FacadeCleaner
Karta charakterystyki
[Sporządzona zgodnie z załącznikiem II rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH) oraz
rozporządzeniem 453/2010]

Data wystawienia
Data aktualizacji

27.05.2015
Strona 1 | 7

Wydanie: 1

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA.
1.1
Identyfikator produktu:
FacadeCleaner – środek do czyszczenia elewacji.
1.2

Istotne zidentyfikowane zastosowania
substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane:

1.3

Dane dotyczące dostawcy karty
charakterystyki:

1.4

Numer telefonu alarmowego:

Do mycia i odtłuszczania elewacji z wszelkiego rodzaju zwykłych zanieczyszczeń.
Możliwość stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Do mechanicznego (w
myjkach wysokociśnieniowych) lub ręcznego mycia powierzchni wszelkich podłoży
mineralnych, oraz tynków żywicznych i farb dyspersyjnych.
Odradza się wszelkie inne zastosowania.
Baumit Sp. z o. o.
ul. Sukiennice 6
50-107 Wrocław
Tel. 071/ 358 25 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
Fax. 071/ 358 25 06
Tel. 46/ 830-46-50 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
Centrum informacji toksykologicznej : +48/(0)42 - 657 99 00
Numer alarmowy : 112

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1

2.2

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Klasyfikacja według Rozporządzenia (WE)
nr 1272/2008:
Elementy oznakowania
Piktogramy określające rodzaj
zagrożenia:
Hasło ostrzegawcze:
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

brak

Znakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
brak
brak
brak
P101
P 102

2.3

Inne zagrożenia:
Wyniki oceny PBT i vPvB:

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy
pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi.

Zawiera: anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne – poniżej 5 %,
środki
konserwujące:
mieszanina
Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone,
kompozycję
zapachową:
Citronellol,
Benzyl
Salicylate,Linalool.
brak
Nie dotyczy.

SEKCJA 3: SKŁAD/ INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.1
3.2

Substancje
Nie dotyczy.
Mieszaniny
Wodny roztwór związków organicznych.
Tabela niebezpiecznych składników:
Substancja
Nr WE
CAS

Nr rejestracyjny (REACH)

Etanol
200-578-6
64-17-5
01-2119457610-43-xxxx
1propoksypropa
216-372-4
1569-01-3
01-2119474443-37-xxxx
n-2-ol
Pełne brzmienie wymienionych zwrotów H – patrz sekcja 16.
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Stężenie
[M.-%]

Klasyfikacja wg rozporządzenia
1272/2008(WE)

5 – 10

Flam. Liq. 2, H225

2–5

Flam. Liq. 2, H225
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SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1

4.2

4.3

Opis środków pierwszej pomocy:
Uwagi ogólne:
Wdychanie:

Dla udzielających pierwszej pomocy nie są wymagane środki ochrony osobistej.
W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże
powietrze, w razie braku szybkiej poprawy zasięgnąć porady lekarza.
Kontakt ze skórą:
Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć skórę wodą z mydłem. W przypadku
poparzenia nałożyć jałowy opatrunek. W przypadku trwałego podrażnienia skóry
zwrócić się do lekarza.
Kontakt z oczami:
Usunąć szkła kontaktowe. Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut dużą
ilością wody. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
Spożycie:
Nie powodować wymiotów. Przepłukać jamę ustną i wypić dużą ilość wody. W
przypadku utrzymującej się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.
Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:
Oczy:
brak
Skóra:
brak
Dodatkowa uwaga:
brak
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Pomoc lekarska/ sposoby leczenia:
W momencie kontaktu z lekarzem, należy w miarę możliwości mieć ze sobą
niniejszą kartę charakterystyki lub etykietę.

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5.1

5.2

5.3

Środki gaśnicze:
Właściwe:
Dwutlenek węgla, piana, proszek lub strumień wody.
Niezalecane:
Strumień wody pod wysokim ciśnieniem.
Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:
Mieszanina nie jest palna. W wyniku działania podwyższonej temperatury mogą
wydzielać się szkodliwe gazy.
Informacje dla straży pożarnej:
Podczas gaszenia pożaru stosować urządzenia oddechowe z własnym obiegiem
powietrza i odzież ochronną na całą sylwetkę.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
6.1
6.1.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla osób nienależących do personelu
Unikać kontaktu ze skórą. Nie wdychać par. Stosować rękawice ochronne z
udzielającego pomocy:
kauczuku butylowego, gumy nitrylowej lub neoprenu. Jeśli zachodzi potrzeba
likwidacji szkód należy nałożyć odzież ochronną gazoszczelną i aparat izolujący
drogi oddechowe.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Zapobiegać rozprzestrzenianiu się oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiorników
wodnych. Powstrzymać lub absorbować wyciekającą ciecz piaskiem, ziemią lub
innymi odpowiednimi materiałami. Jeśli substancja dostała się do zbiornika wody,
kanału lub została rozlana na glebę oraz roślinność, zawiadomić straż pożarną.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
Preparat zebrać mechanicznie. Zebrać materiałami pochłaniającymi ciecze (np.
piasek, ziemia, uniwersalne substancje wiążące, krzemionka, trociny, itp.).
Usuwaniem powinny zająć się specjalistyczne służby – straż pożarna.
Odniesienia do innych sekcji:
Sekcja 8 i 13.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:
Stosować powszechnie obowiązujące zasady obchodzenia się z chemikaliami.
Zabrudzone środkiem ubranie natychmiast zdjąć. Nie wdychać par, unikać
bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie
palić. Przed przerwą w pracy oraz po zakończeniu pracy umyć ręce. Zadbać o
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właściwą wentylację. Trzymać z daleka od źródeł ciepła i ognia.
Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
Przechowywać w chłodnym, wentylowanym miejscu, w zamkniętym oryginalnym
opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz
temperaturą powyżej 30°C. Nie magazynować wspólnie z silnymi utleniaczami,
mocnymi kawasami oraz wodorotlenkami.
Szczególne zastosowania końcowe:
brak

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.
8.1

8.2
8.2.1
8.2.2

Parametry dotyczące kontroli:
Składnik z monitorowaną wartością
graniczną dopuszczalnych stężeń w
środowisku pracy
Etanol

Kontrola narażenia:
Techniczne środki kontroli:
Środki ochrony indywidualnej:
Ochrona oczu i twarzy:
Ochrona skóry:

8.2.3

Ochrona dróg oddechowych:
Kontrola narażenia środowiska:

Numer CAS

Wartość
[mg/m3]

64-17-5

1900

9.2

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Wygląd:
Stan skupienia: ciekły
Kolor: niebieski
Zapach:
Charakterystyczny
pH:
W 20°C w wodzie około 9
Temperatura topnienia/krzepnięcia:
Nie dotyczy
Początkowa temperatura wrzenia/zakres
100°C
temperatur wrzenia:
Temperatura zapłonu:
Nie dotyczy
Szybkość parowania:
Nie dotyczy
Palność:
Nie dotyczy
Górna/dolna granica palności lub
Nie dotyczy
górna/dolna granica wybuchowości:
Prężność par:
Nie dotyczy
Gęstość par:
Nie dotyczy
Gęstość:
Ok,. 1,0 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność:
Rozpuszcza się w wodzie
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:
Nie dotyczy
Temperatura samozapłonu:
Nie dotyczy
Temperatura rozkładu:
Nie dotyczy
Lepkość:
Nie dotyczy
Właściwości wybuchowe:
Niewybuchowy
Właściwości utleniające:
Nieutleniający
Inne informacje:
brak
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NDS

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w
sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy.

Odpowiednia wentylacja na stanowiskach pracy.
Nie spożywać pokarmów, napojów oraz nie palić w czasie pracy. Przed przerwą i na
zakończenie pracy, umyć ręce.
Unikać kontaktu z oczami.
Ubrania robocze ze zwartej tkaniny. Unikać kontaktu ze skórą.
Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych,
kanalizacji, ścieków lub gleby. W przypadku odprowadzania rozcieńczonych
roztworów produktu do sieci kanalizacyjnej należy przestrzegać odpowiednich
przepisów.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1

Podstawa prawna:
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SEKCJA 10: STABILNOŚĆI REAKTYWNOŚĆ
10.1
10.2

Reaktywność:
Stabilność chemiczna:

10.3
10.4

Możliwość występowania
niebezpiecznych reakcji:
Warunki, których należy unikać:

10.5
10.6

Materiały niezgodne:
Niebezpieczne produkty rozkładu:

W normalnych warunkach mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.
Podczas normalnego stosowania oraz właściwego przechowywania mieszanina jest
stabilna chemicznie.
Brak
Unikać bezpośredniego działaniem promieni słonecznych oraz temperatur powyżej
30°C.
Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami, mocnymi kawasami oraz wodorotlenkami.
Nie ulega rozkładowi przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra:

etanol: LD50 (szczur, doustnie): 7000 mg/kg,
1-propoksypropan-2-ol: 2000 mg/kg.
na skórę
Może powodować podrażnienie skóry.
na drogi oddechowe
Może wystąpić podrażnienie błony śluzowej dróg oddechowych.
przy kontakcie doustnym
Może wystąpić podrażnienie ust, przełyku i błon śluzowych przewodu pokarmowego.
kontakt z oczami
Może wystąpić podrażnienie i łzawienie.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1

Toksyczność

12.2

Trwałość i zdolność do rozkładu:
Środki powierzchniowo czynne, zawarte w mieszaninie ulegają biodegradacji, zgodnie z
rozporządzeniem dotyczącym detergentów.
Zdolność do bioakumulacji:
Brak danych.
Mobilność w glebie:
Mieszanina miesza się z wodą i może się rozprzestrzeniać w środowisku wodnym i glebie.
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:
Mieszanina nie zawiera żadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB
Inne szkodliwe skutki działania:
Brak danych

12.3
12.4
12.5
12.6

Brak danych doświadczalnych dotyczących mieszaniny.

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
13.1

Metody unieszkodliwiania odpadów:
Niewykorzystane
pozostałości produktu:

Nie należy usuwać razem z odpadami komunalnymi. Nie wprowadzać do kanalizacji.

Opakowanie:

Całkowicie opróżnić opakowanie i przetwarzać je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
lokalnego. Usuwanie całkowicie opróżnionych opakowań, zgodnie z rodzajem opakowania, zgodnie z
Rozporządzeniem „Katalog Odpadów”.

16 05 07* (zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne).

Np. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.
Kod odpadu, zgodnie z

FacadeCleaner

W przypadku podanych kodów odpadu, mamy do czynienia wyłącznie z przykładami. Konkretny kod
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odpadu jest uzależniony od pochodzenia i składu odpadu. przyporządkowanie do kodu odpadu
następuje w porozumieniu z odpowiednimi organami, zgodnie z regionalnymi i krajowymi przepisami
prawa.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Produkt nie jest objęty międzynarodowymi przepisami o przewozie niebezpiecznych ładunków ADR/RID, ADN, IMDG-Code, ICAOTI, IATA-DGR.
14.1

Numer UN:
Nie dotyczy.

14.2

Prawidłowa nazwa przewozowa UN:
Nie dotyczy.

14.3

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

14.4

Grupa pakowania:
Nie dotyczy.

14.5

Zagrożenia dla
środowiska:

14.6

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.
14.7

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

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska, specyficzne dla substancji lub mieszaniny:
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322);
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) (Dz. Urz.
UE L136 z dnia 29 maja 2007 r.) z późniejszymi zmianami;
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH);
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z 31
grudnia 2008 r.), z późniejszymi zmianami;
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 05.259.2173);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2011.33.166) z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (np art. 228 & 3
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zm.)
U. 10.141.950), na szczeblu europejskim dyrektywy 2000/39/WE, 2006/15/WE
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.0.21)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367)
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Ocena bezpieczeństwa chemicznego:

Dla tej mieszaniny nie przeprowadzono Oceny Bezpieczeństwa Chemicznego.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji karty charakterystyki:
Skróty i akronimy:
ADR/RID

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route/European
Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway
Europejskie porozumienie dotyczące międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych /
zamówienia na międzynarodowy przewóz towarów niebezpiecznych
CAS
Chemical Abstracts Service
Międzynarodowy standard oznaczania substancji niebezpiecznych
DNEL
Derived No-Effect Level
Zbadany poziom ekspozycji bez wystąpienia uszkodzeń
EC10
Effective concentration at 10% mortality rate
Efektywne stężenie przy 10% śmiertelności
EC50
Half maximal effective concentration
Średnie stężenie efektywne
EN
Norma europejska
GHS
Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
Global harmonisiertes System zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien
IBC-Code
International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IATA-DGR
International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations
Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych – przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych
ICAO-TI
International Civil Aviation Organisation - Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air
Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego Instrukcje Techniczne dotyczące bezpiecznego transportu
towarów niebezpiecznych drogą lotniczą
IMDG-Code
International agreement on the Maritime transport of Dangerous Good-Code
Międzynarodowy kod do transportu towarów niebezpiecznych drogą morską
LC50
Median lethal concentration
Średnie stężenie śmiertelne (średnie stężenie śmiertelne substancji)
LD50
Median lethal dose
Średnia dawka śmiertelna
MARPOL
marine pollution( International Convention for the Prevention of Pollution From Ships)
MEASE
Metals estimation and assessment of substance exposure
PBT
Persistent, bioaccumulative and toxic
persistent und sehr bioakkumulierbar
REACH
Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regulation (EC)
No. 1907/2006)
Rejestracja, ocena, dopuszczanie i ograniczenia dla substancji chemicznych
(Rozporządzenie Nr 1907/2006 (WE))
RID
Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par
chemin de fer
Międzynarodowe przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych koleją
vPvB
very persistent, very bioaccumulative
bardzo trwałe i wykazujące zdolność do bioakumulacji
VwVwS
Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe
Odnośniki do literatury/źródła informacji:
(1)
U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to
Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental
Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a).
(2)
U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to
Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support
Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993).
(8)
Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters.
Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP
report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.
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Metody oceny informacji w celu wykonania klasyfikacji, zgodnie z Art. 9 Rozporządzenia (EG) 1272/2008
Ocena nastąpiła zgodnie z Art.6 ust. 5 i załącznikiem I Rozporządzenia (EG) nr 1272/2008.
Pełne treść zwrotów zamieszczonych w punkcie 3:
H225
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Flam. Liq. 2
Ciecz łatwopalna kat. 2
Powyższe zwroty dotyczą składników i nie stanowią klasyfikacji mieszaniny.
Określenie środków ostrożności (zwroty P):
P101
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102
Chronić przed dziećmi.
Informacje dotyczące szkolenia:
Nie są wymagane dodatkowe szkolenia wykraczające poza przepisowe instrukcje postępowania z substancjami niebezpiecznymi.
Klauzula wyłączająca
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki odnoszą się do wymogów bezpieczeństwa dla naszego produktu i zostały
sporządzone w oparciu o stan wiedzy na dzień dzisiejszy. Nie stanowią one przyrzeczenia określonych właściwości produktu. Celem
uzyskania dalszych informacji, należy zapoznać się z karta techniczną lub kartą produktu. Informacje zawarte w karcie
charakterystyki nie zwalniają użytkownika z przestrzegania wszystkich ustaw, rozporządzeń i norm obowiązujących w tej
dziedzinie, również niewymienionych w niniejszym dokumencie.
Wystawiający kartę charakterystyki:
Dział: Zapewnienia Jakości
Partner do kontaktu w sprawie informacji technicznej:
info@baumit.pl
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