
KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Identyfikator produktu

Nazwa handlowa albo
oznaczenie mieszaniny

WATERSTOP XP®

-Numer rejestracyjny

Synonimy Brak.

Data pierwszego
wydania

08-04-2011

Numer wersji 02

10-10-2011

08-04-2011

Data rewizji

Zastępuje datę

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania
zidentyfikowane

Brak danych.

Zastosowania odradzane Pracownicy (oraz klienice lub użytkownicy w razie odsprzedaży) powinni być poinformowani o
potencjalnej obecności pyłu wydchalnego oraz wdychalnej krzemionki krystalicznej oraz o ich
potencjalnych zagrożeniach. Odpowiednie przeszkolenie we właściwym użytkowaniu i
manipulowaniu tym materiałem winno być zapewnione w razie wymagań ze strony odnośnych
przepisów.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

CETCO EUROPE
Birch House, Scotts Quays
Birkenhead, Merseyside CH41 1FB

Dostawca
Nazwa Firmy
Adres

England
GB
Informacje ogólne +44 (151) 606-5900Telefon

e-mail
Osoba kontaktowa

safetydata@amcol.com
EHS Department

Numer telefonu alarmowego Telefon alarmowy +1 (703) 527-3887

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Mieszaninę oceniono i/lub zbadano pod kątem stwarzanych przez nią zagrożeń fizycznych, zdrowotnych i ekologicznych, i
zastosowanie ma następująca klasyfikacja.

Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 67/548/EEC lub 1999/45/EC, z późniejszymi zmianami

Preparat ten nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE, z jej późniejszymi zmianami.

Podsumowanie dotyczące zagrożeń
Zagrożenia fizyczne Nie stwierdzono istnienia zagrożeń fizycznych.

Zagrożenia dla zdrowia Nie stwierdzono istnienia zagrożeń dla zdrowia. Jednak związany z pracą kontakt z tą mieszaniną
lub substancją/substancjami może mieć niekorzystny wpływ na stan zdrowia.

Zagrożenia dla
środowiska

Nie stwierdzono istnienia zagrożeń ekologicznych.

Zagrożenia szczególne Brak danych.

Główne objawy Brak danych.

Elementy oznakowania

Etykieta zgodnie z Dyrektywą 67/548/EEC lub 1999/45/EC, z późniejszymi zmianami

Etykieta WE Zgodnie z dyrektywami WE
lub odpowiadającymi im
przepisami krajowymi,
produkt nie wymaga
klasyfikacji ani
oznakowania.
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Informacje uzupełniające na
etykiecie

Nie dotyczy.

Inne zagrożenia Nie przydzielony.

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach

Mieszanina

Składniki nie są niebezpieczne lub są poniżej granic wymagających ich ujawnienia.

Komentarze dotyczące składu Bentonit zawiera naturalną krzemionkę krystaliczną (nie wymienioną w załączniku I dyrektywy
67/548/EWG) w ilości poniżej 6%.

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy
Informacje ogólne Brak danych.

Opis środków pierwszej pomocy
Wdychanie Wyjść na świeże powietrze, odpocząć. Jeśli objawy będą się utrzymywały, zwrócić się o pomoc

lekarską.

Kontakt ze skórą Umyć mydłem i wodą. W przypadku powstania lub utrzymywania się podrażnienia, należy
skontaktowac się z lekarzem.

Kontakt z oczami Bezzwłocznie przepłukać oczy dużą ilością wody. W przypadku powstania lub utrzymywania się
podrażnienia, należy skontaktowac się z lekarzem.

Spożycie Dokładnie wypłukać usta. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z
lekarzem.

Najważniejsze ostre i
opóźnione objawy oraz skutki
narażenia

Brak danych.

Wskazania dotyczące
wszelkiej natychmiastowej
pomocy lekarskiej i
szczególnego postępowania z
poszkodowanym

Zapewnić ogólne żrodki pomocy oraz leczyć objawowo.

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru
Ogólne zagrożenia pożarowe Brak zagrożenia pożarem.

Środki gaśnicze
Stosowne środki gaśnicze Gażnica proszkowa, CO2, zraszanie wodą lub zwykła piana. Zastosować żrodki odpowiednie dla

ograniczenia pożaru.

Niewłaściwe środki
gaśnicze

Żadnych znanych.

Szczególne zagrożenia
związane z substancją lub
mieszaniną

Brak danych.

Informacje dla straży pożarnej
Specjalny sprzęt
ochronny dla strażaków

Tak jak w przypadku każdego pożaru, należy założyć autonomiczny aparat oddechowy
podciśnieniowy, zatwierdzony przez MSH/NIOSH (Departament BHP Górnictwa) lub jego
odpowiednik oraz komplet odzieży ochronnej. Materiał może być śliski, gdy jest mokry.

Szczególne procedury
gaśnicze

W przypadku pożaru, chłodzić pojemniki rozproszonym strumieniem wodnym.

Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla osób nienależących
do personelu
kryzysowego

Materiał może być śliski, gdy jest mokry.

Dla ratowników Brak danych.

Środki ostrożności w zakresie
ochrony środowiska

Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne. Brak szczególnych wymagań co
do ochrony środowiska.

Metody i materiały
zapobiegające
rozprzestrzenianiu się
skażenia i służące do
usuwania skażenia

Artykuł miesza się z wodą. Łopatą zebrać materiał do pojemnika na odpady. Po zebraniu substancji
spłukać teren wodą. Żadne nie są konieczne.

Odniesienia do innych sekcji W sprawie indywidualnych środków ochrony - patrz pkt 8. Usuwanie odpadów - patrz pkt 13.
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Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
Środki ostrożności dotyczące
bezpiecznego postępowania

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg
oddechowych. Stosować produkt przy odpowiedniej wentylacji. Unikać długotrwałego narażenia.
Chronić przed wysokimi temperaturami oraz otwartym ogniem.

Warunki bezpiecznego
magazynowania, łącznie z
informacjami dotyczącymi
wszelkich wzajemnych
niezgodności

Przechowywać w miejscu chłodnym i przewiewnym. Brak specjalnych ograniczeń dla
przechowywania z innymi produktami.

Szczególne zastosowanie(-a)
końcowe

Brak danych.

Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Parametry dotyczące kontroli

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego

Polska. NDS. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w zakresie Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i
Intensywności w Środowisku Pracy.

FormaWartośćTypDodatkowe składniki

INERT OR NUISANCE
DUSTS  (SEQ250)

TWA 1 mg/m3 Pył wdychany.

10 mg/m3 Pył całkowity.

Wartości graniczne dla
działania biologicznego.

Nie podano biologicznych granic ekspozycji dla składnika/składników.

Zalecane procedury
monitorowania

Stosować standardowe procedury monitoringu.

Pochodna ilość nieszkodliwa
dla środowiska

Brak danych.

Przewidywane stężenie
nieszkodliwe dla środowiska

Brak danych.

Kontrola narażenia

Stosowne środki kontroli
technicznej

Jeśli środki techniczne nie są wystarczające do zachowania stężenia cząstek pyłu poniżej NDS,
muszą być stosowane odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. W przypadku szlifowania
materiału, cięcia lub innych czynności mogących
powodować pylenie, stosować odpowiednią miejscową wentylację  wyciągową, aby utrzymywać
stężenia poniżej dopuszczalnych progów narażenia.

Indywidualne środki ochrony takie jak osobiste wyposażenie ochronne
Informacje ogólne Brak danych.

Ochrona oczu lub twarzy Nosić okulary ochronne, chemiczne okulary ochronne w celu ochrony przed oparami, które mogą
powstać podczas obróbki termicznej. Zaleca się irygator do oczu.

Ochrona skóry

- Ochrona rąk Nie jest normalnie potrzebne.

- Inne Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne. Kiedy materiał jest podgrzany, używać rękawic
dla ochrony przed oparzeniami termicznymi. Środki ochrony osobistej powinny być dobrane
zgodnie z odpowiednimi przepisami o ich homologacji i przy współpracy z ich dostawcą.

Ochrona dróg
oddechowych

Pracownicy narażeni na stężenia powyżej wartości dopuszczalnych muszą używać odpowiednich
atestowanych respiratorów. Jeżli powstaje pył lub opary w związku z obróbką termiczną, a
istniejący system wentylacji nie jest wystarczający dla ich skutecznego usuwania, należy stosować
odpowiednie żrodki ochrony układu oddechowego, zatwierdzone przez NIOSH/MSHA (Krajowy
Instytut BHP/Departament BHP Górnictwa).

Zagrożenia termiczne Brak danych.

Środki związane z higieną Użycie materiału wymaga przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kontrola zagrożenia
środowiska naturalnego

Nie są wymagane żadne środki specjalne

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać Lina.

Stan skupienia Ciało stałe.

Forma Ciało stałe. Zwitek.
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Barwa Różne.

Zapach Brak.

Próg zapachowy Brak danych.

pH Nie dotyczy.

Temperatura
topnienia/krzepnięcia

Brak danych.

Temperatura wrzenia,
początkowa temperatura
wrzenia i zakres
temperatur wrzenia

Brak danych.

Temperatura zapłonu 101,6667 °C (215 °F)  oszacowany

Temperatura
samozapłonu

Nie dotyczy.

Łatwopalność
(substancja stała, gaz)

Brak danych.

Granica zapalności –
dolna(%)

Brak danych.

Granica zapalności –
górna (%)

Brak danych.

Właściwości utleniające Nie dotyczy.

Właściwości wybuchowe Nie dotyczy.

Progi wybuchu Nie dotyczy.

Ciśnienie par 0,000035778 hPa  oszacowany

Gęstość par Nie dotyczy.

Intensywność parowania Nie dotyczy.

Gęstość względna Brak danych.

Gęstość 5,2395 g/cm3 oszacowany

Rozpuszczalność (woda) Brak danych.

Współczynnik
rozdzielenia
(n-oktanol/woda)

Brak danych.

Temperatura rozkładu Brak danych.

Gęstość masowa Nie dotyczy.

Temperatura płynności Nie dotyczy.

Gęstość Brak danych.

Temperatura pomiaru
lepkości

Brak danych.

VOC (Ciężar%) 0 %  oszacowany

Procent ulotności 0 % oszacowany  oszacowany

Inne informacje

Klasa zapalności Combustible IIIB  oszacowany

Ciężar właściwy 5,240024002 oszacowany

Inne informacje Nie są dostępne żadne stosowne informacje dodatkowe.

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność
Reaktywność Żadnych znanych.

Stabilność chemiczna Trwały w warunkach normalnych.

Możliwość występowania
niebezpiecznych reakcji

Nie występuje.

Warunki, których należy
unikać

Żadnych znanych. Unikać temperatur przekraczających temperaturę zapłonu.

Materiały niezgodne Żadnych znanych.

Niebezpieczne produkty
rozkładu

Podczas rozkładu pod wpływem temperatury, tlenek węgla oraz dwutlenek węgla.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

Informacje ogólne Brak danych.
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Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Spożycie Brak danych.

Wdychanie Brak danych.

Kontakt ze skórą Brak danych.

Kontakt z oczami Brak danych.

Objawy Brak danych.

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra Bez znaczenia w normalnej temperaturze pokojowej. Wskutek ogrzewania mogą wydzielać się
drażniące pary.

Podrażnienie/uszkodzenie
skóry

Brak danych.

Poważne
podrażnienie/uszkodzenie
oczu

Łagodnie drażniący dla oczu (według zmodyfikowanych kryteriów Kay'a i Calandry) Łagodnie
drażniący dla oczu (według zmodyfikowanych kryteriów Kay'a i Calandry)

Uczulenie przy
wdychaniu

Brak danych.

Uczulenie przy kontakcie
ze skórą

Zgodnie z kryteriami klasyfikującymi Unii Europejskiej produkt nie jest uznawany za drażniący
skórę.

Mutageniczność komórek
zarodka

Brak danych.

Rakotwórczość Produkt zawiera poziomy żladowe (<0,1%) potencjalnego czynnika rakotwórczego.

Toksyczność dla
rozrodczości

Brak danych.

Toksyczność w stosunku
do konkretnych organów
po jednokrotnym
kontakcie

Brak danych.

Toksyczność w stosunku
do konkretnych organów
po wielokrotnym
kontakcie

Brak danych.

Niebezpieczeństwo
zassania

Brak danych.

Informacje dotyczące
mieszanin a informacje
dotyczące substancji

Brak danych.

Inne informacje Brak danych.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

Toksyczność

Produkt Wyniki próby

LC50 Ryby: 34111,3125 mg/l 96 godziny oszacowanyWATERSTOP XP® (Mieszanina)

* Oceny produktu mogą opierać się na nie pokazanych dodatkowych danych o składniku (składnikach).

Trwałość i zdolność do
rozkładu

Brak danych o rozkładalności preparatu.

Zdolność do
bioakumulacji

Brak danych.

Mobilność Brak danych.

Los w środowisku -
Współczynnik podziału

Brak danych.

Mobilność w glebie Brak danych.

Wyniki oceny
właściwości PBT i
vPvB

Brak danych.

Inne szkodliwe skutki
działania

Brak danych.
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Sekcja 13: Postępowanie z odpadami

Metody unieszkodliwiania odpadów

Odpad resztkowy Brak danych.

Zanieczyszczone opakowanie Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do
recyklingu lub usunięcia.

Kod odpadu wg klasyfikacji
UE

Brak danych.

Metody utylizacji/informacje Zebrać do odzysku albo składować w zaplombowanych pojemnikach na autoryzowanym
składowisku. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu

ADR

Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary.

RID

Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary.

ADN

Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary.

IATA

Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary.

IMDG

Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary.

Transport luzem zgodnie z
załącznikiem II do konwencji
MARPOL 73/78 i kodeksem
IBC

Brak dostępnej informacji.

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

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

Przepisy UE

Rozporządzenie (WE) Nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, Załącznik I

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie (WE) Nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, Załącznik II

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie (WE) Nr 850/2004 dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych, Załącznik I

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie (WE) Nr 689/2008 doryczące wywozu i przywozu chemikaliów niebezpiecznych, Załącznik I,
część 1

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie (WE) Nr 689/2008 doryczące wywozu i przywozu chemikaliów niebezpiecznych, Załącznik I,
część 2

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie (WE) Nr 689/2008 doryczące wywozu i przywozu chemikaliów niebezpiecznych, Załącznik I,
część 3

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie (WE) Nr 689/2008 doryczące wywozu i przywozu chemikaliów niebezpiecznych, Załącznik V

Nie jest na wykazie.
DECYZJA KOMISJI 2000/479/WE w sprawie wdrożenia europejskiego rejestru emisji zanieczyszczeń (EPER)

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006, Artykuł 59(1). Lista kandydatów

Nie jest na wykazie.

Inne przepisy Produkt jest sklasyfikowany i oznakowany zgodnie dyrektywami UE lub odpowiednimi przepisami
krajowymi. Ta Karta Informacyjna Bezpieczeństwa Materiałowego jest zgodna z Regulacją (EC) Nr
1907/2006. Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z dyrektywami UE lub odpowiadającymi im
przepisami krajowymi.

Przepisy krajowe Brak danych.

Ocena bezpieczeństwa
chemicznego

Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego.
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Sekcja 16: Inne informacje
Wykaz skrótów Brak danych.

Źródła Brak danych.

Informacje o metodzie oceny
prowadzącej do klasyfikacji
mieszaniny

Brak danych.

Sformułowanie wyrażeń R w
części 2 i 3

Brak.

Informacje o rewizji Ten dokument podlegał istotnym zmianom i powinien być przejrzany pod względem kompletności

Informacje o szkoleniu Brak danych.

Wydawca EHS Department

Ograniczenie
odpowiedzialności

Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej jest zgodna z poziomem
naszej wiedzy, informacja i stan wiedzy na dzień publikacji. Informacja przeznaczona jedynie jako
wskazówka dla bezpiecznego operowania, używania, przetwarzania, magazynowania, transportu,
usuwania i uwolnienia nie wymaga ostrzegania ani odbioru jakościowego. Producent w sposób
wyraźny nie utrzymuje ani nie udziela rękojmii ani gwarancji z tytułu jej dokładności,
niezawodności lub kompletności ani nie przyjmuje odpowiedzialności odnośnie jego użytkowania.
Jest odpowiedzialnością użytkownika sprawdzenie odpowiedniości i kompletności takiej informacji
do każdego konkretnego użytku.

Materiał strony trzeciej: o ile materiały nie wytwarzane ani dostarczane przez tego producenta są
używane wraz, lub zamiast, tego produktu, jest odpowiedzialnością klienta uzyskanie od
producenta lub sprzedawcy wszystkich danych technicznych i innych właściwości dotyczących tych
i innych materiałów oraz wszelkiej informacji ich dotyczącej. Nie będzie przyjmowana żadna
odpowiedzialność dotycząca użytkowania tego produktu w połączeniu z materiałami od innego
dostawcy. Informacja dotyczy jedynie szczególnych zastosowań materiałów i może nie być
aktualna dla tego materiału użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w innym procesie,
chyba że wymieniony w tekście. Informacje na karcie zostały wpisane w oparciu o najlepszą
wiedzę i doświadczenie, jakie są obecnie dostępne.

Data wydania 10-10-2011

Data rewizji 10-10-2011

Data wydruku 10-10-2011
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