
 

 

 

Informacje  zawarte w tej Karcie Charakterystyki są zgodne z aktualnym stanem wiedzy w czasie przygotowania w/w danych. Informacje 
zawarte  w Karcie Danych Bezpieczeostwa nie mogą byd podstawą jakichkolwiek roszczeo. Przed użyciem produktu należy zapoznad się z 
najnowszą wersją Karty Charakterystyki oraz Karty Technicznej. 

Wydanie: 10/09/2020               Wersja: 1 

 
ASD Studio, Polska, 32-020 Wieliczka ul.Urocza 4   biuro@asdstudio.pl  tel. +48 691 353 317   NIP PL6831694215  BDO:000165951 
 

strona 1 z 3 

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 

 
Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907-2006 (REACH) 

 
1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA: 
 

1.1    NAZWA PRODUKTU: ASDecorative AKTYWATOR 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 
Zastosowanie preparatu Aktywator do uzyskania efektu rdzy lub patyny na powierzchniach 
wykonanaych z produktów ASDecorative METALIC 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
ASD Studio s.c.  
Tel. +48 691 353 317 
32-020 Wieliczka ul.Urocza 4 
biuro@asdstudio.pl1 

 
2. KLASYFIKACJA PREPARATU: 
 XI Drażniący. 
R36 Działa drażniąco na oczy. 
R37 Działa drażniąco na drogi oddechowe. 
R38 Działa drażniąco na skórę. 
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 
 
2.1. Inne niebezpieczeństwa: 

   

 Kontakt: Związek może podrażniać oczy i skórę. 

 Wdychanie: Może działać drażniąco na drogi oddechowe i błonę śluzową. 

 Połknięcie: Może powodować podrażnienie jelit. 

3. SKŁAD I INFORMACJE O SKŁADNIKACH: 
   
Niebezpieczne składniki: 
 Składnik Nr CAS: NaOH 1310-72-2 Cl2 77-82-1 
 
4. PIERWSZA POMOC: 
 
4.1.Ogólne wskazówki: 
Zasadniczo pomoc nie jest wymagana. Generalnie, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub 
wystąpienia nieporządanych objawów, zawsze zasięgnij porady lekarza. Nigdy nie zmuszaj 
nieprzytomnej osoby do jedzenia. 
 
4.2. W przypadku wdychania: 
  Przenieś ofiarę w wentylowane miejsce. Umożliwić oddychanie głęboko świeżym powietrzem. 
 
4.3. W przypadku kontaktu ze skórą: 
   

 Proszek: Szczotkować i umyć skórę mydłem i wodą. 

 Żel: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyj skórę mydłem i wodą. 
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4.4.W przypadku kontaktu z oczami: 
 Nie trzeć oczu. Natychmiast spłukać dużą ilością czystej wody, przez co najmniej 15 minut, trzymając 
oczy otwarte Zdejmij soczewki kontaktowe, jeśli można to łatwo zrobić. Skonsultować się z okulistą. 
 
4.5. W przypadku połknięcia: 
 Nie wywoływać wymiotów. Umyć usta dużą ilością wody. Pić dużo wody i natychmiast zgłosić się do 
lekarza. W przypadku przypadkowego połknięcia wezwać lekarza, aby wskazał, czy nadzór medyczny 
i dalsze leczenie w warunkach szpitalnych są właściwe, dostarczając mu niniejszą kartę. 
 
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU: 
Ryzyko pożaru i wybuchu: Produkt niepalny. 
Środki gaśnicze: Produkt nie ogranicza w przypadku pożaru stosowania środków gaśniczych. 
 
6. ŚRODKI, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKU PRZYPADKOWEGO ROZLANIA: 
 
6.1. Indywidualne środki ostrożności: 

Unikać wdychania pyłu i oparów. Nosić ochronę dróg oddechowych w słabo wentylowanych 
miejscach. Unikaj kontaktu z oczami i skórą. Nosić okulary ochronne, odpowiednią odzież roboczą i 
nieprzepuszczalne rękawice ochronne. 
 
6.2. Środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska: 
 Nie dopuszczać do przedostania się do kanalizacji lub cieków wodnych. 
 
6.3. Metody zbierania/ czyszczenia: 
Zmyć poplamiony obszar dużą ilością wody. Utylizować odzyskane odpady zgodnie z obowiązującymi 
lokalnymi przepisami. 
 
7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEGO MAGAZYNOWANIE: 
 
7.1. Obsługa: 
Stosować w przewiewnych pomieszczeniach, nie wdychać oparów. Unikać bezpośredniego kontaktu 
produktu ze skórą i błonami śluzowymi. Przestrzegaj przepisów dotyczących ochrony w miejscu pracy. 
W miejscach używania produktu zabronione jest palenie, jedzenie i picie. 
 
7.2.Przechowywanie: 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty i chronić przed działaniem powietrza i wilgoci. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchych miejscach. Nigdy nie otwieraj opakowań pod 
ciśnieniem. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Przydatność do użytku w oryginalnym zamknietym opakowaniu 12 miesięcy od daty produkcji, 
informacja zamieszczona na etykiecie. 
 
8. KONTROLA NARAŻENIA/ OCHRONA OSOBISTA: 
 
8.1. Wartości graniczne narażenia: 
Nie określono. 
 
8.2. Kontrola narażenia: 
 Stosować w wentylowanych pomieszczeniach. 
 
8.3. Ogólne środki ochrony i higieny: 
Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie wdychać pyłów i oparów w razie potrzby używać maski. Nie 
jeść, nie pić i nie pal podczas pracy. 
 
8.4. Środki higieny pracy: 
 Przestrzegać zwykłych środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. 
Ochrona dróg oddechowych: filtrowana maska oddechowa. 
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Ochrona oczu: Nosić okulary ochronne z bocznymi osłonami, gdy istnieje ryzyko rozprysków. 
Ochrona rąk: Nosić nieprzepuszczalne rękawice ochronne. Myć ręce podczas postojów i po zakończeniu pracy. 
Ochrona ciała: Nosić odpowiednią odzież roboczą. 

 
9. FIZYCZNE I CHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI: 
Żel, bezwonny, rozpuszczalny w wodzie. Gęstość żelu 1 kg/l. Niepalny w stanie żelu, lekko żrący. Podstawowy 
produkt pH. 

 
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ: 
 
10.1.Stabilność: 
Produkt jest stabilny w warunkach przechowywania. 

 
10.2. Warunki, których należy unikać: 
Nie są znane. 

 
10.3. Materiały, których należy unikać: 
Mocne kwasy, organiczne związki chlorowcowane. 

 
10.4. Niebezpieczne produkty rozkładu: 
Niskie stężenia wodoru i/lub chloru. 

 
11.1. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE: 
Może powodować podrażnienie skóry przy dłuższym lub powtarzającym się kontakcie. Może powodować 
uczulenie lub reakcję alergiczną. Może powodować obrażenia oczu. W przypadku połknięcia produkt może 
powodować podrażnienie przewodu pokarmowego i powodować bóle jelit, przełyku i żołądka. 

 
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE: 
Produkt nie jest uważany za niebezpieczny dla wody. W przypadku przypadkowego przedostania się do wody 
dużej ilości żelowego aktywatora/utleniacza, może wystąpić niewielki wzrost pH, który w pewnych okolicznościach 
może wywołać pewną toksyczność dla organizmów wodnych. 

 
12.1 MOBILNOŚĆ: 

Nie jest lotny. 

 
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI: 
Przy postępowaniu z odpadami należy przestrzegać środków ostrożności wskazanych w sekcjach 7 i 8. Jeśli 
możliwe jest odebranie produktu. Przestrzegaj aktualnych przepisów krajowych i lokalnych. 

 
14. INFORMACJE ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM: 
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w przepisach transportowych. 

 
15. INFORMACJE PRAWNE: 
Oznakowanie zgodnie z dyrektywą ECC: Nie podlega oznakowaniu zgodnie z dyrektywą o niebezpiecznych 
preparatach (1999/45 / WE). 

 
16. INNE INFORMACJE: 
Należy zapoznać się z innymi obowiązującymi przepisami krajowymi. 
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki oparte są na aktualnym stanie  wiedzy oraz przepisach wspólnotowych i 
krajowych w czasie przygotwania ww danych. Ponieważ nie znane są konkretne  warunki pracy u każdego użytkownika, produkt 
nie powinien być używany do innych zastosowań niż te określone w karcie danych technicznych oraz w sekcji 1. 
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podjęcie niezbędnych środków w celu dostosowania się do lokalnych praw i 
przepisów. Przed użyciem produktu zwsze należy zapoznać się z aktualną kartą bezpieczeństwa i charakterystyki oraz 
instrukcją aplikacji a także obowiązującymi przepisami. Produkt zawsze przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych 
opakowaniach w miejscach niedostępnych dla dzieci i pokarmów z dala od źródeł ognia w temperaturze od 10

o
C do 25

o
C . Nie 

palić papierosów i nie spożywać posiłków i napojów podczas używania produktu. Zawsze należy stosować właściwe przepisy 
BHP i środki ochrony osobistej odpowiednie dla danego rodzaju prowadzonych prac. Opakowania i odpady usuwać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć opinii dostawcy. 


