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36SEKCJA 1 : Identyfikacja  substancji / mieszaniny  i  identyfikacja 

 

Identyfikacja mieszaniny 

Nazwa handlowa 

Zastosowanie mieszaniny 

Zastosowanie 

Identyfikacja producenta 

Nazwa/adres 

Komórka udzielająca informacji 

  

SEKCJA 2: Identyfikacja zagroż
 
Mieszanina nie sklasyfikowana jako niebezpieczna.
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
 

Skład chemiczny 
Dyspersja wodna kopolimeru estrów kwasu akrylowego. Zawiera dodatek w

Substancje niebezpieczne 
Brak 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
 

W przypadku wdychania substancji 
Brak działania szkodliwego, za wyjątkiem 

Kontakt ze skórą 
Płukać bieżącą wodą z mydłem. Zabrudzon

Kontakt z oczami 
Płukać pod bieżącą wodą przez około 10 minut. W przypadku dalszych dolegliwo

Po połknięciu 
Płukać jamę ustną dużą ilością wody. Nie wywoływa
 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku po

      

     Sporzą
     Aktualizacja:      06.2013
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BORAMAX AKRYL UNIWERSALNY

 

Do wypełniania rys, pęknięć i szczelin w murach oraz do 

łączenia elementów budowlanych.

 

KRIMELTE OÜ 
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13619 Tallin 
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SEVEN Marcin Putowski Spółka Komandytowa Akcyjna

ul. Magazynowa 6 
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

Mieszanina nie sklasyfikowana jako niebezpieczna. 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

Dyspersja wodna kopolimeru estrów kwasu akrylowego. Zawiera dodatek węglanu wapnia i dwutlenek tytanu.

rodki pierwszej pomocy 

tkiem osób uczulonych. 

 z mydłem. Zabrudzoną, nasiąkniętą odzież natychmiast ściągnąć. 

 przez około 10 minut. W przypadku dalszych dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.

 wody. Nie wywoływać wymiotów. Skontaktować się z lekarzem. 

powanie w przypadku pożaru 
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Odpowiednie środki gaśnicze 

Wszystkie dostępne środki gaśnicze są dozwolone (woda, CO2, piana, proszki). Używać środków odpowiednich dla danego 

środowiska pożaru. 
Nieodpowiednie środki gaśnicze 
Nie znane. 

Szczególne zagrożenia w trakcie gaszenia pożaru i niebezpieczne produkty spalania 
Przy spalaniu wydziela się gęsty, czarny dym, który jest szkodliwy dla zdrowia i dlatego zaleca się stosowanie odpowiednich 

aparatów oddechowych. Zagrożone pojemniki z produktem należy schładzać wodą. 
Środki indywidualnej ochrony dla strażaków 
Brak szczególnych zaleceń 
 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 
Indywidualne środki ostrożności 
Usunąć wszelkie źródła ognia i dobrze przewentylować pomieszczenie. 

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 
Nie dopuścić do przeniknięcia się mieszaniny do kanalizacji / wód powierzchniowych / wód gruntowych. 

Metody oczyszczania: 
Usuwać mechanicznie. Małe ilości zmyć wodą. Odpady składować w odpowiednich pojemnikach i przeznaczyć do utylizacji. 
 

SEKCJA 7: Postępowanie z mieszaniną oraz ich magazynowanie 
 

Sposób obchodzenia się z mieszaniną: 
Trzymać z dala od źródeł ognia. 

Magazynowanie 
Magazynować w temperaturze od 0 do +25°C, w suchym pomieszczeniu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Pojemniki z 

produktem powinny być szczelnie zamknięte. 

Wymagania szczególne 
Brak. 
 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 

Kontrola narażenia 

Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności. Należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. 

Parametry kontroli narażenia składników niebezpiecznych 
Brak niebezpiecznych składników 

Środki ochrony osobistej 

Dróg oddechowych 
Nie są wymagane. 

Rąk 
Rękawice ochronne 

Oczu 
Zaleca się, ale nie jest to konieczne, okulary ochronne. 

Skóry 
Ubranie ochronne 
 
 

 
 

SEKCJA 9: Właściwości fizykochemiczne 

Wygląd  Pasta 

Zapach Słaby, specyficzny 

pH Ok. 8,5 

Temperatura wrzenia/ Zakres wrzenia Ok. 100°C (faza wodna) 

Temperatura zapłonu Produkt niepalny 

Temperatura samozapłonu Produkt niepalny 

Palność Produkt niepalny   

Właściwości wybuchowe Produkt nie grozi wybuchem 

Gęstość względna 1,67 ± 0,02 g/cm³ 



Rozpuszczalność w/ mieszalność z  Woda Możliwość mieszania z wodą 

 

 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 
Warunki, których należy unikać: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania mieszanina jest stabilna. 

Materiały, których należy unikać: Nie znane. 

Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 

W przypadku właściwego użycia nie znane jest toksyczne działanie na organizm. 
 
36.0  

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

 
Wpływ na środowisko 
W przypadku prawidłowego używania, po wyschnięciu nie jest toksyczna dla środowiska. 

Kumulacja 
Mieszanina wolno ulega biodegradacji. Nie należy odprowadzać do gruntu, ścieków, wód powierzchniowych i gruntowych. 
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

 
Usuwanie odpadów 
Mieszaninę należy składować i usuwać zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U. nr 62, 

poz.628) i jej późniejszymi zmianami. 

08 04 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw 

08 04 10 - odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 

 

Usuwanie opakowań 
Opakowania opróżnione można zwrócić do powtórnego przetworzenia. 

15 01 -odpady opakowaniowe 

15 01 02 -opakowania z tworzyw sztucznych 

Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 27 września 2001r. w sprawie  katalogu odpadów 

 
 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
Mieszanina nie podlega przepisom o przewozie materiałów niebezpiecznych.     

   
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
Oznaczenia na etykiecie 
Chronić przed dziećmi. Unikać przedostania się do kanalizacji. 

 

Symbole ostrzegawcze 
Nie są wymagane 

Zwroty R 
Nie są wymagane 

Zwroty S 
Nie są wymagane 

 

Obowiązujące przepisy 
a) Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz.U. Nr 11, poz. 84) wraz z późniejszymi 

zmianami 

b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 

preparatów chemicznych (Dz.U. nr 174 z 2007 r., poz. 1222), z późniejszymi zmianami 

c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 260, poz. 2595), z późniejszymi zmianami 

d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów 

niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne 

dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr 140 z 3 września 2002 r., poz. 1174) z późniejszymi zmianami. 

e) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94; z późniejszymi zmianami). 

f) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. nr 91., poz. 811, z późniejszymi zmianami 



g) Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1184), z późniejszymi zmianami 

h) Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy 

europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie 

dnia 30 września 1957 r. Dz. U. nr 178 z 2005 r., poz. 14817., z późniejszymi zmianami 

i) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 z późniejszymi zmianami) wraz z 

Rozporządzeniami Ministra Środowiska (Dz. U. nr 152 z 2001 r., poz. 1735 -1737) (patrz pkt.13), z późniejszymi zmianami 

j) Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dz. U. nr 11., poz. 97 

(patrz pkt.13), z późniejszymi zmianami 

k) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. nr 112 z 2001 r., poz. 

1206 (patrz pkt.13), z późniejszymi zmianami 

l) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony 

indywidualnej. Dz. U. nr 259/2005., poz. 2173 (patrz pkt.8), z późniejszymi zmianami 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 

ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Dz. U. nr 136/2006 poz. 964., 

z późniejszymi zmianami 

n) Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 

Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie 

Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 

93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.U. L 136 z 29.5.2007). 

o) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 

preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych. (Dz.U Nr 53, poz 439), z późniejszymi zmianami 

p) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich 

klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U Nr 27, poz. 140)., z późniejszymi zmianami 

r) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 

preparatów chemicznych (Dz.U Nr 171, poz. 1666), z późniejszymi zmianami 

s) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

(Dz.U Nr 217, poz. 1833), z późniejszymi zmianami 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 
 

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały 

udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane 

sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na 

wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności 

dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele 

nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej 

materiałów. Karta Charakterystyki dotyczy wyłącznie opisanego produktu. Jeżeli został on wykorzystany jako składnik innej 

mieszaniny to Karta traci ważność. 
 

Główne źródła bibliograficzne: 

1. http://ecb.jrc.it/(Europejskie Biuro Chemiczne) 

ESIS (European Chemical Information System) 

IUCLID DATASET (ogólne informacje o substancji, dane fizykochemiczne, dane dotyczące toksyczności i ekotoksyczności) 

2. www.euro-lex.europa.eu 

3. Rozporządzenie (WE) 1907/2006(REACH) –Załącznik II, 

4. Rozporządzenie WE 1272/2008 CLP/GHS 

5. http://toxnet.nlm.nih.gov/(Toxicology Data Network) 

6. Karty bezpieczeństwa i techniczne dostawców 

 

 


