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Data sporządzenia: 24.03.2015 r. 

Data aktualizacji: 07.05.2018 r. 

 
 

Karta charakterystyki 
 

Rozporzdzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 

stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH) 
 

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA      
SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

1.1 Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa:  BAGAR MIX 
Kod produktu: 1022306946 

 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 

odradzane 
Masa szpalchlowa w roztworze wodnym do stosowania wewnątrz budynków. 
Budynki i prace budowlane. 
Profesjonalne zastosowania. 
 
System deskryptorów zastosowań REACH: 
SU: 19 
SU: 22 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
Ponteck Sp. z o. o. 
ul. Chmielowskiego 56 
37-500 Szówsko 
Tel: +48 16 624 35 10 
E-mail: ponteck.biuro@onet.pl 

1.4 Numer telefonu alarmowego 
998 lub 112 lub najbliższa terenowa jednostka Państwowej Straży Pożarnej 
Inne telefony alarmowe 
Serwis – Polska: (12) 411 99 99 

 
SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

 
Zagrożenia Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem WE nr 

1272/2008, dyrektywą 67/548/EWG, 1999/45/WE i 
ich adaptacje 

Wynikające z właściwości fizycznych Nie stanowi zagrożenia. Zobacz zalecenia 
dotyczące innych produktów obecnych w lokalu. 

Dla człowieka Może powodować reakcję alergiczną skóry 
(EUH208) 
Nie stanowi zagrożenia dla zdrowia poza 
ewentualnymi dopuszczalnymi wartościami 
zagrożenia zawodowego (zobacz w sekcji 3 i 8). 
 

Dla środowiska Nie stanowi żadnego zagrożenia dla środowiska w 
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normalnych warunkach użytkowania. 

 

2.2 Elementy oznakowania 

 
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i jej adaptacjami. 

 
Dodatkowe oznakowanie: 
EUH208  Zawiera 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON. Może powodować reakcję alergiczną. 
EUH208  Zawiera mieszaninę: 5-CHLORO-2-METYL)-2H-IZOTIAZOL-3-ON [NR WE 247-500-
7] 
EUH210  Karta danych bezpieczeństwa dostępna na żądanie. 
 

2.3 Inne zagrożenia 
 W przypadku tworzenia się pyłu przez obróbkę mechaniczną (szlifowanie, piłowanie itp.) pył ten 
może mieć działanie drażniące dla dróg oddechowych i oczu. Mieszanina nie zawiera substancji 
wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC)>= .1% opublikowanych przez Europejską 
Agencję Chemikaliów (ECHA) zgodnie z artykułem 57 rozporządzenia REACH: 
http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table 

                    Mieszanina nie spełnia kryteriów mieszanin PBT lub vPvB, zgodnie z załącznikiem XIII                                         

rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006. 

 

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 

3.1 Mieszaniny 
Preparat na bazie syntetycznego spoiwa, wypełniaczy mineralnych i dodatków. 
 
Skład: 
 

Identyfikacja (WE) 1272/2008 67/548/EWG Nota % 

INDEX: 1317_65_3 
CAS: 1317-65-3 
EC: 215-219-6 
 
NATURALNY 
WĘGLAN WAPNIA 

  [1] 25 ,= x% < 50 

INDEX: 613_088_00_6 
NR CAS: 2634-33-5 
EC: 220-120-9 
 
1,2-
BENZOIZOTIAZOL-
3(2H)-ON 

GHS07. GHS05, GHS09 
Dgr 
Ostra toksyczność 4, 
H302 
Podrażnienie skóry 2, 
H315 
Uczulenie skóry 1, H317 
Uszkodzenie oczu 1, 
H318 
Toksyczność wodna 1, 
H400 
M Toksyczność = 1 

Xn,N 
Xn,R22 
Xi;R38-R41-
R43 
N;R50 

 0 <= x% < 2.5 

INDEX: 613-167-00-5 
NR CAS: 55965-84-9 
 
MIESZANINA: 
5-CHLORO-2-
METYLO-2H-
IZOTIAZOL-3-ON 
[Nr WE 247-500-7]; 

GHS06. GHS05, GHS09 
Dgr 
Ostra toksyczność 3, 
H331 
Ostra toksyczność 3, 
H311 
Ostra toksyczność 3, 
H301 

T,N 
T;R23/24/25 
C;R34 
Xi;R43 
N;R50/53 

 0 <= x % < 2.5 
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2-METYL-2H-
IZOTIAZOL-3-ON [Nr 
WE 220-239-6] (3:1) 

Podrażnienie skóry 1B, 
H314 
Uczulenie skóry 1, H317 
Toksyczność wodna 1, 
H400 
M toksyczność = 1 
Przewlekła toksyczność 
wodna 1, H410 
M przewlekła 
toksyczność = 1 

 
            Informacje o składnikach: 
            [1] Substancja, dla której istnieją wartości graniczne narażenia w miejscu pracy. 
 

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
                Ogólnie, w razie wątpliwości lub jeśli objawy się utrzymują, zawsze należy wezwać lekarza. 
 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
 

W przypadku wdychania: Jeśli oddech jest nieregularny lub zatrzymany, zastosować sztuczne 
oddychanie i wezwać lekarza. 
W przypadku objawów alergicznych zasięgnąć porady lekarza. 
Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. 
Nie wciągać niczego ustami. 
Jeśli osoba jest nieprzytomna umieścić ją w bezpiecznej pozycji i wezwać lekarza. 
 
W przypadku kontaktu z oczami: Płukać oczy przy szeroko rozchylonych powiekach letnią 
wodą przez 15 minut.  
W przypadku pojawienia się bólu, zaczerwienienia lub dyskomfortu wzrokowego skonsultować 
się z okulistą.  
Natychmiast przemywać dużą ilością wody przez 15 minut po uprzednim ściągnięciu soczewek 
kontaktowych. 
 
W przypadku kontaktu ze skórą: Uważać na produkt mogący utrzymać się między skórą a 
ubraniem, zegarkiem, butami,…  
W przypadku objawów alergicznych zasięgnąć porady lekarza. 
Zdjąć zabrudzoną odzież. 
Dokładnie umyć skórę wodą. 
Nie używać rozpuszczalników. 
W przypadku połknięcia: Nie wciągać niczego ustami. 
W przypadku połknięcia, jeśli ilość jest mała (nie więcej niż w gardle), przepłukać usta wodą. 
Skonsultować się niezwłocznie z lekarzem, pokazać etykietę lub kartę charakterystyki.  
Nie wywoływać wymiotów. 
 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Brak danych. 
 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 
Brak danych. 
 

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
                Produkt niepalny.  
 

5.1 Środki gaśnicze 
     
         Odpowiednie środki gaśnicze 
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W przypadku pożaru użyć: 
- proszek gaśniczy,  
- rozpylony strumień wody,  
- dwutlenek węgla (CO2). 

 
Niewłaściwe środki gaśnicze: 
 W przypadku pożaru nie używać: 
- strumień wody 
 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Ogień często powoduje powstanie gęstego czarnego dymu. Narażenie na produkty rozkładu 
może nieść ryzyko dla zdrowia. Nie wdychać dymu. 
W przypadku pożaru może powstać: 
- tlenek węgla (CO) 
- dwutlenek węgla (CO2) 

 
5.3 Informacje dla straży pożarnej 
         Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na 

chemikalia oraz aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza. Nie należy dopuścić, 
aby woda gaśnicza przedostała się do kanalizacji i wód gruntowych. 

         Schłodzić wodą nieotwarte pojemniki narażone na działanie ognia. 
 
SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 
         Odwołać się do środków ostrożności wymienionych w sekcjach 7 i 8.  
         Zapewnić odpowiednią wentylację. 
         Unikać kontaktu ze skórą i oczami.  
 
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Nie można dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, zbiorników i cieków 
wodnych, kanalizacji.  

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

skażenia 
Najlepiej wyczyścić detergentem. Unikać stosowania rozpuszczalników. 
 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
 Informacje dotyczące odpowiedniego indywidualnego wyposażenia ochronnego podano w sekcji 

8. 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 
Myć ręce po każdym użyciu. 
Unikać kontaktu z oczami i skórą oraz wdychania oparów i rozpylonej mgły. 
Stosować w dobrze wentylowanym miejscu. 
 
Zapobieganie pożarom: 

                Zabronić dostępu osobom nieupoważnionym. 
 
                Zalecany sprzęt i procedury. 
                Ochrona osobista (patrz sekcja 8). 
                Przestrzegać środków ostrożności podanych na etykiecie oraz przepisów ochrony pracy. 

 
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 

wzajemnych niezgodności 
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Przestrzegać środków ostrożności podanych na etykiecie. 
 
Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych: 
Przechowywać z dala od mrozu i ciepła. 
Przechowywać zawsze w oryginalnym opakowaniu. 
Otwarte opakowania należy starannie zamknąć i przechowywać w pozycji pionowej. 

 
7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
  Brak danych 
 

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 
8.1 Parametry dotyczące kontroli 
   

Wartości dopuszczalne narażenia zawodowego:  
- Francja (INRS – ED984 :2012): 
 

Nr CAS VME-ppm: VME-
mg/m3 

VLE-ppm: VLE-mg/m3 Notatki: TMP N˚ : 

1317-65-3 - 10 - - - - 

 
 

8.2  Kontrola narażenia 
 
         Piktogramy dotyczące środków ochrony indywidualnej takich jak indywidualny sprzęt 

ochronny  
 
 

              
          
         Stosowne techniczne środki kontroli 

Używać środków ochrony indywidualnej, które są czyste i odpowiednio konserwowane.  
Przechowywać środki ochrony indywidualnej w czystym miejscu, z dala od miejsca pracy. 
Podczas stosowania produktu nie jeść, nie pić i nie palić. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać 
przed ponownym użyciem. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w zamkniętych 
miejscach. 

  
 Ochrona oczu/ twarzy:  
          Unikać kontaktu z oczami. 
          Stosować środki ochrony oczu przed rozpryskami cieczy. 
          Przed jakimkolwiek postępowaniem należy nosić okulary ochronne zgodne z normą NF EN166. 
          Przed jakąkolwiek obróbką proszków lub emisji pyłu należy nosić gogle ochronne zgodne z 

normą NF EN166. 
 
 Ochrona dłoni: 
          Nosić odpowiednie rękawice ochronne w przypadku długotrwałego lub powtarzającego się   

kontaktu ze skórą. 
         Zalecane rodzaje rękawic: 
         - lateks naturalny 
         Zalecane cechy/funkcje: 
         - rękawice wodoodporne zgodne z normą NF EN374. 
 
         Ochrona ciała: 
         Pracownicy muszą nosić regularnie prane ubranie robocze. 
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         Po kontakcie z produktem, wszystkie zanieczyszczone części ciała powinny zostać umyte. 
 
         Ochrona dróg oddechowych: 
         Unikać wdychania pyłu. 
         Rodzaj maski FFP: 
         Nosić …………. 
         W przypadku aplikacji mechanicznej nie wdychać oparów. 
         Zapewnić odpowiednią wentylację. 
         W przypadku szlifowania nie wdychać pyłu i zaopatrzyć się w maskę typu P3. 
 

 
SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
  
 Informacje ogólne 

Wygląd: Masa 

Barwa: Biały 

Zapach: Słaby 

         Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska 

pH: Brak danych 

 Słaba zasada 

pH w roztworze wodnym: 8.5 

Temperatura wrzenia: Brak danych 

Temperatura zapłonu: Nie dotyczy 

Ciśnienie pary (50˚C): Nie dotyczy 

Gęstość: 1.55 

Rozpuszczalność w wodzie: Mieszalny 

Temperatura topnienia: Brak danych 

Temperatura samozapłonu: Brak danych 

Temperatura rozkładu: Brak danych 

 
 

9.2 Inne informacje 
 Nie są znane. 
 

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 

10.1 Reaktywność 
 Brak dostępnych danych. 
 
10.2 Stabilność chemiczna 
 Produkt jest stabilny w warunkach postępowania i przechowywania zalecanych w sekcji 7. 
 
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
 Brak dostępnych danych. 
 
10.4 Warunki, których należy unikać 
         Unikać: 

- tworzenia się pyłu 
- ciepła 
- mrozu 

 
10.5 Materiały niezgodne 
 Trzymać z dala od: 

- silne środki utleniające 
- silne środki redukujące 
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10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
 Rozkład termiczny może uwolnić/utworzyć: 

- tlenek węgla (CO) 
- dwutlenek węgla (CO2) 

 
SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 W przypadku tworzenia się pyłu przez obróbkę mechaniczną (szlifowanie, piłowanie itp.) pył ten 

może mieć działanie drażniące dla dróg oddechowych i oczu. 
 
11.1.1. Substancje 
         Obecność substancji biobójczych do konserwacji produktu może powodować alergie lub 

uczulenie u osób z predyspozycjami. 
 
11.1.2. Mieszaniny 
          
         Działanie żrące/drażniące na skórę: 
         Długotrwały lub powtarzający się kontakt ze skórą lub błonami śluzowymi może powodować 

objawy podrażnienia, takie jak zaczerwienienie, zapalenie skóry ...  
          
         Poważne uszkodzenie oczu/ działanie drażniące na oczy: 
         Odpryski mogą powodować podrażnienia i odwracalne uszkodzenia. 
 
         Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: 
         Zawiera co najmniej jedną substancję uczulającą. Może powodować reakcję alergiczną. 
         Podczas szlifowania lub wytrawiania może powstawać pył.  
         Długotrwałe lub masowe wdychanie tego pyłu może powodować podrażnienie gardła, nosa i płuc 

u niektórych osób wrażliwych. 
 

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 

12.1 Toksyczność 
Należy unikać spływania produktu do kanałów ściekowych lub dróg wodnych. 
 

12.1.2 Mieszaniny 
Brak informacji o toksyczności dla środowiska wodnego dla mieszaniny. 
 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
 Brak danych 
 
12.3 Zdolność do bioakumulacji 
 Brak danych 
 
12.4 Mobilność w glebie 
 Brak danych 
 
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
 Brak danych 
 
12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
 Brak danych 
 

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
                Odpowiednie gospodarowanie odpadami mieszaniny i/ lub jej pojemnika określa się                                               
zgodnie z przepisami dyrektywy 2008/98/WE. 
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13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
 Nie można dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, zbiorników i cieków 

wodnych, kanalizacji. 
          
         Odpady/ zabrudzone opakowania: 

Opróżnić opakowanie z resztek produktu, zachowując etykietę. Dostarczyć na odpowiednie 
wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. 
 
Kody odpadów (Decyzja 2001/573/WE, Dyrektywa 2006/12/EWG, Dyrektywa 94/31/EWG  
w sprawie odpadów niebezpiecznych): 
08 04 99 inne niewymienione odpady 
 

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

         Zwolniony z klasyfikacji i etykietowania Transport. 
         Przewozić produkt zgodnie z przepisami ADR dotyczącymi transportu drogowego, RID dla kolei, 

IMDG dla morza oraz ICAO/IATA dla transportu lotniczego (ADR 2013 – IMDG 2012 – 
ICAO/IATA 2014). 

 
SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 

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

  - Informacje dotyczące klasyfikacji i oznakowania wymienione w sekcji 2: 
          
         Uwzględniono następujące przepisy: 
         - Dyrektywa 67/548/EWG i jej adaptacje 
         - Dyrektywa 1999/45/WE i jej adaptacje 
         - Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporządzeniem (UE) nr 487/2013 
         - Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporządzeniem (UE) nr 758/2013 
         - Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporządzeniem (UE) nr 944/2013 
         - Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporządzeniem (UE) nr 605/2014 
 
         - Informacje dotyczące opakowania: 
         Brak danych. 
 
         - Etykietowanie wyrobów budowlanych lub powłok ściennych lub podłogowych oraz farb i 

lakierów na ich emisję lotnych zanieczyszczeń (Rozporządzenie z dnia 19.04.2011): 
           

                     
         
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
 Brak danych. 
 

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE  
Ponieważ warunki pracy użytkownika nie są nam znane, informacje zawarte w tej karcie bezpieczeństwa 
opierają się na stanie naszej wiedzy oraz przepisach krajowych i wspólnotowych. 
Mieszanina nie powinna być używana do innych celów niż tych określonych w sekcji 1 bez uprzedniego 
uzyskania pisemnych instrukcji postępowania. 
Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu spełnienia 
wymagań lokalnych przepisów i rozporządzeń. 
Informacje podane w tej karcie charakterystyki należy traktować jako opis wymogów bezpieczeństwa dla tej 
mieszaniny, a nie jako gwarancję właściwości mieszaniny. 
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Odniesienie : E0423 
 
Wyjaśnienie zwrotów H, EUH i R wymienionych w sekcji 3: 
 

H301 Toksyczny w przypadku połknięcia. 

H302 Szkodliwy w przypadku połknięcia. 

H311 Toksyczny w kontakcie ze skórą. 

H314 Powoduje oparzenia skóry i poważne uszkodzenia oczu. 

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenia oczu. 

H331 Toksyczny dla dróg oddechowych. 

H400 Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych. 

H410 Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, powoduje długo utrzymujące się niekorzystne 
skutki. 

R22 Szkodliwy w przypadku połknięcia. 

R 23/24/25 Toksyczny w przypadku wdychania, połknięcia i kontaktu ze skórą. 

R 34 Powoduje oparzenia. 

R 38 Działa drażniąco na skórę. 

R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 

R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 

R 50 Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych. 

R 50/53 Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, powoduje długo utrzymujące się niekorzystne 
skutki w środowisku wodnym. 

 
Skróty: 
 
SU 19 – Budynki i prace budowlane 
SU 22 - Zastosowania profesjonalne: Domena publiczna (administracja, edukacja, pokaz, usługi, 
rzemieślnicy). 
ADR: Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych. 
IMDG: Międzynarodowy morski towar niebezpieczny. 
IATA: International Air Transport Associacion – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych 
OACI – Organisation de l’Aviation Civile Inernationale – Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego. 
RID: Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail – regulamin dla 
międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. 
WGK: (Water Hazard Class) – Klasa zagrożenia wodnego. 
 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki: 
NDS – Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy 
NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe na stanowisku pracy 
DNEL – Pochodny (wyliczony) poziom nie powodujący zmian 
PNEC – Przewidywane stężenie nie powodujące zmian w środowisku 
PBT – Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 
vPvB - Substancja bardzo trwała, wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
Numer UN – czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału w wykazie materiałów niebezpiecznych ONZ 
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