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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

1.1 Identyfikator produktu 
 CERFIX WYLEWKA BETONOWA 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zaprawa do wykonywania podkładów podłogowych o grubości 20 -60 mm, do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz. 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
Producent: ARSANIT sp. z o.o. 

 Adres: ul. Obwodowa 17 
 41-100 Siemianowice Śląskie 
 biuro@arsanit.pl 
 www.arsanit.pl 
 Zakład produkcyjny: ul. Obwodowa 17 

41-100 Siemianowice Śląskie 
1.4 Numer telefonu alarmowego 

Telefon alarmowy: 112 
 Telefon: +48 (32) 608 46 05 (czynny od poniedziałku do piątku między 8:00-16:00) 
 Fax: +48 (32) 608 46 04 
 

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: 
Dyrektywa 67/548/WE i Dyrektywa 1999/45/WE 
Klasyfikacja odbyła się zgodnie z Dyrektywą 67/548//WE i Dyrektywą 1999/45/WE, z dostosowaniem 
zawartych w nich postanowień do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 ( Rozporządzenie REACH). 
Xi – Produkt drażniący 
R 37/38 – Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę 
R 41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu 
R 43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą 
Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP) 
Klasyfikacja tego produktu została przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP). 
Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria zagrożenia 1 
Działanie drażniące na skórę, Kategoria zagrożenia 2 
Działanie uczulające na skórę, Kategoria zagrożenia 1 
Toksyczne działanie na drogi oddechowe (jednorazowa eksplozja), Kategoria zagrożenia 3 

2.2 Elementy oznakowania  

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ 

Dyrektywa 67/548/WE i Dyrektywa 1999/45/WE Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 

Hasło ostrzegawcze: 

Produkt drażniący Niebezpieczeństwo 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: 

 
Xi 

(zawiera cement portlandzki) 
 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

R37/38 – Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę  
R41: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu 
R43: Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą 

H315: Działa drażniąco na skórę 
H317: Może powodować reakcję alergiczna skóry 
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
H319: Działa drażniąco na oczy 
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 
H336: Może powodować uczucie senności lub zawroty 
głowy 

mailto:biuro@arsanit.pl
http://www.arsanit.pl/
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Zwroty S: Zwroty wskazujące środki ostrożności – zwroty P: 

S2: Chronić przed dziećmi 
S22: Nie wdychać pyłu 
S24/25: Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
S26: W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc 
lekarską 
S36/37/39: Nosić odpowiednią odzież ochronną, 
odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę 
twarzy 
S46:Po połknięciu  skonsultować się natychmiast z lekarzem i 
pokazać opakowanie lub etykietę 

P101: w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza 
należy pokazać pojemnik lub etykietę 
P102: Chronić przed dziećmi 
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież 
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
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 warunki 
do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne 
oddychanie 
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 
P310: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć 
lub lekarzem 
P501: Zawartość/pojemnik usuwać z obowiązującymi 
przepisami 

2.3 Inne zagrożenia  
Zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB, mieszanina nie spełnia 
kryteriów PBT i vPvB. 
Produkt może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. 

 

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 

3.1 Substancje – nie dotyczy 
3.2 Mieszaniny 

Skład: 
Zawiera cement portlandzki, wapno, piasek kwarcowy oraz dodatki uszlachetniające. 
Niebezpieczne składniki: 

Nazwa substancji Nr CAS 
Nr WE 

(Nr EINECS) 
Stężenie % Zwroty R Klasyfikacja 

Klinkier cementu 
portlandzkiego 

65997-15-1 266-043-4 ˃ 20 
R37/38; 
R41;R43 

Xi 

Wodorotlenek 
wapnia 

1305-62-0 215-137-3 ˂ 8 
R37/38; 

R41 
Xi 

 

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
Wskazówki ogólne: 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza, pokazać kartę 
charakterystyki lub opakowanie. 
Przez wdychanie: 
Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić poszkodowanemu oddychanie świeżym 
powietrzem. Jeżeli występują trudności w oddychaniu, natychmiast wezwać pomoc lekarską. 
Przez kontakt ze skórą: 
Spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody, przemyć wodą z mydłem. 
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. 
Jeśli wystąpią objawy podrażnienia, zwrócić się o pomoc medyczną. 
Przez kontakt z oczami: 
Usunąć soczewki kontaktowe, dokładnie płukać dużą ilością wody przez ok. 15 minut. Jeżeli występują objawy 
podrażnienia, zapewnić pomoc medyczną. 
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Przez połknięcie: 
Osobie nieprzytomnej lub półprzytomnej nie podawać nic do picia, jeśli osoba jest przytomna, przepłukać 
usta. Spożycie może być przyczyną zaczopowania przewodu pokarmowego, zwrócić się o pomoc medyczną. W 
żadnym wypadku nie wolno wywoływać wymiotów. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  
Nie należy dopuszczać do długotrwałego i bezpośredniego kontaktu suchej bądź gotowej mieszanki ze 
skórą, oczami czy drogami oddechowymi ze względu na opóźniony efekt działania produktów o odczynie 
alkalicznym na żywe tkanki. Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania 
zamieszczonych na etykiecie. Natychmiast usuwać produkt ze skóry i oczu, co pozwoli zapobiec wszelkim 
opóźnionym skutkom narażenia. 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym  
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów wezwać natychmiast pomoc lekarską, pokazać kartę 
charakterystyki wyrobu, opakowanie lub etykietę. Nie dopuszczać do stwardnienia produktu, 
natychmiast spłukać lub przemyć. W przypadku kontaktu z oczami wskazana jest konsultacja z lekarzem. 
Ze względu na właściwości drażniące produktu, wskazany jest dostęp do bieżącej wody. Stosować kremy 
ochronne w przypadku długotrwałego kontaktu produktu ze skórą. 

 

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
 

5.1 Środki gaśnicze 
Woda do gaszenia, gaśnica proszkowa lub śniegowa w zależności od obszaru objętego pożarem oraz 
materiałów tam występujących. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną 
W przypadku pożaru mogą tworzyć się niebezpieczne gazy (CO2, CO) w określonych warunkach spalania, 
nie można wykluczyć innych szkodliwych substancji. 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
Podstawowym wyposażeniem strażaka jest hełm, który chroni jego głowę i jest zbudowany z 
odpowiednich włókien. Oczy oraz twarz powinna ochraniać osłona zbudowana z poliwęglanu. Kark 
powinien być osłonięty specjalnym płatem materiału. Ratownicy muszą być wyposażeni w aparaty 
ochraniające drogi oddechowe. 

 

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA  
 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  

Nosić osobistą odzież ochronną. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Należy unikać sytuacji, które mogą 
doprowadzić do okoliczności awaryjnych, przestrzegać przepisów oraz zasad BHP, a także przepisów 
Ppoż., przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w miejscu pracy porządku, dbać o wyposażenie, nie 
używać uszkodzonego sprzętu. W zakresie postępowania z materiałem zastosować się do sekcji 7, a w 
zakresie środków ochrony indywidualnej zastosować się do sekcji 8. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  

Zabezpieczyć produkt przed dostaniem się do zbiorników wodnych i wód bieżących. 
Zabezpieczyć produkt przed dostaniem się do kanałów ściekowych oraz kanalizacji. Próbować zebrać jak 
tylko to możliwe, do odpowiednich pojemników celem dalszej utylizacji. 

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

Zabezpieczyć powierzchnię przed rozsypaniem się. Rozsypany materiał przykryć i nie dopuścić do 
dalszego wzbijania pyłu. Starannie zebrać produkt tak, jak to możliwe do odpowiednich pojemników. Nie 
stosować wody. Stwardniały po kontakcie z wodą po 5-6 h można traktować jako gruz budowlany. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji  

 Środki ochrony indywidualnej: sekcja 8 
 Postępowanie z odpadami: sekcja 13 



KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

CERFIX WB Data aktualizacji: 2013-01-08 

Strona - 4 - z 8 

 

  

 

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE  
 

7.1.  Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  

Używać zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania oraz przepisami BHP. Podczas pracy z 
produktem nie należy jeść, pić i palić papierosów. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności  

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu na paletach. Chronić przed wilgocią. Produkt 

przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od materiałów 

niezgodnych oraz środków spożywczych.  

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe  
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewnić odpowiednią wentylacje 
szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych.  

 

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  

8.1. Parametry dotyczące kontroli  

Wartości graniczne narażenia: 

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń: 
Pył cementu całkowity     6mg/m3 
Pył cementu respirabilny 2mg/m3 
Zalecane jest prowadzenie monitoringu w środowisku pracy. 
Zaleca się oznaczanie stężeń pyłów preparatu w powietrzu na stanowisku pracy zgodnie z 
częstotliwością określoną przepisami. 

8.2. Kontrola narażenia  

Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. 
Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym kontroli narażenia zawodowego zaleca się wentylację 
miejscową jako środek ochrony zbiorowej w miejscu pracy w celu zapobiegania przekraczaniu 
najwyższego dopuszczalnego natężenia. W przypadku zastosowania odzieży ochronnej musi ona być 
oznaczona „oznakowaniem CE”.  
 
Ochrona dróg oddechowych. 
 
PIKTOGRAM OPIS OZNAKOWANIE NORMY UWAGI 

 
Obowiązkowa ochrona dróg 

oddechowych 

Maska filtrująca chroniąca przed 
cząstkami pyłu 

 

PN-EN 149+A1:2010 
PN-EN 405+A1:2010 

Wymienić w razie zauważenia 
narastającego oporu w 

oddychaniu i wyczucia zapachu 
lub smaku substancji 
zanieczyszczającej. 

 

Ochrona rąk. 
 
PIKTOGRAM OPIS OZNAKOWANIE NORMY UWAGI 

 
Obowiązkowa ochrona rąk 

Rękawice jednorazowe 
chroniące przed przenoszeniem 

zapakowanego produktu 

 

PN-EN 374-1:2005 
PN-EN 374-3:2005 

PN-EN 420+A1:2012 

Wymienić rękawice w razie 
jakichkolwiek oznak uszkodzenia 

 

Ochrona oczu i twarzy. 
 
PIKTOGRAM OPIS OZNAKOWANIE NORMY UWAGI 

 
Obowiązkowa ochrona oczu i 

twarzy 

Okulary (gogle) chroniące przed 
zapyleniem 

 

PN-EN 166:2005 
PN-EN 172:2000 

PN-EN 172:2000/A1:2002 
PN-EN 172:2000/A2:2003 

PN-EN ISO 4007:2012 

Czyścić codziennie i regularnie 
dezynfekować zgodnie z 
instrukcjami producenta 
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Ochrona skóry. 

Dodatkowe środki ochrony awaryjnej. 
 

ŚRODKI AWARYJNE NORMY ŚRODKI AWARYJNE NORMY 

 
Prysznic awaryjny 

PN-ISO 3864-1:2006 

 
Przyrząd do płukania oczu 

PN-ISO 3864-1:2006 

 

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE  
 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych   

a) Wygląd/Kolor    proszek/szary 
b) Zapach    brak 
c) Próg zapachu    nie dotyczy 
d) pH     ok. 8,0 – 11,0 (po zarobieniu z woda daje odczyn alkaliczny) 
e) Temperatura topnienia/krzepnięcia >1000oC 
f) Początkowa temperatura wrzenia  

i zakres temperatur wrzenia  nie dotyczy 
g) Temperatura zapłonu   niepalny 
h) Szybkość parowania   nie dotyczy 
i) Palność (ciała stałego, gazu)  nie dotyczy 
j) Górna/dolna granica palności lub  

górna/dolna granica wybuchowości nie dotyczy 
k) Prężność par    nie dotyczy 
l) Gęstość par    nie dotyczy 
m) Gęstość nasypowa   1,6 g/cm3   w temp.20oC 
n) Rozpuszczalność   słabo rozpuszczalny w wodzie  
o) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda nie mierzono 
p) Temperatura samozapłonu  nie dotyczy 
q) Temperatura rozkładu   nie dotyczy 
r) Lepkość    nie dotyczy 
s) Właściwości wybuchowe  nie posiada 
t) Właściwości utleniające   nie posiada 

9.2.  Inne informacje - nie dotyczy 
 

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ  
 

10.1. Reaktywność  

Po wymieszaniu z wodą produkt twardnieje w stabilną masę, która nie jest reaktywna w normalnym 
środowisku. 

10.2. Stabilność chemiczna  

Sucha mieszanina jest stabilna w warunkach właściwego przechowywania (patrz sekcja 7) i zgodna z 
większością innych materiałów budowlanych. Powinna pozostać sucha. Należy unikać kontaktu z 
materiałami niezgodnymi. Mokra mieszanina jest alkaliczna i niezgodna z kwasami, solami amonowymi, 
aluminium i innymi metalami nieszlachetnymi. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  

 Nie powoduje występowania niebezpiecznych reakcji. 
 

PIKTOGRAM OPIS OZNAKOWANIE NORMY UWAGI 

Obowiązkowa ochrona skóry 

Odzież robocza zabezpieczająca 
dostaniu się materiału pod 

ubranie 

 

PN-EN 340:2006 
Wyłącznie do użytku 

zawodowego 

Obuwie robocze antypoślizgowe 

 

PN EN ISO 20347:2012 
PN EN ISO 20344:2012 

- 
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10.4. Warunki, których należy unikać  

 Wilgotność podczas składowania może powodować zbrylenie i spadek jakości produktu. 

10.5. Materiały niezgodne  

Kwasy, sole amonowe , aluminium i inne metale nieszlachetne. Powinno się unikać niekontrolowanego 
dostania się sproszkowanego aluminium do mokrej mieszaniny, może to powodować wydzielanie się 
wodoru. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  

 Mieszanina nie rozkłada się na materiały niebezpieczne 
 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE  
 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Doświadczenia dotyczące ludzi:  

Układ oddechowy: 

Unikać wdychania pyłu. Krótkotrwałe narażenie na pyły może być przyczyną podrażnienia górnych dróg 

oddechowych – kaszel, kichanie suchość i zaczerwienienie gardła i nosa. Przewlekłe narażenie na pyły 

krzemionki krystalicznej może być przyczyną przewlekłych nieżytów oskrzeli, pylicy krzemowej, rozedmy 

płuc i nowotworów.  

Droga pokarmowa:  

Dla mieszaniny nie określono dawki toksycznej. Jest mało prawdopodobne, aby produkt ten mógł dostać 

się do przewodu pokarmowego. Spożycie może być przyczyną zaczopowania przewodu pokarmowego. 

Kontakt ze skórą: 

Unikać kontaktu ze skórą. Może działać drażniąco na skórę, powodując miejscowe zaczerwienienia, 

obrzęk, swędzenie i wysuszenie. 

Pyły cementu mogą mieć działanie uczulające na skórę, szczególnie u osób nadwrażliwych (skłonnych do 

alergii). 

Kontakt z okiem: 

Kontakt z oczami powoduje podrażnienie spojówek oczu (działanie „typu ciała obcego”): ból, 

zaczerwienienie, łzawienie, zaburzenia widzenia. 

Inne informacje: 

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) na podstawie dostępnych badań stwierdziła, że 

istnieją dostateczne dowody na rakotwórczość krystalicznych odmian krzemionki dla zwierząt 

doświadczalnych i ograniczone dowody na rakotwórczość dla ludzi. 

Dawki i stężenia śmiertelne dla zwierząt – CL50 dla szczura 1 mg/litr/4 godz. narażenia. 
  

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE  
 

12.1.  Toksyczność  

Możliwe tylko w przypadku rozsypania się większej ilości preparatu, co w połączeniu z wodą powoduje 
podwyższenie pH lub wprowadzenie do wód odpadów stałych pochodzących z cementu. Unikać zrzutów 
do kanalizacji i otwartych zbiorników wodnych – może stanowić zagrożenie dla organizmów żywych. 

12.2.  Trwałość i zdolność do rozkładu – nie dotyczy 

12.3.  Zdolność do bioakumulacji – nie dotyczy 

12.4.  Mobilność w glebie – nie dotyczy 

12.5.  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB – nie dotyczy 

12.6.  Inne szkodliwe skutki działania – nie dotyczy 
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SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI  
 

Metody unieszkodliwiania odpadów  

Nie przechowywać w pobliżu systemów nawadniających lub wód powierzchniowych 
Produkt - niewykorzystane suche pozostałości 
Pozbierać w stanie suchym, oznakować pojemniki, możliwe ponowne wykorzystanie, jeżeli jest to 
zgodne z okresem przydatności; 
Produkt - półpłynny  
Pozostawić do związania unikać zrzutów do kanalizacji systemów drenażowych oraz zbiorników i cieków 
wodnych; 
Produkt – po zmieszaniu z wodą(związany) 
Składować związany produkt jako gruz betonowy; 
Opakowanie 
Zużyte opakowania należy przekazać do najbliżej położonego składowiska odpadów. (Kod odpadu 
150101- opakowanie z papieru i tektury. ) 

 

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
 

14.1.  Numer UN (numer ONZ) – nie dotyczy 

14.2.  Prawidłowa nazwa przewozowa UN – nie dotyczy 

14.3.  Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  

 Zgodnie z przepisami RID/ADR. nie są wymagane żadne oznakowania. Produkt transportowany w 
oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrożenia podczas transportu i nie wymaga szczególnego 
traktowania. 

14.4.  Grupa pakowania – nie dotyczy 

14.5.  Zagrożenia dla środowiska – nie dotyczy 

14.6.  Szczególne środki ostrożności dla użytkowników  

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 28 października 2002 r o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych (Dz. U. 2002 nr199 poz.1671) wraz z późniejszymi zmianami 

14.7.  Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 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  

1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 
322); 
2. Rozporządzenie MZ z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 
preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 wraz z późn. zmianami Dz. U. Nr 243, poz. 2440 z 
2004 r., Dz. U. Nr 174, poz. 1222 z 2007 r., Dz. U. Nr 43, poz. 353 z 2004 r.); 
3. Rozporządzenie MZ z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439); 
4. Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z późn. 
zmianami); 
5. Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 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 1957 r. ) Dz. U. Nr 110, poz. 641); 
6. Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późn. zmianami); 
7. Rozporządzenie MOŚ z 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr112, poz. 1206); 
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8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr  259, poz. 2173 z 2005 r. wraz z późn. zmianami); 
9. Rozporządzenie MZ z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166); 
10. 1907/2006/WE Rozporządzenie 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; 
11. 1272/2008/WE Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady 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; 
12. 67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i 
etykietowania substancji niebezpiecznych; 
13. 1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych; 
14. 790/2009/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu 
naukowo-technicznego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin; 
15. 453/2010/WE Rozporządzenie i rady w nie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

15.2.  Ocena bezpieczeństwa chemicznego – nie dotyczy 
 

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 
 

Informacje zawarte w tym dokumencie bazują na poziomie wiedzy dotyczącym omawianego produktu w 
momencie określonym datą i są one podane w dobrej wierze. 
Użytkownikowi zwraca się uwagę na ewentualne ryzyko użycia produktu w celach, do których nie jest on 
przeznaczony. W żadnym razie nie zwalnia on użytkownika od znajomości i stosowania wszelkich 
tekstów regulujących jego czynności. Użytkownik będzie samodzielnie odpowiedzialny za podjęcie 
wszelkich środków ostrożności przy używaniu produktu. 
 

Kartę charakterystyki opracowano 
w ARSANIT Sp. z o.o. 

 
 

 
 
 


