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

 
1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA: 
 

  1.1  NAZWA PRODUKTU: ASDecorative ELASTIC 
 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
 

 Wykonanie podkładowych powłok na ścianach, podłogach, meblach oraz w łazienkach. 
 
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 MIESZANINY: 
  XI Drażniący. 
R36 Podrażnienie oczu. 
R37 Podrażnienie dróg oddechowych. 
R38 Podrażnienie skóry. 
R43 Możliwe uczulenie skóry. 
 
2.1 Inne niebezpieczeństwa: 

- Kontakt: związek może podrażniać oczy i skórę. 
- Wdychanie: Może działać drażniąco na drogi oddechowe i błonę śluzową. 
- Spożycie: Może powodować podrażnienie jelit 
 
3. SKŁAD I INFORMACJE O SKŁADNIKACH: 
 
3.1Kompozycja: 
Mieszanka cementu, kruszyw i dodatków (zawartość Cr + VI <2 ppm 
 
3.2Niebezpieczne składniki: 
Składnik Nr CAS Nr EINECS Stężenie /% Symbol zagrożenia Zwroty R. 
Cement 65997-15-1 266-043-4 10-40 Xi 36/37/38/43 
 
4. PIERWSZA POMOC: 
 
4.1 Wskazania ogólne: 
Zasadniczo pomoc nie jest wymagana. W razie wątpliwości lub jeśli objawy nie ustąpią, wezwać lekarza. 
Nigdy nie zmuszaj nieprzytomnej osoby do jedzenia. 
 
4.2 W przypadku wdychania: 
Przenieś ofiarę w wentylowane miejsce umożliwiając głębokie oddychanie świeżym powietrzem. 
 
4.3 W przypadku kontaktu ze skórą: 
- Puder: wyszczotkuj i umyj skórę mydłem i wodą. 
- Zaprawa: 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. Konsultować z okulistą. 
 
4.5 W przypadku połknięcia: 
Nie wywoływać wymiotów. Umyj usta dużą ilością wody. Pij dużo wody i natychmiast zgłoś się do lekarza. 
 
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: 

Unikaj wdychania pyłu. 
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: 
Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji lub cieków wodnych. 
 
6.3 Metody zbierania/ czyszczenia: 
Zbierać mechanicznie, unikając tworzenia się pyłu. 
Oczyść poplamiony obszar dużą ilością wody. 
Utylizować odzyskane odpady zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. 
Po związaniu produkt można usunąć jako obojętną pozostałość. 
 
7. MANIPULACJA I PRZECHOWYWANIE: 
 
7.1 Obsługa: 
Stosować w wentylowanych pomieszczeniach. Unikaj tworzenia się i gromadzenia kurzu. 
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą i błonami śluzowymi. 
 
7.2 Przechowywanie: 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty i chroniony przed działaniem powietrza i wilgoci. 
Produkt wygasa po roku od jego wyprodukowania. 
 
8. KONTROLA NARAŻENIA/ OCHRONA OSOBISTA: 
 
8.1 Wartości graniczne narażenia: 

Niezdeterminowany 
 
8.2 Kontrola ekspozycji: 
Stosować w wentylowanych pomieszczeniach. Unikaj tworzenia się pyłu. 
 
8.3 Ogólne środki ochrony i higieny: 
Unikaj kontaktu z oczami i skórą. 
Nie wdychać pyłu. Nie jedz, nie pij i nie pal podczas pracy. 
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8.4 Środki higieny pracy: 
Przestrzegać zwykłych środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. 
Ochrona dróg oddechowych: W słabo wentylowanych miejscach używać maski przeciwpyłowej. 
Ochrona oczu: Używać okularów ochronnych 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: 
- Stan fizyczny:     ciało stałe sproszkowane. 
- Kolor:      biały / gama kolorów. 
- Zapach:     bez zapachu. 
- pH w roztworze wodnym:   μPH) 8.4 
- Rozpuszczalność:    słabo rozpuszczalny w wodzie. 
- Temperatura wrzenia:   nie dotyczy. 
- Temperatura zapłonu:    nie dotyczy. 
- Temperatura samozapłonu:   nie dotyczy. 
- Temperatura rozkładu:   nie dotyczy. 
- Temperatura topnienia:  >1000 ºC. 
 
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ: 
 
10.1 Stabilność: 
Produkt jest stabilny w suchych warunkach i po związaniu. 
 
10.2 Warunki do uniknięcia: 
Narażenie na działanie wilgoci może spowodować stwardnienie produktu. 
 
10.3 Materiały, których należy unikać: 
Mocne kwasy. 
 
10.4 Niebezpieczne produkty rozkładu: 
Nieznany. 
 
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE: 
Może powodować podrażnienie skóry przy dłuższym lub powtarzającym się kontakcie. 
Może powodować uczulenie lub reakcję alergiczną. 
Może powodować obrażenia oczu. 
W przypadku znacznego połknięcia produkt może powodować podrażnienie przewodu pokarmowego i 
powodować bóle jelit, przełyku i żołądka. 
Pył może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
 
12. INFORMACJA EKOLOGICZNA: 
Produkt nie jest uważany za niebezpieczny. W przypadku przypadkowego przedostania się do wody dużej 
ilości ASDecorative ELASTIC, może wystąpić niewielki wzrost pH, który w pewnych okolicznościach może 
stanowić toksyczność dla organizmów wodnych. 
 
12.1. MOBILNOŚĆ: 
Suchy ASDecorative ELASTIC nie jest lotny, ale podczas manipulacji może unosić się kurz. 
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13. WZGLĘDNE UWAGI DOTYCZĄCE ELIMINACJI: 
Przy postępowaniu z odpadami należy przestrzegać środków ostrożności wskazanych w sekcjach 7 i 8. Jeśli 
to możliwe, należy zebrać produkt. Przestrzegaj aktualnych przepisów krajowych i lokalnych. 
 
14. INFORMACJE ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM: 
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w przepisach transportowych. 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: 
Oznakowanie zgodnie z dyrektywą ECC: Nie podlega oznakowaniu zgodnie z dyrektywą o niebezpiecznych 
preparatach (1999/45 / WE). 
 
16. INNE INFORMACJE: 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


