
 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 

___________________________________________________________________________ 
 

sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym 

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 

stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r. 

wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.12 z 17.01.2017 r.) 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

PASTA PRZECIWODPRYSKOWA PO  

 Strona 1  z  7 

 
 Produkt jest substancją, która:  
- nie jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 

mieszanin (CLP),  

- nie jest substancją typu PBT ani vPvB,  

- nie znajduje się na liście sporządzonej zgodnie z art.59 ust. 1 Rozporządzenia REACH.  

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 32 Rozporządzenia (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) 

__________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 1:  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA  

  PRZEDSIĘBIORSTWA 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

1.1 Identyfikator produktu 

PASTA PRZECIWODPRYSKOWA PO  
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania zidentyfikowane: Środek przeciwodpryskowy w spawalnictwie. 

Zastosowania odradzane: Inne niż wymienione powyżej. 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Dostawca:    

Zakład Chemii Technicznej TOPCHEM Stanisław Żygadło 

ul. Barytowa 12, 25-756 Kielce 
tel.: + 48 41 345 47 47; +48 601 439 104 

 

E- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: topchem@topchem.com.pl 

   

1.4 Numer telefonu alarmowego  
 

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 8:00 – 15:00): + 48 601 439 104 

 

Data sporządzenia: 18.04.2019 r. 
__________________________________________________________________________________________________ 

         

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z późniejszymi zmianami: 

Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 

2.2 Elementy oznakowania                                                              
Piktogramy: brak 

Hasło ostrzegawcze: brak 

Zwroty  wskazujące rodzaj zagrożenia: brak 

Zwroty  wskazujące środki ostrożności: brak 

mailto:topchem@topchem.com.pl
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 Dodatkowe wymagania dotyczące oznakowania: brak                                                  

2.3 Inne zagrożenia 
Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT i vPvB. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

Mieszanina węglowodorów nasyconych stałych i olejów:  
            - nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i środowiska w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1272/2008,  

            - nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.  

Dla substancji nie określono wspólnotowego najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku w środowisku 

pracy. Nr rejestracji dla głównego składnika: 01-2119490412-42-xxxx; Nr CAS 8009-03-8. 

___________________________________________________________________________________________________

  

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

__________________________________________________________________________________  
 

4.1     Opis środków pierwszej pomocy  

          Inhalacja  
Ze względu na niską lotność ryzyko inhalacji jest praktycznie wykluczone, choć możliwe w przypadku przegrzania 

produktu. W przypadku złego samopoczucia zapewnić poszkodowanemu dostęp świeżego powietrza. Jeżeli nie 

nastąpi poprawa zapewnić pomoc medyczną.  

Kontakt z oczami  
W przypadku kontaktu z oczami, należy je przemywać czystą wodą przez 20÷30 minut. Jeżeli nastąpi podrażnienie 

zapewnić pomoc medyczną.  

Kontakt ze skórą  
Zmyć skórę wodą z mydłem. Nie używać żadnych rozpuszczalników organicznych. W przypadku kontaktu skóry z 

gorącym produktem, w celu zminimalizowania skutków poparzeń należy szybko ochłodzić miejsce kontaktu wodą. 

W przypadku wystąpienia podrażnienia skontaktować się z lekarzem.  

Spożycie  
Ze względu na stałą postać w temperaturze otoczenia, występuje małe prawdopodobieństwo spożycia produktu. 

Przy połknięciu przepłukać usta wodą. Jeżeli jednak nastąpi pogorszenie samopoczucia zapewnić pomoc lekarską.  

4.2  Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  
Wdychanie dużych ilości par przegrzanego produktu mogą wystąpić objawy podrażnienia górnych dróg 

oddechowych. Stopiony produkt może powodować poparzenia.  

4.3  Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 

          postępowania z poszkodowanym  
          W każdym z powyżej podanych przypadków postępowania, gdy zaburzenia nie ustępują, należy wezwać 

            lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie produktu lub etykietę. 

__________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

5.1 Środki gaśnicze 
            Zalecane środki gaśnicze: Suche środki gaśnicze, piana gaśnicza. Dwutlenek węgla, piasek i ziemia mogą być 

            używane tylko do gaszenia małych pożarów.  
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            Nieodpowiednie środki gaśnicze: Ze względu na możliwość rozprzestrzeniania pożaru nie stosować wody w  

            zwartym strumieniu (można zastosować wodę do oziębiania pojemników narażonych na kontakt z ciepłem lub 

            płomieniem). 

5.2     Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  
Zagrożenia związane z gaszeniem pożarów: Pod wpływem wysokiej temperatury mogą tworzyć się pary produktu, 

które są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się na poziomie gruntu, a po napotkaniu źródła ognia mogą 

spowodować ponowny zapłon. Palący się produkt może pływać po powierzchni wody.  

Zagrożenia związane z uwalnianiem substancji szkodliwych podczas spalania i rozkładu termicznego: Przy 

niecałkowitym spalaniu może powstawać tlenek węgla.  

Niebezpieczne reakcje: Jedynie przy kontakcie z substancjami powodującymi reakcje egzotermiczne (np. 

substancjami silnie utleniającymi).  

5.3     Informacje dla straży pożarnej  
Pary produktu rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Ciepło może powodować wzrost ciśnienia i rozrywanie 

zamkniętych pojemników, co wpływa na rozprzestrzenianie się ognia, wzrasta ryzyko poparzenia i zranienia. 

Dlatego zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury należy chłodzić wodą z bezpiecznej 

odległości, o ile to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia. Pożary w zamkniętych lub słabo wentylowanych 

pomieszczeniach mogą być gaszone wyłącznie przez przeszkolonych strażaków wyposażonych w odzież ochronną 

 i atestowane aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO  

 UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
Dla personelu produkcyjnego: Ubrudzone powierzchnie są bardzo śliskie. 

Dla personelu ratowniczego:   Ubrudzone powierzchnie są bardzo śliskie  
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Brak 

6.2 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Wycieki po zastygnięciu zebrać do pojemnika do późniejszego odzysku lub spalenia. 

6.3 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. 

__________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH 

MAGAZYNOWANIE 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać wdychania oparów. Stosować tylko przy sprawnej wentylacji. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przestrzegać ogólne zasady BHP 

7.3     Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w sekcji 1.2. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
___________________________________________________________________________________________________ 
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8.1 Parametry dotyczące kontroli 
          Dla składników produktu nie ustalono najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy.   

8.2 Kontrola narażenia 
Przestrzegać ogólnych przepisów dotyczących BHP. Po umyciu skóry w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła 

posmarować prewencyjnie kremem regeneracyjnym.  

Ochrona dróg oddechowych - W przypadku koncentracji oparów w powietrzu używać maskę oddechową z filtrem 

 A, AX (brązowy) lub inny odpowiedni typ przeciwko oparom substancji organicznych.  

Ochrona rąk - Stosować rękawice odporne na działanie oleju. Zaleca się natychmiastową wymianę jeśli wystąpią 

oznaki zużycia lub uszkodzenia. Zaleca się stosowanie rękawic nitrylowych i neoprenowych, odradza 

się stosowanie rękawic skórzanych.  

Ochrona oczu - Stosować okulary ochronne.  

Ochrona skóry - Stosować ubranie robocze odporne na działanie oleju.   
_______________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
Wygląd  - ciało stałe o barwie od jasnożółtej do 

jasnobrązowej  

Zapach  - naftowy,  

Próg zapachu  - nie badano  

pH  - obojętny (r-r wodny)  

Temperatura krzepnięcia  - min. 54,0°C  

Temperatura wrzenia  - min. 300°C  

Temperatura zapłonu  - min. 200°C (metoda tygla otwartego)  

Szybkość parowania  - nie badano  

Palność  - nie klasyfikowana jako palna  

Górna/dolna granica palności lub wybuchowości  - w normalnych warunkach użytkowania nie tworzą 

się  

opary wybuchowe  

Prężność par  - 0-20 Pa w 80°C  

Gęstość par  - nie badano  

Gęstość względna  - ~ 0,840 g/cm3 (w 15°C)  

Rozpuszczalność  - nie rozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w  

rozpuszczalnikach węglowodorowych  

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda  - nie badano  

Temperatura samozapłonu  - min. 300°C  

Temperatura rozkładu  - min. 350°C  

Lepkość  - 5 - 15 mm2/s w 100°C  

Właściwości wybuchowe  - nie dotyczy – nie klasyfikowana jako wybuchowa  

Właściwości utleniające  - nie dotyczy – nie klasyfikowana jako utleniająca  

9.2 Inne informacje 
Brak danych. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ i REAKTYWNOŚĆ 
___________________________________________________________________________________________________ 

  

10.1 Reaktywność 
W warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywności. 
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10.2 Stabilność chemiczna 
W normalnych warunkach stosowania i magazynowania mieszanina jest stabilna. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Brak informacji o możliwości wystąpienia niebezpiecznych reakcji. 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Brak. 

10.5 Materiały niezgodne  
Silne utleniacze. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Przy niepełnym spalaniu może wydzielać się tlenek węgla. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Toksyczność ostra:  - nie wykazuje  

Działania żrące/drażniące na skórę:  - może powodować podrażnienie w przypadku  

długotrwałej ekspozycji  

Poważne uszkodzenia oczu/działanie 

drażniące na oczy:  

- może powodować podrażnienie w przypadku  

długotrwałej ekspozycji  

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 

skórę:  

- nie wykazuje  

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:  - nie wykazuje  

Rakotwórczość:  - nie wykazuje  

Szkodliwe działanie na rozrodczość:  - nie wykazuje  

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 

narażenie jednorazowe:  

- nie wykazuje  

Działania toksyczne na narządy docelowe – 

narażenie powtarzane:  

- nie wykazuje  

Zagrożenie spowodowane aspiracją:  - nie wykazuje  

__________________________________________________________________________________________________ 

  

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

12.1 Toksyczność  
W normalnych warunkach stosowania nie powoduje zagrożenia dla gleby i środowiska wodnego. Nie dopuścić aby 

 preparat dostał się do kanalizacji.  
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu  

Brak danych.  

12.3 Zdolność do bioakumulacji  
Nie zawiera substancji klasyfikowanych jako PBT lub vPvB.  

12.4 Mobilność w glebie  

Zastyga w temperaturze otoczenia. Brak zdolności do migracji w gruncie.  

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  
Nie dotyczy.  

12.6 Inne szkodliwe skutki działania  

W przypadku przedostania się do wody, zastyga i może przemieszczać się na jej powierzchni.. 
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_________________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

13,1   Metody unieszkodliwiania odpadów 
Kod odpadu: 05 01 99 Inne nie wymienione odpady. 

Odpad nie sklasyfikowany jako niebezpieczny. 

Opróżnione opakowania przekazać na złom.  

__________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
ADR/RID, IMDG, IATA 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
Nie dotyczy 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
Nie dotyczy 

14.4 Grupa opakowaniowa 
Nie dotyczy 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
Nie dotyczy 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Brak specjalnych zaleceń. 

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy. 

_________ _________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

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

substancji lub mieszaniny    
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011) z 

późn. zmianami (Dz. U., 2015, poz.675) oraz tekst jednolity (Dz. U., 2015, poz. 1203 z 20 sierpnia 2015). 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. 

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 (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z późniejszymi zmianami (dostosowania do postępu 

technicznego 1 - 13 ATP). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 

ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005). 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286, 2018)  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).  
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Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy 

czynników chemicznych (Dz. U. poz. 1488, 2016) 

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 nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej 

w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013). 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. , poz. 888, 

2013). 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

poz. 1923, 2014). 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz. 

1458, 2005). 

Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami). 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (D.U., 2017, poz. 1103) 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (D.U., 2015, poz. 954) 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Dostawca nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny. 
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Niniejsza karta charakterystyki jest własnością firmy Zakład Chemii Technicznej TOPCHEM Stanisław Żygadło i 

podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej 

fragmentów bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione. 

 

 

 


