sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów 
niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów 
niebezpiecznych. DECYZJA KOMISJI z dnia 18 grudnia 2014 r 2014/955/EU zmieniająca 
decyzję 2000/532/WE w sprawie wykazu odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE . ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1357/2014 z 
dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 
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15.1.2. Przepisy krajowe 

Polska 
Polskie regulacje krajowe : Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 

63 z 2011 poz. 322) z późniejszymi zmianami. 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz.21 wraz z późn. zm; tekst 
jednolity Dz. U. 2020 r, poz. 797)). 
Umowa ADR - Załącznik do Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2019 r. Oświadczenie Rządowe z 
dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy 
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
(ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r. (Dz. U. 2019, poz. 769). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 208). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166 wraz z 
późn. zm.). 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz. U. 2016, poz. 1863 wraz z późn. zm.). 
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z dnia 16 
września 2016 r, poz. 1488). 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Nie została przeprowadzona ocena bezpieczeństwa chemicznego  dla mieszaniny dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego dla substancji w tej 
mieszaninie 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Skróty i akronimy: 

ADN Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych 
śródlądowymi drogami wodnymi 

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

ATE Oszacowana toksyczność ostra 

BLV Wartość ograniczenia ilościowego 

Numer CAS Numer CAS 

CLP Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 

DMEL Pochodny poziom powodujący minimalne zmiany 

DNEL Pochodny poziom niepowodujący zmian 

EC50 Średnie stężenie skuteczne 

Numer WE Numer Wspólnoty Europejskiej 

EN Norma europejska 

IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 

IMDG Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych 

LC50 Stężenie substancji powodujące śmierć 50% populacji organizmów testowych 
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LD50 Dawka powodująca śmierć 50% populacji organizmów testowych 

LOAEL Najniższy poziom, przy którym obserwuje się szkodliwe zmiany 

NOAEC Stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian 

NOAEL Poziom dawkowania, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian 

NOEC Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian 

OEL Dopuszczalna wartość narażenia zawodowego 

PBT Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku 

REACH Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 

RID Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 

SDS Karta Charakterystyki 

vPvB Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

WGK Klasa zagrożenia dla wody 

 
Źródła danych : Dane składników. Dokumenty bezpieczeństwa dostawcy. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 
1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. ECHA (Europejska agencja 
chemikaliów). 

Wskazówki dot. szkolenia : Personel, który będzie miał styczność z tym produktem powinien zostać przeszkolony w zakresie 
postępowania, bezpieczeństwa i higieny pracy w celu ułatwienia zrozumienia i interpretacji karty 
charakterystyki oraz etykiety produktu. 

 

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: 

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 

Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3, działanie drażniące na 
drogi oddechowe 

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

 

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]: 

Skin Irrit. 2 H315 Metoda obliczeniowa 

Eye Dam. 1 H318 Metoda obliczeniowa 

STOT SE 3 H335 Metoda obliczeniowa 

SDS EU (Załącznik II rozporządzenia REACH) 

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi 
zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu. 
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