STEIN - IMPRAGNIERUNG

DR

strona: 1/8

karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
zgodnie z 91/155/EWG (*1)
Data druku: 23.07.2007
*

Aktualizacja: 23.07.2007

1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsi biorstwa
· Dane produktu
· Nazwa handlowa:

Impregnat do kamienia

· Numer artykułu:
· Zastosowanie substancji /
preparatu

10834, 10835, 10845

· Producent/Dostawca:

AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH
Lechstrasse 28
D 90451 Nürnberg

· Komórka udzielaj ca informacji:

Laboratorium
Dieter Zimmermann
@mail_D.Zimmermann@akemi.de

· Informacja awaryjna:

Dział Bezpiecze stwa Produktu AKEMI chemisch technische Spezialfabrik
GmbH
Tel. +49(0)911-64296-59
Dost pny w godzinach:
Poniedziałek-Czwartek od godz. 07:30 do16:30
Pi tek od godz. 07:30 do13:30

Impregnacja ochronna
Tel. +49(0)911-642960
Fax. +49(0)911-644456
e-mail info@akemi.de

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
TELEFONY CZYNNE CAŁODOBOWO
Tel. ++48 42 657 99 00
Tel. ++48 42 631 47 67
· Importer/Dystrybutor

Kontin-Stone
ul. ciegiennego 252
25-116 Kielce
tel./fax 041/361 22 54

2 Identyfikacja zagro e
· Oznaczenie zagro e :
Xn Produkt szkodliwy
· Szczególne wskazówki o
zagro eniu dla człowieka i
rodowiska:

· System klasyfikacji:

*

Produkt podlega obowi zkowi oznakowania na podstawie metody obliczania
"Ogólnej wytycznej klasyfikowania preparatów w UE" w jej ostatnio wa nej wersji.
Dłu szy lub powtarzaj cy si kontakt ze skór mo e wywołać zapalenie skóry w
wyniku działania odtłuszczaj cego rozpuszczalnika.
R 10 Produkt łatwopalny.
R 65 Działa szkodliwie; mo e powodować uszkodzenie płuc w przypadku
połkni cia.
R 66 Powtarzaj ce si nara enie mo e powodować wysuszanie lub p kanie
skóry.
Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspólnoty Europejskiej, jednak jest
uzupełniona danymi z literatury fachowej i danymi firmowymi.

3 Skład/informacja o składnikach
· Charakterystyka chemiczna
· Opis:
Mieszanka z ni ej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.
· Składniki niebezpieczne:
Benzyna ci k a obrabiana wodorem (ropa 50-100%
CAS: 64742-48-9
naftowa)
EINECS: 265-150-3
Numer według Wspólnoty Europejskiej: 649-327-00-6 Rakotw. Kat. 2;
Xn; R 10-65-66
CAS: 34396-03-7
Trimethoxy (2,4,4-trimethylpentyl)silan
1-5%
R 10-52/53
(ci g dalszy na stronie 2)
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· Wskazówki dodatkowe:

*

4 Pierwsza pomoc
· Wskazówki ogólne:

· Po wdychaniu:
· Po styczno ci ze skór :
· Po styczno ci z okiem:
· Po przełkni ciu:
· Wskazówki dla lekarza:
· Mog wyst pić nast puj ce
symptomy:

· Zagro enia
· Opieka

*

Pełna tre ć przytoczonych wskazówek dotycz cych zagro e znajduje si w
rozdziale 16.

Odzie zanieczyszczon produktem nale y niezwłocznie usun ć.
Symptomy zatrucia mog wyst pić dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola
lekarska niezb dna conajmniej przez 48 godzin po wypadku.
Osoby pora one nale y wynie ć na wie e powietrze.
Uło enie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
Dostarczyć wie e powietrze, w razie dolegliwo ci wezwać lekarza.
Natychmiast zmyć wod i mydłem i dobrze spłukać.
W przypadku trwałego podra nienia skóry zgłosić si do lekarza.
Przepłukać oczy z otwart powiek przez kilka minut pod bie c wod i
zasi gn ć porady lekarza.
Nie powodować wymiotów i sprowadzić lekarza.
Obficie popić wod i wyj ć na wie e powietrze. Niezwłocznie sprowadzić
lekarza.
Ból głowy
Odurzenie
Zawroty głowy
Nudno ci
Brak oddechu
Kaszel
Poty
Niebezpiecze stwo zakłóce oddechu.
W przypadku połkni cia płukanie oł dka z dodatkiem w gla aktywnego.
W przypadku połkni cia lub wymiotów niebezpiecze stwo wnikni cia do płuc.

5 Post powanie w przypadku po aru
· Przydatne rodki ga nicze:

CO2, proszek ga niczy lub strumie wody. Wi kszy po ar zwalczać strumieniem
wody lub pian odporn na działanie alkoholu.

· rodki ga nicze nieprzydatne ze
wzgl dów bezpiecze stwa:
Woda pełnym strumieniem
· Szczególne zagro enie ze strony
materiału, produktów jego
spalania lub powstaj cych
gazów:
Przy ogrzewaniu lub w wypadku po aru mo liwe jest tworzenie si truj cych
gazów.
Podczas po aru mog uwolnić si :
Tlenek w gla (CO)
W niektórych warunkach po aru nie mo na wykluczyć ladów innych substancji
truj cych.
· Specjalne wyposa enie
ochronne:
Nosić urz dzenie ochrony dróg oddechowych niezale nie od powietrza
otoczenia.
Nie wdychać gazów powstaj cych podczas eksplozji i po arów.
Nosić pełne ubranie ochronne.
· Inne dane
Pozostało ci po po arze i ska ona woda musz być usuni te zgodnie z
przepisami.
Wod ska on nale y zbierać oddzielnie, nie mo e ona dostać si do kanalizacji.
(ci g dalszy na stronie 3)
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*

6 Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska
· rodki ostro no ci
dostosowane do danej osoby:

· rodki ochrony rodowiska:

· Metoda oczyszczania/
wchłaniania:

· Wskazówki dodatkowe:

*

Zebrać za pomoc materiału wi
cego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa,
materiał wi
cy kwasy, materiał wi
cy uniwersalny, trociny).
Materiał ska ony usun ć jako odpad wg punktu 13.
Zadbać o wystarczaj ce przewietrzenie.
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposa enia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

7 Post powanie z substancj /preparatem i jej/jego magazynowanie
· Sposób obchodzenia si :
· Wskazówki dla bezpiecznego
u ytkowania:

· Wskazówki dla ochrony
przeciwpo arowej i
przeciwwybuchowej:

· Składowanie:
· Wymagania w stosunku do
pomieszcze składowych i
zbiorników:
· Wskazówki odno nie wspólnego
składowania:
· Dalsze wskazówki odno nie
warunków składowania:

*

Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenie ć w bezpieczne
miejsce.
Zadbać o wystarczaj ce wietrzenie.
ródła zapłonu trzymać w bezpiecznej odległo ci.
W przypadku działania pary (pyłu) aerozolu zastosować ochron dróg
oddechowych.
W przypadku przedostania si do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomić
wła ciwe władze.
Nie dopu cić do przedostania si do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
Nie dopu cić do przenikni cia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód
gruntowych.

Zbiorniki zamkn ć szczelnie.
Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Składować w dobrze zamkni tych beczkach chłodnych i suchych.
Chronić przed gor cem i bezpo rednim na wietlaniem słonecznym.
Troszczyć si o dobre przewietrzanie pomieszcze , tak e w pobli u podłogi (pary
s cz sto ci sze od powietrza).
Stosować tylko w dobrze przewietrzanych obszarach.
ródła zapłonu trzymać z daleka - nie palić tytoniu.
Przedsi wzi ć rodki przeciwko naładowaniom elektrostatycznym.
Chronić przed gor cem.

Przechowywać w chłodnym miejscu.
Przechowywać tylko w oryginalnych beczkach.
Nie dopu cić, w sposób pewny, do przenikania do podło a.
Nie składować w styczno ci ze rodkami utleniaj cymi.
Nie składować w styczno ci ze rodkami spo ywczymi.
Składować w dobrze zamkni tych beczkach w chłodnym i suchym miejscu.
Zbiornik trzymać szczelnie zamkni ty.
Chronić przed gor cem i bezpo rednim promieniowaniem słonecznym.
Zbiornik przechowywać w dobrze przewietrzanym miejscu.
Składować w miejscu chłodnym.

8 Kontrola nara enia i rodki ochrony indywidualnej
· Dodatkowe wskazówki dla
wykonania urz dze
technicznych:

Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
(ci g dalszy na stronie 4)
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· Składniki wraz z kontrolowanymi warto ciami granicznymi zale nymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znacz cych ilo ci materiałów, których warto ci graniczne musiałyby być kontrolowane pod k tem
warunków miejsca pracy.
· Wskazówki dodatkowe:
Podstaw były aktualnie obowi zuj ce wykazy.
· Osobiste wyposa enie ochronne:
· Ogólne rodki ochrony i higieny:
Nale y przestrzegać zwyczajne rodki ostro no ci przy obchodzeniu si z
chemikaliami.
Trzymać z dala od rodków spo ywczych napojów i pasz.
Myć r ce przed przerw i przed ko cem pracy.
Zabrudzon , nas czon odzie natychmiast zdj ć.
Unikać styczno ci z oczami i skór .
Nie wdychać gazów/ par / aerozoli.
Podczas pracy nie je ć, nie pić, nie palić, nie za ywać tabaki.
Przed rozpocz ciem pracy zastosować preparaty ochrony skóry odporne na
rozpuszczalniki.
Profilaktyczna ochrona skóry za pomoc ma ci ochronnej do skóry.
· Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obci enia urz dzenie filtruj ce
do oddychania; w przypadku intensywnej lub dłu szej ekspozycji zastosować
urz dzenie do ochrony dróg oddechowych niezale ne od powietrza otoczenia.
Przy niewystarczaj cej wentylacji ochrona dróg oddechowych.
Filtr AX
· Ochrona r k:
R kawice ochronne
Materiał, z którego wykonane s r kawice musi być nieprzepuszczalny
i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu.
Wybór materiału na r kawice ochronne przy uwzgl dnieniu czasów
przebicia, szybko ci przenikania i degradacji.
Zastosowane r kawice ochronne musz odpowiadać wymaganiom
zawartym w europejskiej dyrektywie 89/686/EW G oraz z norm
zharmonizowan EN 374,
jak przykładowo wymieniony typ r kawicy ochronnej.
Wymienione czasy penetracji dla prób materiałów zaleconych r kawic
ochronnych okre lone zostały na podstawie pomiarów laboratoryjnych
firmy KCL wykonanych zgodnie z EN 374.
Wspomniane zalecenie odnosi si tylko do produktu wymienionego w
przedstawionej karcie charakterystyki oraz dla zdeklarowanego
przeznaczenia.
W przypadkach rotworów i mieszanin chemicznych lub warunków
odbiegaj cych od ustale normy EN 374, wymagany jest kontakt z
dostawc certyfikowanych r kawic ochronnych (np. KCL GmbH, D36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).
· Materiał, z którego wykonane s
r kawice

· Czas penetracji dla materiału, z
którego wykonane s r kawice
· Do długotrwałego kontaktu nadaj
si r kawice z nast puj cego
materiału:

· Jako ochrona przed spryskaniem
nadaj si r kawice z
nast puj cych materiałów:

Kauczuk fluorowy (Viton)
Kauczuk nitrylowy
Wybór odpowiednich r kawic nie zale y tylko od materiału, lecz tak e od innych
cech jako ciowych i zmienia si od producenta do producenta.
Od producenta r kawic nale y uzyskać informacj na temat dokładnego czasu
przebicia i go przestrzegać.
Warto ć przenikania: poziom ≥ 6, 480 min
Kauczuk fluorowy (Viton)
Vitoject (KCL, Art No. 890)
Kauczuk nitrylowy
Camatril (KCL, Art No. 730, 731, 732, 733)
Kauczuk fluorowy (Viton)
(ci g dalszy na stronie 5)
PL

DR

strona: 5/8

karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
zgodnie z 91/155/EWG (*1)
Data druku: 23.07.2007

Aktualizacja: 23.07.2007

Nazwa handlowa: Impregnat do kamienia
(ci g dalszy od strony 4)

Vitoject (KCL, Art No. 890)
Kauczuk nitrylowy
Camatril (KCL, Art No. 730, 731, 732, 733)
· Nie nadaj si r kawice z
nast puj cych materiałów:

Kauczuk naturalny (lateks)
R kawice z gumy
R kawice ze skóry
R kawice z grubej tkaniny
R kawice z neoprenu

· Ochrona oczu:
Okulary ochronne szczelnie zamkni te
· Ochrona ciała:
*

Robocza odzie ochronna

9 Wła ciwo ci fizyczne i chemiczne
· Ogólne dane
Forma:
Kolor:
Zapach:

Płynny
Bezbarwny
Charakterystyczny

· Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia:
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:

Nie jest okre lony.
180°C

· Punkt zapłonu:

> 40°C

· Temperatura palenia si :

> 240°C

· Samozapłon:

Produkt nie jest samozapalny.

· Niebezpiecze stwo wybuchu:

Produkt nie jest grozi wybuchem, ale mo liwe jest powstawanie par/
mieszanek powietrza gro cych wybuchem.

· Granice niebezpiecze stwa wybuchu:
Dolna:
0,6 Vol %
Górna:
7,0 Vol %

*

· Ci nienie pary w 20°C:

1 hPa

· G sto ć w 20°C:

0,793 g/cm3

· Rozpuszczalno ć w/ mieszalno ć z
Woda:

Nie lub mało mieszalny.

· Zawarto ć rozpuszczalników:
rozpuszczalniki organiczne:

93,4 %

10 Stabilno ć i reaktywno ć
· Rozkład termiczny/ warunki
których nale y unikać:
· Reakcje niebezpieczne
· Niebezpieczne produkty
rozkładu:

Brak rozkładu przy u yciu zgodnym z przeznaczeniem.
Brak rozkładu przy składowaniu i obchodzeniu si zgodnie z przeznaczeniem.
Reakcje z silnymi czynnikami utleniaj cymi.
Wywi zywanie si zapalnych gazów/par.
Tlenek w gla i dwutlenek w gla
(ci g dalszy na stronie 6)
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*

11 Informacje toksykologiczne
· Ostra toksyczno ć:
· Istotne sklasyfikowane warto ci LD/LC50:
64742-48-9 Benzyna ci ka obrabiana wodorem (ropa naftowa)
Ustne LD50 >5000 mg/kg (rat)
Skórne LD50 >3000 mg/kg (rabbit)
77-58-7 dibutyltin dilaurate
Ustne LD50 175 mg/kg (rat)
67-56-1 metanol
Ustne LD50 > 2000 mg/kg (rat)
Skórne LD50 > 2000 mg/kg (rabbit)
· Pierwotne działanie dra ni ce: Działanie Gatunek Metoda:
· na skórze:
Brak działania dra ni cego.
· w oku:
Brak działania dra ni cego.
· Uczulanie:
Žadne działanie uczulaj ce nie jest znane.
· Dodatkowe wskazówki
toksykologiczne:
Produkt wykazuje nast puj ce zagro enia w oparciu o metod oblicze według
ogólnych wytycznych klasyfikacji Wspólnoty Europejskiej dotycz cych receptur,
wersja ostatnia:

*

12 Informacje ekologiczne
· Skutki ekotoksyczne:
· Toksyczno ć wodna:
67-56-1 metanol
LC50/96h > 100 mg/l (piscis)
· Wskazówki ogólne:

*

13 Post powanie z odpadami
· Produkt:
· Zalecenie:
· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie:
· Zalecany rodek czyszcz cy:

*

Nie dopu cić do przedostania si do wód gruntowych, wód powierzchniowych
b d do kanalizacji.
Klasa szkodliwo ci dla wody 1 (samookre lenie): w ograniczonym stopniu
szkodliwy dla wody

Nie mo e podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopu cić do
przedostania si do kanalizacji.
Usuwanie zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Opakowania ska one promieniotwórczo najlepiej opró nić. Po odpowiednim
oczyszczeniu mog zostać ponownie wykorzystane.
Alkohol

14 Informacje o transporcie
· Transport l dowy ADR/RID i GGVS/GGVE (mi dzynarodowe/krajowe):

· Klasa ADR/RID- GGVS/E:
· Liczba Kemlera:
· Numer UN:
· Grupa opakowa :

3 (F1) materiały ciekłe zapalne
30
3295
III
(ci g dalszy na stronie 7)
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· Nazwa wyrobu:

3295 W GLOWODORY CIEKŁE, I.N.O.

· Transport morski IMDG/GGVSee:

· Klasa IMDG/GGVSee:
· Numer UN:
· Label
· Grupa opakowa :
· Numer EMS:
· Zanieczyszczenia morskie:
· Wł ciwa nazwa techniczna:

3
3295
3
III
F-E,S-D
Nie
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

· Transport lotniczy ICAO-TI i IATA-DGR:

· Klasa ICAO/IATA:
· Numer UN/ID:
· Label
· Grupa opakowa :
· Wła ciwa nazwa techniczna:
*

3
3295
3
III
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

15 Informacje dotycz ce przepisów prawnych
· Oznaczenia według wytycznych
EWG:
Produkt został sklasyfikowany i oznaczony wg. norm EWG/zarz dzenia o
substancjach szkodliwych. (*3)
OZNAKOW ANIE W G ROZPORZ DZENIA MINISTRA ZDROW IA, Z DN.
2.09.03 W SPRAWIE OZNAKOWANIA OPAKOWAĆ.
· Litera w oznaczeniu i okre lenie
niebezpiecze stwa produktu:
Xn Produkt szkodliwy
· Składniki okre laj ce
niebezpiecze stwo do
etykietowania:

Benzyna ci

ka obrabiana wodorem (ropa naftowa)

· Zworty R:

10 Produkt łatwopalny.
65 Działa szkodliwie; mo e powodować uszkodzenie płuc w przypadku
połkni cia.
66 Powtarzaj ce si nara enie mo e powodować wysuszanie lub p kanie skóry.

· Zworty S:

2
16
23
24/25
26
27/28
29/56

Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać w pobli u ródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
Nie wdychać pary
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast du
ilo ci wody i
zasi gn ć porady lekarza.
W przypadku kontaktu ze skór natychmiast zdj ć zabrudzon ,
nasi kni t odzie , a skór natychmiast przemyć du ilo ci wody z
mydłem.
Nie wprowadzać do kanalizacji, a zu yty produkt i opakowanie
dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.
(ci g dalszy na stronie 8)
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36/37/39 Nosić odpowiedni odzie ochronn , odpowiednie r kawice ochronne i
okulary lub ochron twarzy.
38
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie
indywidualne rodki ochrony dróg oddechowych.
46
W razie połk ni cia niezwłocznie zasi gnij porady lek ar za poka opakowanie lub etykiet .
51
Stosować wył cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
· Przepisy poszczególnych krajów:
· Dodatkowa klasyfikacja według
Rozporz dzenia o materiałach
niebezpiecznych zał cznik II:
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych
Dz.U. Nr 11, poz. 84 z pó niejszymi zmianami Ustawa z dnia 5 lipca 2002 roku
Dz.U.Nr 142, poz. 1187.
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 roku w sprawie
o zn a k o wan i a op a k o wa s ub s ta n c j i n ie b ezp ie c zn yc h i p r e p ar a tó w
niebezpiecznych Dz.U.Nr 173, poz.1679
Ustawa z dnia 17 pa dziernika 2003 roku o zmianie ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U.Nr 189,
poz.1852
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 roku w sprawie Karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego Dz.U.Nr
140, poz.1171
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 roku w sprawie
kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i prepatatow chemicznych Dz.U.Nr
171, poz.1666 (punkt 2)
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 pa dziernika 2004 roku zmieniaj ce
rozporzadzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów
chemicznych Dz.U.Nr 243, poz.2440
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 roku w sprawie wykazu
substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacj i oznakowaniem Dz.U.Nr 199,
poz.1948 (punkt 2)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 roku w sprawie
katalogu odpadów Dz.U.Nr 112, poz.1206 (punkt 13)
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2002
roku w sprawie najwy szych dopuszcze st e i nat e czynników
szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy Dz.U.Nr 217, poz. 1883 (punkt 8).
ADR 2003 (punkt 14)
· Wskazówki odno nie ograniczenia
zatrudnienia:
Uwzgl dnić ograniczenia zatrudnienia młodzie y.
Uwzgl dnić ograniczenia zatrudnienia kobiet w ci
· Klasa zagro enia wód:

*

y i połogu.

Klasa szkodliwo ci dla wody 1 (samookre lenie): w ograniczonym stopniu
szkodliwy dla wody.

16 Inne informacje
Dane opieraj si na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okre laj jednak w sposób ostateczny wła ciwo ci
produkcyjnych i nie mog być uzasadnieniem prawomocnych umów.
· Odno ne zwroty R

· Wydział sporz dzaj cy wykaz
danych:
· Partner dla kontaktów:

10
Produkt łatwopalny.
52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; mo e powodować długo
utrzymuj ce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym.
65
Działa szkodliwie; mo e powodować uszkodzenie płuc w przypadku
połkni cia.
66
Powtarzaj ce si nara enie mo e powodować wysuszanie lub p kanie
skóry.
Laboratorium
Dr. Christian Schelle
Fon ++49 (0)911 64296-59
@mail C.Schelle@akemi.de

· * Dane zmienione w stosunku do
wersji poprzedniej
PL

