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

 
 
 
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja spółki/ przedsiębiorstwa 

  
1.1. Identyfikator produktu 
 

      NAZWA PRODUKTU: ASDecorative IMPREGNAT 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 
 
Zalecane użycie: dodatek do podłóg, impregnacja powierzchni z mikrocementu 

 
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 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Kryteria dyrektyw 67/548/ CE, 99/45/ CE po aktualizacjach: 
Właściwości/ symbole: 
Żaden. 
Szkodliwe skutki fizyczno-chemiczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska: 
Żadnego innego ryzyka 

 
2.2. Elementy oznakowania 
Preparat nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/ WE i kolejnymi modyfikacje. 
Przepisy szczególne zgodnie z załącznikiem XVII rozporządzenia REACH i jego kolejnymi modyfikacjami: 

Żaden2.2. Elementos de la etiqueta 

 
2.3. Inne niebezpieczeństwa 
Substancje VPvB: Żadne 
Substancje PBT: Żadne 
Inne zagrożenia: Brak dodatkowych informacji. 

 

SEKCJA 3: Skład/ informacja o składnikach 
 
3.1. Substancje 
Nie dotyczy 

 
3.2. Mieszaniny 
Niebezpieczne składniki zgodnie z dyrektywą EWG 67/548 i rozporządzeniem CLP oraz odpowiednią 
klasyfikacją:Brak 
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SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
W przypadku kontaktu ze skórą: 

Dokładnie umyć mydłem i wodą. 
W przypadku kontaktu z oczami: 

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i udać się do 
doktor. 
W przypadku połknięcia: 

W żadnym wypadku nie wywoływać wymiotów. NATYCHMIAST UDAJ SIĘ DO LEKARZA. 
W przypadku wdychania: 

Wyprowadzić poszkodowanego na zewnątrz i zapewnić mu odpoczynek i ciepło. 

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

 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i wymaganego 
specjalnego leczenia 
Leczenie: 

Brak dodatkowych informacji. 
Leczenie objawowe. 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 
5.1. Środki gaśnicze 
 
Odpowiednie środki gaśnicze: 

Woda. Dwutlenek węgla (CO2). 
Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa: 

Nie wyszczególniono żadnego 

 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Nie wdychać gazów powstałych w wyniku wybuchu i spalania. 
Podczas spalania powstaje ciężki dym. 

 
5.3. Zalecenia dla strażaków 
Używać odpowiedniego sprzętu do oddychania. 
Zebrać oddzielnie zanieczyszczoną wodę użytą do gaszenia pożaru. Nie wyrzucać do sieci kanalizacyjnej. 
Jeśli to możliwe, z punktu widzenia bezpieczeństwa, należy natychmiast usunąć nieuszkodzone pojemniki z 
obszaru. 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury awaryjne 
Używaj środków ochrony osobistej. 
Zabierz ludzi w bezpieczne miejsce. 
Zapoznaj się ze środkami ochrony określonymi w punktach 7 i 8. 

 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się produktu do gruntu / podglebia. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do wód 
powierzchniowych lub do kanalizacji. 
W przypadku wycieku lub przedostania się do cieków wodnych, gleby lub kanalizacji należy powiadomić 
odpowiednie władze. 
Odpowiedni materiał do zbierania: materiał chłonny, organiczny, piasek. 
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6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia 
Umyć dużą ilością wody. 
 
6.4. Odniesienie do innych sekcji 
Zobacz także paragrafy 8 i 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać kontaktu ze skórą i oczami, wdychania oparów i mgieł. 
Podczas pracy nie jeść i nie pić. 
Zapoznaj się również z sekcją 8 w celu uzyskania zalecanych urządzeń zabezpieczających. 

 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich 
niezgodności 
Trzymać z dala od żywności, napojów i paszy. 
Niezgodne materiały: 
W szczególności żadnego. 
Wskazanie do pomieszczeń: 
Odpowiednio wentylowane pomieszczenia. 

 
7.3. Konkretne zastosowania końcowe 
Dodatek do podłóg, impregnacja powierzchni z mikrocementu 
 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej 
 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Nie ma limitu narażenia zawodowego. 
Wartości graniczne narażenia DNEL: 

Nie dotyczy 
Wartości graniczne narażenia PNEC: 

Nie dotyczy 

 
8.2. Kontrola narażenia 
Ochrona oczu: 

Nie jest wymagane do normalnego użytkowania. W każdym przypadku postępuj zgodnie z praktykami BHP. 
Ochrona skóry: 

Przy normalnym użytkowaniu nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności. 
Ochrona rąk: 

Nie jest wymagane do normalnego użytkowania. 
Ochrona dróg oddechowych: 

Nie jest potrzebny do normalnego użytkowania. 
Ryzyko termiczne: 

Żadne. 
Kontrola narażenia środowiska: 

Nie wylewać do wód powierzchniowych ani kanalizacji. 
W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić odpowiednie władze. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

9.1. Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych 
Wygląd i kolor:   Biała ciecz 
Charakterystyczny zapach 
Gęstość względna:  ok. 1.03 
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9.2. Dodatkowe informacje 
Brak. 
 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 
10.1. Reaktywność 
Stabilny w normalnych warunkach. 
 

10.2. Stabilność chemiczna 
Stabilny w normalnych warunkach. 
 

10.3. Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji 
Stabilny w normalnych warunkach. 
 

10.4. Warunki do uniknięcia 
Stabilny w normalnych warunkach. 
 

10.5. Niezgodne materiały 
W szczególności żadnego. 
 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Żadne. 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 
Informacje toksykologiczne dotyczące mieszaniny: 

Nie dotyczy 
Informacje toksykologiczne dotyczące głównych substancji obecnych w mieszaninie: 

Nie dotyczy 
O ile nie określono inaczej, to znaczy dane wymagane rozporządzeniem 453/2010/ WE 
wskazane poniżej należy uznać za nie dotyczy: 

a) ostra toksyczność; 
b) podrażnienie lub podrażnienie skóry; 
c) poważne uszkodzenie oczu lub podrażnienie; 
d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę; 
e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze; 
f) rakotwórczość; 
g) toksyczność dla reprodukcji; 
h) działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) - narażenie jednorazowe; 
i) Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) - narażenie powtarzane; 
j) zagrożenie spowodowane aspiracją. 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
 
12.1. Toksyczność 
Stosować z odpowiednimi technikami pracy, unikając rozproszenia produktu w środowisku: 
Nie dotyczy. 

 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Biodegradowalność: nietrwały i biodegradowalny. 

 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
 

Nie dotyczy. 
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12.4. Mobilność w glebie 
Nie dotyczy. 
 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Substancje VPvB: żadne. 
Substancje PBT: żadne. 
 

12.6. Inne niekorzystne skutki 
Nie wylewać do wód powierzchniowych ani kanalizacji. 
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Odzyskaj, jeśli to możliwe. Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi. 
 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
 
14.1. Numer ONZ 
Produkt bezpieczny zgodnie z kryteriami przepisów transportowych. 
 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa ONZ 
Nie dotyczy. 
 

14.3. Klasa (-y) zagrożenia w transporcie 
Nie dotyczy. 
 

14.4. Grupa pakowania 
Nie dotyczy. 
 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 
Nie dotyczy. 
 

14.6. Specjalne środki ostrożności dla użytkowników 
Nie dotyczy. 
 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 
Nie. 
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 

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

Dyrektywa 67/ 548/ CEE (Klasyfikacja, pakowanie i oznakowanie substancji niebezpiecznych) 
Dyrektywa 99/ 45/ CE (Klasyfikacja, pakowanie i oznakowanie preparatów niebezpiecznych) 
Dyrektywa 98/ 24/ CE (Zagrożenia związane ze środkami chemicznymi podczas pracy) 
Dyrektywa 2000/39/ WE (Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego) 
Reż. 2006/8/ CE 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) 
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
Rozporządzenie (WE) nr 790/2009 (ATP 1 CLP) 
Rozporządzenie (UE) nr 453/2010 (załącznik I) 
Rozporządzenie (UE) nr 286/2011 (ATP 2 CLP) 

Ograniczenia dotyczące produktu lub zawartych w nim substancji, zgodnie z załącznikiem XVII do rozporządzenia 
(WE) 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami: 
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Ograniczenie 3 
W stosownych przypadkach należy zapoznać się z następującymi przepisami: 

Dyrektywa 82/501 / EWG („Działania związane z ryzykiem poważnych wypadków”) z późniejszymi 
zmianami. 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 (detergenty). 
Substancja lub mieszanina 1999/13/ WE (dyrektywa VOC). 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 
Główne źródła bibliograficzne: 
ECDIN - Sieć danych i informacji o chemikaliach środowiskowych - Wspólne Centrum Badawcze, 
Komisja Wspólnot Europejskich NIEBEZPIECZNE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW PRZEMYSŁOWYCH SAX - 
Eight Edition - Van 

Nostrand Reinold 
CCNL - Allegato 1 "TLV 1989-90" 
Wstaw dalszą konsultowaną bibliografię. 
Podane tu informacje oparte są na naszej wiedzy na dzień wskazany powyżej. Dotyczy wyłącznie wskazanego 
produktu i nie stanowi gwarancji szczególnych właściwości. 
Użytkownik musi zapewnić przydatność i dokładność tych informacji w odniesieniu do konkretnego zastosowania 
produktu. 
Ta karta anuluje i zastępuje wszystkie poprzednie wydania. 
ADR: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych. 
CAS: Chemical Abstracts Service (z American Chemical Society). 
CLP: Klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie. 
DNEL: pochodny poziom niepowodujący zmian. 
EINECS: Europejski katalog komercyjnych substancji chemicznych. 
GefStoffVO: Rozporządzenie o substancjach niebezpiecznych, Niemcy. 
GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów. IATA: Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. 
IATA-DGR: Normy stosowane do towarów niebezpiecznych przez „Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników 
Powietrznych” (IATA). 
ICAO: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego. 
ICAO-TI: Instrukcje techniczne Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). 
IMDG: Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. 
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. 
KSt: Współczynnik wybuchu. 
LC50: Stężenie śmiertelne dla 50% narażonej populacji. 
LD50: Dawka śmiertelna dla 50% narażonej populacji. 
LTE: długotrwała ekspozycja. 
PNEC: przewidywane stężenie niepowodujące zmian. 
RID: Normy odnoszące się do międzynarodowego transportu towarów niebezpiecznych koleją. STE: Krótkotrwałe 
narażenie. 
STEL: Poziom narażenia krótkotrwałego.  
STOT: Działanie toksyczne na narządy docelowe. 
TLV: Wartość progowa. 
TWATLV: Progowa wartość graniczna dla średniej ważonej czasowo 8 godzin dziennie (standard ACGIH). 
WGK: klasa zagrożenia dla wody (Niemcy). 
 
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. 

 


