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Aktualizacja: 22.09.201 

 
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/ 

przedsiębiorstwa 

· 1.1 Identyfikator produktu 

· Nazwa handlowa: KlLEJ + SZCZELIWO 

· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

· Sektor zastosowania 

SU3   Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w obiektach 
przemysłowych 
SU22   Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, usługi, rzemiosło) 

· 1.2 Kategoria produktu PC1   Kleje, szczeliwa 

· Kategoria procesu 

PROC4   Zastosowanie w procesie wsadowym i innym procesie (synteza), w którym powstaje 

możliwość narażenia · Kategoria uwalniania substancji do środowiska naturalnego 

ERC5   Zastosowanie przemysłowe, następstwem którego jest włączenie do matrycy lub na nią 

· Zastosowanie substancji / preparatu: szczeliwo poliuretanowe 

· 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

     · Producent/Dostawca: 

       FHPU PIOTR WOŹNIAK 

       62-420 Strzałkowo 

       ul. Słomczyce 8c 

       NIP: 667-100-24-14 

 

 

· Komórka udzielająca informacji: %LXUR 

· 1.4 Numer telefonu alarmowego:  
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· Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. 

· Zwroty wskazujące środki ostrożności 

   P261 Unikać wdychania par cieczy. 

 P284 W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg 
oddechowych. 

  P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła. 

P304+P312   W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku złego 

samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 

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. 

 P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi 

/ międzynarodowymi. 

·  Zwroty w przypadku sprzedazy detalicznej : 

Stosowanie tego produktu może wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych na diizocyjaniany. Osoby 

cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu, w tym kontaktu skórnego, z tym 

produktem. 

Ten produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chyba że stosowana jest maska ochronna z 

odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normą EN 14387). 

· Dane dodatkowe: 

Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

· System klasyfikacji: Oko królika : niedrażniący (metoda OECD 405) · 2.3 

Inne zagrożenia 

· Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB · 

PBT: Nie nadający się do zastosowania. 

· vPvB: Nie nadający się do zastosowania. 

· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

· Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Resp. Sens. 1 H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie 

wdychania. 

 

· 2.2 Elementy oznakowania 

· Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Produkt jest 
klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP. 

· Piktogramy określające rodzaj zagrożenia 

 

GHS08 

· Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo 

· Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania: 

diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
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CAS: 1309-37-1 

EINECS: 215-168-2 

Reg.nr.: 01-2119457614-35 

diiron trioxide 

substancja z określoną na poziomie Wspólnoty wartością najwyższego 

dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy 

< 2% 

CAS: 1305-62-0 

EINECS: 215-137-3 

Reg.nr.: 01-2119475151-45 

calcium dihydroxide < 1% 

 Eye Dam. 1, H318;  Skin Irrit. 2, H315 

CAS: 101-68-8 

EINECS: 202-966-0 

Reg.nr.: 01-2119457014-47 

diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu < 0,5% 

 Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; 

 Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 

1, H317; STOT SE 3, H335 

CAS: 1333-86-4 

EINECS: 215-609-9 

Reg.nr.: 01-2119384822-32 

carbon black 

substancja z określoną na poziomie Wspólnoty wartością najwyższego 

dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy 

< 0,5% 

· Wskazówki dodatkowe: 

Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16. 

· 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny 

· Opis: Klej zawierajacy prepolimer poliuretanu na bazie diizocjanianu difenylometanu 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

· Składniki niebezpieczne: 

 

CAS: 1330-20-7 

EINECS: 215-535-7 

Reg.nr.: 01-2119488216-32 

ksylen 4-7% 

 Flam. Liq. 3, H226;  Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin 

Irrit. 2, H315 

CAS: 13463-67-7 

EINECS: 236-675-5 

Reg.nr.: 01-2119489379-17 

titanium dioxide 

substancja z określoną na poziomie Wspólnoty wartością najwyższego 

dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy 

< 5% 

CAS: 1305-78-8 

EINECS: 215-138-9 

Reg.nr.: 01-2119475325-36 

Tlenek wapnia < 2% 

 Eye Dam. 1, H318;  Skin Irrit. 2, H315 

CAS: 100-41-4 

EINECS: 202-849-4 

Reg.nr.: 01-2119489370-35 

etylobenzen < 2% 

 Flam. Liq. 2, H225;  STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;  Acute 

Tox. 4, H332 

Numer WE: 926-141-6 

Reg.nr.: 01-2119456620-43 

hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics < 2% 

 Asp. Tox. 1, H304 

( 



strona: 4/14 

Karta charakterystyki 
 zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 

                          Data druku: 22.09.2015                                                                                                Aktualizacja: 22.09.2018 

 

Nazwa handlowa: KLEJ + SZCZELIWO 

41.1.0 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

· 4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

· Wskazówki ogólne: Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć. 

· Po wdychaniu: 

Dostarczyć świeże powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepło. W przypadku utrzymujących się 

dolegliwości skonsultować z lekarzem. 

W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej. 

· Po styczności ze skórą: Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać. 

· Po styczności z okiem: Przemyc oczy przez kilka minut pod bieżącą wodą i zasięgnąć porady lekarza. 

· 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Odurzenie 
Ból głowy 

Zawroty głowy Nudności 

· 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

poszkodowanym 

Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

· 5.1 Środki gaśnicze 

· Przydatne środki gaśnicze: Dwutlenek 

węgla 

Piana 

Proszek gaśniczy 

· Środki gaśnicze nieprzydatne ze względów bezpieczeństwa: Woda pełnym strumieniem 

· 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Podczas pożaru 

mogą uwolnić się: 

Tlenek węgla (CO) 

Tlenki azotu (NOx) 

W niektórych warunkach pożaru nie można wykluczyć śladów innych substancji trujących, jak np.: 
Cjanowodór (HCN) zocyjaniany 

(ciąg dalszy na stronie 4) 
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(ciąg dalszy od strony 3) · 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 

· Specjalne wyposażenie ochronne: 

Nosić urządzenie ochrony dróg oddechowych niezależnie od powietrza otoczenia. 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

· 6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych Zadbać o 

wystarczające wietrzenie. 

Źródła zapłonu trzymać w bezpiecznej odległości. 

· 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych. 

· 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: 

Zdjąć mechanicznie. 

W odpowiednich pojemnikach dostarczyć do odzysku lub utylizacji. 

Nie zamykac ( podczas reakcji z woda wydziela sie dwutlenek wegla ) 

· 6.4 Odniesienia do innych sekcji 

Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7. 

Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8. 

Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

· 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Zadbać o 

dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy. 

· Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: 

Źródła zapłonu trzymać z daleka - nie palić tytoniu. 

· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 

niezgodności · Składowanie: 

· Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Przewidzieć 

wentylację zbiorników. 

· Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie konieczne. 

· Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: 

Zbiornik trzymać szczelnie zamknięty. 

Składować w suchym miejscu. 

Składować w miejscu chłodnym. 

· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
· Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak 

dalszych danych, patrz punkt 7. 

· 8.1 Parametry dotyczące kontroli 

(ciąg dalszy na stronie 5) 
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 B(ciąg dalszy od strony 4) 

· Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy. 

· 8.2 Kontrola narażenia 

· Osobiste wyposażenie ochronne: 

· Ogólne środki ochrony i higieny: 

Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy. 

Unikać styczności dłuższej i intensywnej ze skórą. 

Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić. 

· Ochrona dróg oddechowych: 

W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obciążenia urządzenie filtrujące do oddychania; w przypadku 

intensywnej lub dłuższej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych niezależne od 

powietrza otoczenia. Urządzenie filtrujące na krótki czas: Filtr AB 

· Ochrona rąk: 

 

· Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy: 

1330-20-7 ksylen 

NDS NDS: 100 mg/m3 

 

 13463-67-7 titanium dioxide 

NDS NDS: 10 mg/m3 pyl 

calkowity 

1305-78-8 Tlenek wapnia 

NDS NDSCh: 6* 4** mg/m3 NDS: 2* 1** 
mg/m3 

frakcja *wdychalna, **respirabilna 

100-41-4 etylobenzen 

NDS NDSCh: 400 mg/m3 NDS: 200 

mg/m3 

1309-37-1 diiron trioxide 

NDS NDSCh: 10 mg/m3 NDS: 5 
mg/m3 

frakcja respirabilna 

1305-62-0 calcium dihydroxide 

NDS NDSCh: 6* 4** mg/m3 NDS: 2* 1** 
mg/m3 

frakcja *wdychalna, **respirabilna 

101-68-8 diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu 

NDS NDSCh: 0,09 mg/m3 NDS: 0,03 

mg/m3 

1333-86-4 carbon black 

NDS NDS: 4,0 mg/m3 pyl 

calkowity 
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Rękawice z PAW 

Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji. 

· Ochrona oczu: Okulary ochronne 

· Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna 
 

 

 

 

PL (ciąg dalszy na 

stronie 6) 
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SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

· 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

· Ogólne dane 

· Wygląd: 

 Forma: W postaci pasty 

 Kolor: Różne 

Bialy, czarny, szary 

· Zapach: Lekki 

· Zmiana stanu 

Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest określony. 

Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 137 °C 

· Punkt zapłonu: 40-55 °C (en coupelle fermée) 

· Łatwopalność (stała gazowa): Produkt nie jest klasyfikowany jako łatwopalny, ponieważ 

jego szybkość spalania jest poniżej limitu regulacyjnego. 

· Temperatura palenia się: > 200 °C 

· Samozapłon: Produkt nie jest samozapalny. 

· Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest  wybuchowy, ale możliwe jest powstawanie 

par grożących wybuchem. 

· Granice niebezpieczeństwa wybuchu: 

 Dolna: 0,6 Vol % 

 Górna: 7 Vol % 

· Gęstość w 20 °C: 1,16 

· Rozpuszczalność w/ mieszalność z 

 Woda: Nie lub mało mieszalny. 

· 9.2 Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 

·      10.1 Reaktywność Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

·     10.2 Stabilność chemiczna 

· Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: 

Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem. 

· 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Reakcja z alkoholami, aminami, zawierającymi wodę kwasami i ługiem. 

Reaguje z woda wydzielajac dwutlenek wegla. W zamknietych pojemnikach istnieje ryzyko wybuchu na 
skutek nadcisnienia. 

· 10.4 Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

· 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane. 
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· 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

· Toksyczność ostra 

 

      Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda: 

· Działanie żrące/drażniące na skórę lekkie podrażnienie˛ 

· Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Możliwe lekkie podrażnienie. 

· Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 

Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. 

· Dodatkowe wskazówki toksykologiczne: Oko królika : niedrażniący (metoda OECD 405) 

· Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR) 

· Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

· Rakotwórczość W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

· Szkodliwe działanie na rozrodczość 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. · 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. · 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

· Zagrożenie spowodowane aspiracją 

 W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

· Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50: 

1330-20-7 ksylen 

Ustne LD50 8700 mg/kg (rat) 

Skórne LD50 2000 mg/kg (rbt) 

Wdechowe LC50/4 h 6350 mg/l (rat) 

100-41-4 etylobenzen 

Ustne LD50 3500 mg/kg (rat) 

Skórne LD50 17800 mg/kg (rbt) 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
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 · 12.1 Toksyczność 

· Toksyczność wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

· 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

· 12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

· 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

· Dalsze wskazówki ekologiczne: 

· Wskazówki ogólne: 

Klasa szkodliwości dla wody 2 (samookreślenie): szkodliwy dla wody 

Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do 

kanalizacji. · 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB · PBT: Nie nadający się do 

zastosowania. 

· vPvB: Nie nadający się do zastosowania. 

· 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

 PL  

 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

· Zalecenie: Utylizowac w oficjalnych punktach utylizacyjnych, zgodnie z obowiazujacym prawem. · 

Numer klucza odpadów: 08 04 09* 

· Opakowania nieoczyszczone: 

· Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

· 14.1 Numer UN 

· ADR, ADN, IMDG, IATA brak 

· 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

· ADR, ADN, IMDG brak 

· IATA Not regulated 

· 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

· ADR, ADN, IMDG, IATA 

· Klasa brak 

· 14.4 Grupa opakowaniowa 

· ADR, IMDG, IATA brak 

· 14.5 Zagrożenia dla środowiska: 

· Zanieczyszczenia morskie: Nie 

· 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie nadający się do 

zastosowania. 

· 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i 

kodeksem IBC                                           Nie nadający się do zastosowania. 

· Transport/ dalsze informacje: -  

· UN "Model Regulation": -  
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

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

Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

· 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: 

Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona. 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości 

produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów. 

Karta jest zgodna z rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i 1272/2008 ; zostala zredagowana zgodnie z 
aneksem II prawa europejskiego 453/2010/WE. 

· Odnośne zwroty 

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
(ciąg dalszy na stronie 9) 
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H226 Łatwopalna ciecz i pary. 

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 

H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. 

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

H319 Działa drażniąco na oczy. 

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. 

H373 Może powodować uszkodzenie narząd słuchu poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 

· Wydział sporządzający wykaz danych: 

Laboratorium · Partner dla kontaktów: cf. § 1 · Skróty 

i akronimy: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: 
very Persistent and very Bioaccumulative Flam. 
Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2 
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3 
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2 
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1 
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 
Resp. Sens. 1: Sensitisation - Respirat., Hazard Category 1 
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1 
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2 
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3 
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2 

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1 
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