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

 
1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ PREPARATU ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWA: 

 

    1.1    NAZWA PRODUKTU: ASDecorative PRIMER C 
 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
 

 
Bezrozpuszczalnikowa, skoncentrowana emulsja akrylowa na bazie wody do gruntowania podłoża. 

 
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. SKŁAD/ INFORMACJA O SKŁADNIKACH: 
Nazwa: Emulsja akrylowa bez rozpuszczalnika organicznego  

 
2.1. Reprezentatywne substancje niebezpieczne: 
(Obecny w preparacie w stężeniu wystarczającym do nadania właściwości toksykologicznych, które miałby on w 
stanie czystym) 

        Nie zawiera żadnych niebezpiecznych substancji z tej kategorii. 

 
2.2. Inne substancje, które stanowią zagrożenie: 
Nie zawiera żadnych niebezpiecznych substancji z tej kategorii. 

 
2.3. Substancje obecne w stężeniu poniżej minimalnego progu zagrożenia: 
Nie zawiera żadnych niebezpiecznych substancji z tej kategorii. 

 
2.4. Inne substancje, które mają dopuszczalne wartości narażenia zawodowego: 
Nie zawiera żadnych niebezpiecznych substancji z tej kategorii. 

 
3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻENIA 
Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako łatwopalny ani niebezpieczny. 

 
4. PIERWSZA POMOC 
 
4.1. Ogólne wskazówki: 
Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku wątpliwości lub jeśli objawy nie ustąpią, należy zawsze wezwać lekarza. Nigdy 
nie zmuszaj nieprzytomnej osoby do jedzenia. 

 
4.2. Narażenie inhalacyjne: 
Wyprowadź poszkodowanego na zewnątrz. 

 
4.3. Kontakt ze skórą: 
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i dokładnie umyć skórę wodą. NIE używaj rozpuszczalników ani rozcieńczalników. 

 
4.4. Kontakt z oczami: 
Dokładnie myć czystą wodą przez 10 minut, trzymając otwarte powieki. Wyślij badanego do okulisty, zwłaszcza jeśli 
pojawi się zaczerwienienie, ból lub dyskomfort wzrokowy. 
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4.5. Przyjmowanie pokarmu: 
W razie przypadkowego połknięcia wezwać lekarza, aby wskazał, czy nadzór medyczny i dalsze leczenie w 
warunkach szpitalnych są właściwe, dostarczając mu niniejszą kartę techniczną. 

 
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
 

5.1. Odpowiednie środki gaśnicze: 
Nie dotyczy. 

 
5.2. Niedozwolone środki gaśnicze: 
Nie wyszczególniono żadnego. 

 
5.3. Ryzyka szczególne: 
Nie dotyczy. 

 
5.4. Wyposażenie ochronne: 
W zależności od przypadku autonomiczne aparaty oddechowe oraz w zależności od zasięgu pożaru kompleksowa 
ochrona. 

 
6. ŚRODKI, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKU PRZYPADKOWEGO ROZLANIA 
 

6.1. Indywidualne środki ostrożności: 
Sprawdź środki ochrony wymienione w sekcjach 7 i 8. 

 
6.2. Środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska: 
Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji lub cieków wodnych. Jeśli produkt zanieczyści wody gruntowe, rzeki lub 
kanały ściekowe, powiadomić właściwe organy zgodnie z procedurami regulacyjnymi. W przypadku intensywnego 
rozlewania zebrać mechanicznie. 

 
6.3. Metody zbierania/ czyszczenia: 
Zebrać chłonnym produktem (na przykład uniwersalnym środkiem wiążącym) i zutylizować odzyskane odpady 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Można go rozcieńczyć wodą. Oczyść poplamiony obszar dużą ilością wody. 

 

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
Zalecenia dotyczące pomieszczeń magazynowych mają zastosowanie do warsztatów, w których produkt jest 
używany. 

 
7.1. Obsługa: 
Przestrzegaj przepisów dotyczących ochrony w miejscu pracy. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W miejscach 
używania produktu zabronione jest palenie, jedzenie i picie. 

 
7.2. Przechowywanie: 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchych miejscach. Nigdy nie otwierać opakowań pod ciśnieniem. 
Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 
8. KONTROLA NARAŻENIA/ OCHRONA OSOBISTA 
 

8.1. Techniczne środki ochrony: 
Zalecane jest używanie zwykłej roboczej odzieży ochronnej. 

 
8.2. Wartości graniczne narażenia (zgodnie z INRS ND 1708) 
Niezdeterminowane 
8.2. Valores límite de exposición (según INRS ND 1708 
8.3. Ochrona dróg oddechowych: 
Nie dotyczy. 
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8.4. Ochrona rąk: 
Wodoodporne rękawice ochronne. 

 
8.5. Ochrona oczu: 
Używaj ochrony oczu. 

 
8.6. Specjalne środki higieny: 
Nie dotyczy. 

 
9. FIZYCZNE I CHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI 
 
Wygląd:    płynna dyspersja 
Zapach:    słaby 
PH:     3 - 5 

Ciężar właściwy:   1g/cm³ 

Rozpuszczalność w wodzie:  mieszalny 
Kwasowo-zasadowy charakter produktu: zasadowy 
Temperatura wrzenia:   ok. 100ºC 
Temperatura zapłonu:  nie dotyczy 
Temperatura samozapłonu:  nie dotyczy 
Samozapłon:    nie 
Charakterystyka rozprzestrzeniania ognia: nie 

 
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 
10.1. Warunki do uniknięcia: 
Patrz punkt 7. Mróz i bezpośrednie promieniowanie słoneczne. 

 
10.2. Materiały, których należy unikać: 
Silne zasady. 

 
10.3. Niebezpieczne produkty rozkładu: 
Nie dotyczy. 

 
10.4. Dodatkowe informacje: 
Produkt jest stabilny w warunkach obsługi i przechowywania opisanych w punkcie 7. 

 
11. INFORMACJA TOKSYKOLOGICZNA 
Brak dostępnych danych o produkcie. Może powodować lekkie podrażnienie skóry przy dłuższym lub 
powtarzającym się kontakcie. Może również powodować podrażnienie błony śluzowej oka. 

 
12. INFORMACJA EKOLOGICZNA 
Brak danych ekologicznych na temat samego preparatu i jego wpływu na środowisko. 
Unikać cyrkulacji produktu w kanalizacji i ciekach wodnych. 

 
12.1. Kategoria zagrożenia dla wody: 
1 (Niskie zagrożenie) 

 
12.2 Samodzielna klasyfikacja zgodnie z VCI: 
Tak 
 
12.3. Biodegradowalność 
Wchłaniany w błocie ulega całkowitej degradacji. 
 
12.4 Zachowanie w stacjach uzdatniania wody: 
Mało prawdopodobne problemy. 
 



 

 
 

 

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 4 z 4 

12.5 Toksyczność wodna 
Niedostępna. 
 
12.6 Ekotoksyczność  
Niedostępna. 
 
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 
13.1. Substancja lub preparat: 
Nie wylewać do kanalizacji ani cieków wodnych. 
 
13.2. Zanieczyszczone opakowanie: 
Usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. 
 
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 
Produkt nie podlega klasyfikacji transportowej i oznakowaniu. 
 
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW 
Symbol: Nie wymaga oznakowania. 
 
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. 
 


