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KARTA  CHARAKTERYSTYKI  PRODUKTU 

(WE) nr 1907/2006 (REACH) 

(WE) nr 1272/2008 [CLP] 

 
1. Identyfikacja  substancji chemicznej. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora  

1.1. Identyfikacja produktu 

Kod produktu:  

Nazwa handlowa:   PART B dla: Feingosil PA 312 

Typ i przeznaczenie produktu:        polisiloksan z grupami funkcyjnymi + dodatki 

Charakterystyka chemiczna: mieszanina 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowanie substancji / mieszaniny: przemysłowe – poliaadycyjny silikon RTV do produkcji form 

Zastosowania odradzane: każde nieokreślone 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  

Producent/Dostawca:   

Feinchemica s.n.c. 

MaxVia Fogazzaro 73,  

36073 Spagnago di Cornedo Vicentino (VI) ITALY 

Dystrybutor: Kauposil Sp. z o.o. 

Michałkowicka 47, 41-100 Siemianowice Śl. 

1.4. Nr telefonu alarmowego: 

Służba powiadamianych w nagłych przypadkach  

Tel. alarmowy 112 

2. Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja mieszaniny lub substancji 

Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP] 

Kategorie zagrożenia: 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Elementy określające rodzaj zagrożenia do etykietowania: 

 

2.2. Elementy oznakowania 

 

Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP] 

Piktogramy zagrożeń: 

 

Hasło:  

Uwagi dodatkowe: 

 

Pełny tekst zwrotów P i H w sekcji 16. 

 

2.3Inne zagrożenia 

 

3. Skład i informacja o składnikach 

 

3.1. Substancje 

Nie dotyczy 

 

3.2. Mieszaniny 

 

Numer Nazwa Wzór chem. Klasyfikacja substancji Udział 

wagowy % 



CAS: 14464-46-

1 

WE: 238-455-4 

Indeks: 

 

CRYSTALLINE SILICA 

CRISTOBALITE 

krystobalit  

(Ziemia okrzemkowa), 

SiO2 STOT RE-1, H372 5 – 10 

 

CAS: 540-97-6 

WE: 208-762-8 

Indeks: 

 

Dodecamethylcyclohexasiloxane 

 

C12H36O6Si6 trwały, wykazujące 

zdolność do 

bioakumulacji i 

toksyczne (art. 57d); 

bardzo trwały, 

wykazujące zdolność do 

bioakumulacji i (art. 

57e) 

0,1 – 0,5 

 

Typ: INHA: składnik, VERU: zanieczyszczenie  

Krystobalit jest osadzony w produkcie i nie jest dostępny jako pył respirabalny. Ze względu na właściwości 

fizyczne produktu narażenie na wdychanie cząstek stałych nie jest możliwe. 

Produkt zawiera bardzo wysoko skoncentrowane substancje ((WE) nr 1907/2006 (REACH), artykuł 57, w 

ilościach przekraczających dopuszczalny limit (≥ 0,1 %). 

 

Pełny tekst zwrotów H i EUH w sekcji 16. 

Mieszanka surowców  

4. Pierwsza pomoc 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Przy wdychaniu :materiał nie może być wdychany w normalnych warunkach. 

Kontakt ze skórą  :  Natychmiast zetrzeć materiał z powierzchni skóry za pomocą ręcznika papierowego lub 

materiału. Dokładnie umyć skórę wodą z mydłaem. Skonsultować się z lekarzem jeśli podrażnienie się 

utrzymuje. 

Kontakt z oczami : usunąć ewentualne soczewki kontaktowe, przepłukać pod bieżącą wodą przez 10 – 15 minut 

dużą przy szeroko odchylonej powiece przez. Natychmiast wezwać pomoc medyczną. 

Przy spożyciu : Dokładnie wypłukać usta. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej lub 

mającej skurcze. Konieczne leczenie medyczne. 

Uwagi ogólne: w przypadku wypadku lub złego samopoczucia należy pokazać kartę charakterystyki  

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy i skutki 

Przy wdychaniu : żadnych  szczególnych 

Kontakt ze skórą: wszelkie istotne informacje można znaleźć w innych częściach tego rozdziału 

Kontakt z oczami: wszelkie istotne informacje można znaleźć w innych częściach tego rozdziału 

Przy spożyciu : wszelkie istotne informacje można znaleźć w innych częściach tego rozdziału 

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

poszkodowanym 

Konsultacja lekarska: 

Jeśli konieczna po udzieleniu pierwszej pomocy 

Dla zespołu ratunkowego: 

Sprzęt ochrony osobistej dla członków zespołu ratunkowego. Ściśle przestrzegać zasad higieny w trakcie i po 

zakończeniu pracy. 

Środki pierwszej pomocy: prysznic awaryjny i myjka do oczu. Natychmiast zdjąć zabrudzone ubranie. 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Właściwe środki gaśnicze : 

Woda nebulizowana, proszek gaśniczy, piana, dwutlenek węgla, piasek 

Środki gaśnicze dostosowane do środowiska. 

Środki  niewskazane : 

Pełny strumień wody 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Spalanie powoduje powstanie szkodliwego dymu. Ekspozycja na produkty spalania może być szkodliwa dla 

zdrowia. Nie wdychać produktów spalania. 

Porady dla strażaków 

Używać strumienia wody w celu ochłodzenia pojemników aby zapobiec rozkładowi produktu i powstaniu 

substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia. Zawsze nosić pełne wyposażenie przeciwpożarowe. Zebrać 

wodę gaśniczą aby zapobiec przedostaniu się jej do kanalizacji. Usunąć zanieczyszczoną wodę zgodnie z 

lokalnymi przepisami. 



Ubranie dodatkowe:  

Normalna odzież przeciwpożarowa, tj. Zestaw przeciwpożarowy (BS EN 469), rękawice (BS EN 659), buty 

(Specyfikacja HO A29 i A30) w połączeniu z niezależnym aparatem oddechowym na sprężone powietrze z 

otwartym obiegiem BS EN 137). Usunąć osoby bez urządzeń ochronnych. 

6. Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: 

Nie wdychać oparów / aerozoli, zapewnić świeże powietrze w pomieszczeniach zamkniętych. 

Nosić odpowiednią odzież ochronną. 

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 

Nie dopuścić do przeniknięcia do gleby, zbiorników wodnych lub kanalizacji. 

6.3 Metody i materiały do ograniczania i czyszczenia: 

Zebrać mechanicznie, umieszczając w odpowiednich pojemnikach do usunięcia. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji: 

Wszelkie informacje dotyczące ochrony osobistej i utylizacji podano w punktach 1, 8 i 13. 

7. Postępowanie z preparatem i magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania z substancją/ mieszaniną: 

•Środki ochronne: 

Unikać tworzenia aerozoli. W przypadku tworzenia aerozolu wymagane są specjalne środki ochronne 

(wyczerpanie przez odsysanie, ochrona dróg oddechowych). Rozlana substancja zwiększa ryzyko poślizgnięcia. 

Przestrzegać informacji zawartych w rozdziale 8. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nosić odpowiednią odzież 

ochronną. Trzymać z dala od ognia. Nie palić 

• Środki ochrony przeciwpożarowej: 

Nie są wymagane żadne specjalne środki ochrony przeciwpożarowej. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, włącznie z informacjami dotyczącymi niezgodności :  

Zapewnić odpowiednią wentylację i miejscowy wyciąg w razie potrzeby. Przechowywać pojemnik szczelnie 

zamknięty w chłodnym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Pojemniki przechowywać w 

pozycji pionowej. Nie upuszczać, nie przeciągać ani nie uderzać pojemnika. Nie używać ponownie pustego 

pojemnika. Nie spawać. Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym 

miejscu. Unikać kontaktu z substancjami utleniającymi. 

Wymagania dla pomieszczeń do przechowywania i pojemników: 

Nie przechowywać razem z: substancjami utleniającymi. 

Magazynowanie :  

Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. 

Chronić przed: wodą. 

Dalsze informacje na temat warunków przechowywania 

Klasa przechowywania zgodnie z TRGS 510:  6.1C  (Palne, ostre toksyczne kat. 3 / toksyczne lub chroniczne 

substancje niebezpieczne) 

7.3. Określone zastosowania końcowe 

Produkcja (wyroby gumowe) 

 

8. Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry sterowania: 

Nie dotyczy 

Próg wartości granicznej: 

Nie dotyczy 

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian - PNEC: 

Nie dotyczy 

Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujący zmian - DNEL / DMEL: 

Nie dotyczy 

8.2 Kontrola ekspozycji: 

Ochrona dróg oddechowych: 

W przypadku tworzenia się pyłów / oparów / aerozoli lub przekroczenia wartości dopuszczalnych, takich jak 

TLV: stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych z odpowiednim filtrem (typ filtra A) lub nosić niezależny 

aparat oddechowy zgodnie z EN 371. 

Ochrona rąk:  

Rękawice ochronne zgodnie z EN 374. Materiał rękawic: tworzywo sztuczne lub guma. Czas przebicia:> 480 

min. Przestrzegać instrukcji producenta rękawic dotyczących przenikalności i czasu przebicia. 

Ochrona oczu: 

Szczelne okulary ochronne zgodnie z EN 166. 



Ochrona ciała: 

Nosić odpowiednią odzież ochronną. 

Ogólne środki ochrony i higieny: 

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Myć ręce przed przerwami i natychmiast po kontakcie z produktem. Utrzymuj odzież roboczą oddzielnie. 

Stosować odpowiednie rękawice ochronne i ochronę oczu / twarzy. W czasie używania nie jedz, nie pij ani nie 

pal. 

Uwagi ogólne:.  
 

9. Właściwości  fizykochemiczne 

Forma  :  płynna 

Kolor  :  pomarańczowy 

Zapach  : słaby 

pH: niektóre dane nie są znane 

Temperatura topnienia: niektóre dane nie są znane 

Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia:  niektóre dane nie są znane 

Temperatura zapłonu: > 200 ° C (zamknięty pojemnik, ASTM D-56) 

Palność 

Ciało stałe: nie dotyczy 

Gaz: nie dotyczy 

Produkt nie jest wybuchowy.  

Zagrożenia wybuchem: 

Dolna granica wybuchowości: nieokreślone 

Górna granica wybuchowości: nieokreślone 

Temperatura samozapłonu: > 450 ° C 

Ciało stałe: nie dotyczy 

Gaz: nie dotyczy 

Temperatura rozkładu: > 200 ° C 

Właściwości utleniające: Nie podtrzymuje płomienia. 

Prężność par przy 25°C: nieistotna 

Gęstość: 1,12 g / ml (przy 20°C) 

Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny 

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: nieokreślona 

Współczynnik podziału: nieokreślony 

Lepkość dynamiczna (przy 20°C): 7500 mPa ∙ s 

Lepkość kinematyczna: nieokreślona 

Gęstość par: (powietrze = 1) nieokreślona 

Szybkość parowania: nie określono 

9.2. Inne informacje 

Próg zapachu: nieokreślony 

10. Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

W przypadku stosowania i przechowywania zgodnie z przeznaczeniem, nie nastąpi żadna niebezpieczna reakcja.  

10.2. Stabilność chemiczna 

Produkt jest stabilny podczas przechowywania w normalnych temperaturach otoczenia. 

10.3. Możliwość niebezpiecznych reakcji 

Nie występują 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Trzymać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed wodą i wilgocią. 

10.5. Niezgodne materiały 

Nie są znane 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu. 

Rozkład termiczny tego produktu podczas pożaru lub w warunkach bardzo wysokiej temperatury może 

spowodować powstanie następujących niebezpiecznych produktów rozkładu: dwutlenek krzemu, ślady 

niecałkowicie spalonych związków węgla, tlenki azotu (NOx), tlenek węgla i dwutlenek węgla.. 

 

11. Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje na temat skutków toksykologicznych 

Wartości LD/LC50 odniesieniu do klasyfikacji:  

Toksyczność ostra: 



LD50 (doustnie): > 2000 mg/kg (szczur) 

LD50 (wchłanianie przez skórę): > 2000 mg/kg (szczur) 

LC50 (wdychanie):  

Droga oddechowa para (ATE):  

Droga oddechowa aerozol (ATE):  

 

Działanie drażniące i żrące 

Brak działania drażniącego 

Efekty uczulające 

Brak działania drażniącego 

Działanie rakotwórcze, mutagenne i szkodliwe na rozrodczość 

Dla tego punktu końcowego nie są dostępne dane z badań toksykologicznych dla całego produktu. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 

Dla tego punktu końcowego nie są dostępne dane z badań toksykologicznych dla całego produktu. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 

Dla tego punktu końcowego nie są dostępne dane z badań toksykologicznych dla całego produktu. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 

Dla tego punktu końcowego nie są dostępne dane z badań toksykologicznych dla całego produktu. 

Ryzyko aspiracji 

Na podstawie właściwości fizykochemicznych produktu nie należy oczekiwać zagrożenia spowodowane 

aspiracją. 

Inne informacje na temat testów: 

Mieszanina została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]. 

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną!  

 

12. Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

Ocena oparta na testach ekotoksykologicznych z podobnymi produktami z uwzględnieniem właściwości fizyko-

chemicznych: dla tego produktu nie oczekuje się wpływu na organizmy wodne, istotne dla klasyfikacji. Zgodnie 

z obecnym stanem wiedzy nie należy spodziewać się niekorzystnego wpływu na oczyszczalnie wody. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Zawartość silikonu: biologicznie nie rozkładalny. Separacja przez sedymentację. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Składnik polimerowy: Nie oczekuje się żadnych negatywnych skutków. 

12.4. Mobilność w ziemi 

Zawartość silikonu: nierozpuszczalny w wodzie. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Niektóre dane nie są znane. 

12.6. Inne niepożądane skutki 

Aby uniknąć zanieczyszczenia, nie dopuścić do przedostania się substancji do wód gruntowych, do strumieni lub 

kanalizacji. 

Inne informacje: 

Unikać uwolnienia do środowiska. 

 

13. Postępowanie z odpadami 

 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Materiał, którego nie można użyć, ponownie przetworzyć lub poddać recyklingowi, należy usunąć zgodnie z 

przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi w zatwierdzonym zakładzie. W zależności od przepisów metody 

przetwarzania odpadów mogą obejmować np. składowanie lub spalanie. 

13.2 Nieoczyszczone opakowanie 

Całkowicie opróżnić pojemniki (bez kropli, bez resztek proszku, starannie zeskrobane). Pojemniki można 

poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać. Przestrzegać lokalnych / stanowych / federalnych przepisów. 

Nieoczyszczone opakowanie powinno być traktowane z takimi samymi środkami ostrożności jak materiał. 

13.3 Przepisy dotyczące utylizacji odpadów Nr ref. (WE) 

Określenie kodu odpadu dla tego produktu nie jest możliwe zgodnie z Europejskim katalogiem odpadów (EWC), 

ponieważ można go sklasyfikować tylko według sposobu, w jaki klient go używa. 

Kod odpadów należy ustalić w UE we współpracy z operatorem unieszkodliwiania odpadów. 

14. Informacje o transporcie 

14.1 Numer UN 

Brak uregulowań dotyczących transportu. 



14.2 UN poprawna nazwa przewozowa 

Brak uregulowań dotyczących transportu. 

14.3 Klasa (-y) zagrożenia w transporcie 

Brak uregulowań dotyczących transportu. 

14.4 Grupa pakowania 

Brak uregulowań dotyczących transportu. 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 

Nie dotyczy 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkownika 

Należy wziąć pod uwagę odpowiednie informacje w innych sekcjach. 

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

Transport luzem w cysternach nie jest przewidziany. (Attac. II z Marpol 73/78, kod IBC). 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkownika 

Brak dostępnych informacji. 

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

nie dotyczy 

15. Informacje dotyczące  uregulowań prawnych 
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla  mieszaniny 

 Dyrektywa 1999/45 / WE i kolejne poprawki 

 Dyrektywa 67/548 / EWG i następujące zmiany i dostosowania 

 Rozporządzenie (WE) 1907/2006 (REACH) Parlamentu Europejskiego 

 Rozporządzenie (WE) 1272/2008 (CLP) Parlamentu Europejskiego 

 Rozporządzenie (WE) 790/2009 (I Atp. CLP) Parlamentu Europejskiego 

 Rozporządzenie (WE) 453/2010 Parlamentu Europejskiego 

 Rozporządzenie (WE) 286/2011 (II Atp. CLP) Parlamentu Europejskiego 

 Rozporządzenie (WE) 618/2012 (III Atp. CLP) Parlamentu Europejskiego 

 Rozporządzenie (WE) 487/2013 (IV Atp. CLP) Parlamentu Europejskiego 

 Rozporządzenie (WE) 944/2013 (V Atp. CLP) Parlamentu Europejskiego 

 Rozporządzenie (WE) 605/2014 (VI Atp. CLP) Parlamentu Europejskiego 

15.2  Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Dostawca nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny. 
16. Inne informacje 

Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] 

Piktogramy zagrożeń: 

Hasło ostrzegawcze:  

Symbole ostrzegawcze: 
 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
 

Zwroty określające sposób bezpiecznego postepowania: 

 

Inne zagrożenia: 

 

Skróty użyte w karcie charakterystyki: 

NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy – najwyższe dopuszczalne stężenie średnie 

ważone, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego czasu pracy, przez cały okres jego 

aktywności zawodowej, nie powinno spowodować zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego 

przyszłych pokoleń 

NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe ustalone 

jako wartość średnia, która nie powinna spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w 

stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń, jeżeli utrzymuje się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w 

czasie zmiany roboczej 

vPvB - Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

ADR- umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( ang. 

Agreement on Dangerous Goods by Road) 

RID – Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (ang. Regulations 

Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 

IMDG – Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods 

Code) 

IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport 



Association) 

CAS – numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service 

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w 

szczególności zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym 

(EINECS – ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie 

Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub 

wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji „No-longer polymers" 

Numer UN – czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału w wykazie materiałów niebezpiecznych ONZ, 

pochodzący z „Przepisów modelowych ONZ”, do którego klasyfikowany jest materiał indywidualny, mieszanina 

lub przedmiot  

 

Stan prawny aktualny na dzień 08.04.2020 

 
Niniejsza karta charakterystyki produktu stanowi uzupełnienie kart danych technicznych, ale w żaden sposób jej nie zastępuje. Informacje 

zawarte w niniejszym opracowaniu udzielane są w dobrej wierze. Użytkownik jest zobowiązany pamiętać o ryzyku związanym z 

zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Użytkownik bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za działania podjęte w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa pracy z produktem 

 



Data wydruku: 08.04.2020 

Data tłumaczenia: 08.04.2020 

Data  aktualizacji: 08.04.2020 

 

KARTA  CHARAKTERYSTYKI  PRODUKTU 

(WE) nr 1907/2006 (REACH) 

(WE) nr 1272/2008 [CLP] 

 
1. Identyfikacja  substancji chemicznej. Identyfikacja producenta, importera lub 

dystrybutora  

1.2. Identyfikacja produktu 

Nazwa handlowa: Part A dla: Feingosil PA 312 

Typ i przeznaczenie produktu:        polisiloksan z grupami funkcyjnymi + dodatki 

Charakterystyka chemiczna: mieszanina 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowanie substancji / mieszaniny: przemysłowe – poliaadycyjny silikon RTV do produkcji form 

Zastosowania odradzane: każde nieokreślone 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  

Producent/Dostawca:   

Feinchemica s.n.c. 

MaxVia Fogazzaro 73,  

36073 Spagnago di Cornedo Vicentino (VI) ITALY 

Dystrybutor: Kauposil Sp. z o.o. 

Michałkowicka 47, 41-100 Siemianowice Śl. 

1.4. Nr telefonu alarmowego: 

Służba powiadamianych w nagłych przypadkach  

Tel. alarmowy 112 

2. Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja mieszaniny lub substancji 

Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP] 

Kategorie zagrożenia: 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Elementy określające rodzaj zagrożenia do etykietowania: 

 

2.2. Elementy oznakowania 

 

Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP] 

Piktogramy zagrożeń: 

 

Hasło:  

Uwagi dodatkowe: 

 

Pełny tekst zwrotów P i H w sekcji 16. 

 

2.3Inne zagrożenia 

 

3. Skład i informacja o składnikach 

 

3.1. Substancje 

Nie dotyczy 

 

3.2. Mieszaniny 

 

Numer Nazwa Wzór chem. Klasyfikacja substancji Udział 

wagowy % 



CAS: 14464-

46-1 

WE: 238-455-4 

Indeks: 

 

CRYSTALLINE SILICA 

CRISTOBALITE 

krystobalit  

(Ziemia okrzemkowa), 

SiO2 STOT RE-1, H372 5 – 10 

 

CAS: 540-97-6 

WE: 208-762-8 

Indeks: 

 

Dodecamethylcyclohexasiloxane 

 

C12H36O6Si6 trwały, wykazujące 

zdolność do 

bioakumulacji i 

toksyczne (art. 57d); 

bardzo trwały, 

wykazujące zdolność 

do bioakumulacji i (art. 

57e) 

0,1 – 0,5 

 

Typ: INHA: składnik, VERU: zanieczyszczenie  

Krystobalit jest osadzony w produkcie i nie jest dostępny jako pył respirabalny. Ze względu na właściwości 

fizyczne produktu narażenie na wdychanie cząstek stałych nie jest możliwe. 

Produkt zawiera bardzo wysoko skoncentrowane substancje ((WE) nr 1907/2006 (REACH), artykuł 57, w 

ilościach przekraczających dopuszczalny limit (≥ 0,1 %). 

 

Pełny tekst zwrotów H i EUH w sekcji 16. 

Mieszanka surowców  

4. Pierwsza pomoc 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Przy wdychaniu :materiał nie może być wdychany w normalnych warunkach. 

Kontakt ze skórą  :  Natychmiast zetrzeć materiał z powierzchni skóry za pomocą ręcznika papierowego lub 

materiału. Dokładnie umyć skórę wodą z mydłaem. Skonsultować się z lekarzem jeśli podrażnienie się 

utrzymuje. 

Kontakt z oczami : usunąć ewentualne soczewki kontaktowe, przepłukać pod bieżącą wodą przez 10 – 15 

minut dużą przy szeroko odchylonej powiece przez. Natychmiast wezwać pomoc medyczną. 

Przy spożyciu : Dokładnie wypłukać usta. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej lub 

mającej skurcze. Konieczne leczenie medyczne. 

Uwagi ogólne: w przypadku wypadku lub złego samopoczucia należy pokazać kartę charakterystyki  

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy i skutki 

Przy wdychaniu : żadnych  szczególnych 

Kontakt ze skórą: wszelkie istotne informacje można znaleźć w innych częściach tego rozdziału 

Kontakt z oczami: wszelkie istotne informacje można znaleźć w innych częściach tego rozdziału 

Przy spożyciu : wszelkie istotne informacje można znaleźć w innych częściach tego rozdziału 

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

poszkodowanym 

Konsultacja lekarska: 

Jeśli konieczna po udzieleniu pierwszej pomocy 

Dla zespołu ratunkowego: 

Sprzęt ochrony osobistej dla członków zespołu ratunkowego. Ściśle przestrzegać zasad higieny w trakcie i po 

zakończeniu pracy. 

Środki pierwszej pomocy: prysznic awaryjny i myjka do oczu. Natychmiast zdjąć zabrudzone ubranie. 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Właściwe środki gaśnicze : 

Woda nebulizowana, proszek gaśniczy, piana, dwutlenek węgla, piasek 

Środki gaśnicze dostosowane do środowiska. 

Środki  niewskazane : 

Pełny strumień wody 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Spalanie powoduje powstanie szkodliwego dymu. Ekspozycja na produkty spalania może być szkodliwa dla 

zdrowia. Nie wdychać produktów spalania. 

Porady dla strażaków 

Używać strumienia wody w celu ochłodzenia pojemników aby zapobiec rozkładowi produktu i powstaniu 

substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia. Zawsze nosić pełne wyposażenie przeciwpożarowe. Zebrać 

wodę gaśniczą aby zapobiec przedostaniu się jej do kanalizacji. Usunąć zanieczyszczoną wodę zgodnie z 

lokalnymi przepisami. 



Ubranie dodatkowe:  

Normalna odzież przeciwpożarowa, tj. Zestaw przeciwpożarowy (BS EN 469), rękawice (BS EN 659), buty 

(Specyfikacja HO A29 i A30) w połączeniu z niezależnym aparatem oddechowym na sprężone powietrze z 

otwartym obiegiem BS EN 137). Usunąć osoby bez urządzeń ochronnych. 

6. Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: 

Nie wdychać oparów / aerozoli, zapewnić świeże powietrze w pomieszczeniach zamkniętych. 

Nosić odpowiednią odzież ochronną. 

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 

Nie dopuścić do przeniknięcia do gleby, zbiorników wodnych lub kanalizacji. 

6.3 Metody i materiały do ograniczania i czyszczenia: 

Zebrać mechanicznie, umieszczając w odpowiednich pojemnikach do usunięcia. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji: 

Wszelkie informacje dotyczące ochrony osobistej i utylizacji podano w punktach 1, 8 i 13. 

7. Postępowanie z preparatem i magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania z substancją/ mieszaniną: 

•Środki ochronne: 

Unikać tworzenia aerozoli. W przypadku tworzenia aerozolu wymagane są specjalne środki ochronne 

(wyczerpanie przez odsysanie, ochrona dróg oddechowych). Rozlana substancja zwiększa ryzyko 

poślizgnięcia. Przestrzegać informacji zawartych w rozdziale 8. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nosić 

odpowiednią odzież ochronną. Trzymać z dala od ognia. Nie palić 

• Środki ochrony przeciwpożarowej: 

Nie są wymagane żadne specjalne środki ochrony przeciwpożarowej. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, włącznie z informacjami dotyczącymi niezgodności :  

Zapewnić odpowiednią wentylację i miejscowy wyciąg w razie potrzeby. Przechowywać pojemnik szczelnie 

zamknięty w chłodnym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Pojemniki przechowywać 

w pozycji pionowej. Nie upuszczać, nie przeciągać ani nie uderzać pojemnika. Nie używać ponownie pustego 

pojemnika. Nie spawać. Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym 

miejscu. Unikać kontaktu z substancjami utleniającymi. 

Wymagania dla pomieszczeń do przechowywania i pojemników: 

Nie przechowywać razem z: substancjami utleniającymi. 

Magazynowanie :  

Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. 

Chronić przed: wodą. 

Dalsze informacje na temat warunków przechowywania 

Klasa przechowywania zgodnie z TRGS 510:  6.1C  (Palne, ostre toksyczne kat. 3 / toksyczne lub chroniczne 

substancje niebezpieczne) 

7.3. Określone zastosowania końcowe 

Produkcja (wyroby gumowe) 

 

8. Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry sterowania: 

Nie dotyczy 

Próg wartości granicznej: 

Nie dotyczy 

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian - PNEC: 

Nie dotyczy 

Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujący zmian - DNEL / DMEL: 

Nie dotyczy 

8.2 Kontrola ekspozycji: 

Ochrona dróg oddechowych: 

W przypadku tworzenia się pyłów / oparów / aerozoli lub przekroczenia wartości dopuszczalnych, takich jak 

TLV: stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych z odpowiednim filtrem (typ filtra A) lub nosić niezależny 

aparat oddechowy zgodnie z EN 371. 

Ochrona rąk:  

Rękawice ochronne zgodnie z EN 374. Materiał rękawic: tworzywo sztuczne lub guma. Czas przebicia:> 480 

min. Przestrzegać instrukcji producenta rękawic dotyczących przenikalności i czasu przebicia. 

Ochrona oczu: 

Szczelne okulary ochronne zgodnie z EN 166. 



Ochrona ciała: 

Nosić odpowiednią odzież ochronną. 

Ogólne środki ochrony i higieny: 

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Myć ręce przed przerwami i natychmiast po kontakcie z produktem. Utrzymuj odzież roboczą oddzielnie. 

Stosować odpowiednie rękawice ochronne i ochronę oczu / twarzy. W czasie używania nie jedz, nie pij ani nie 

pal. 

Uwagi ogólne:.  
 

9. Właściwości  fizykochemiczne 

Forma  :  płynna 

Kolor  :  biały 

Zapach  : słaby 

pH: niektóre dane nie są znane 

Temperatura topnienia: niektóre dane nie są znane 

Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia:  niektóre dane nie są znane 

Temperatura zapłonu: > 200 ° C (zamknięty pojemnik, ASTM D-56) 

Palność 

Ciało stałe: nie dotyczy 

Gaz: nie dotyczy 

Produkt nie jest wybuchowy.  

Zagrożenia wybuchem: 

Dolna granica wybuchowości: nieokreślone 

Górna granica wybuchowości: nieokreślone 

Temperatura samozapłonu: > 450 ° C 

Ciało stałe: nie dotyczy 

Gaz: nie dotyczy 

Temperatura rozkładu: > 200 ° C 

Właściwości utleniające: Nie podtrzymuje płomienia. 

Prężność par przy 25°C: nieistotna 

Gęstość: 1,12 g / ml (przy 20°C) 

Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny 

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: nieokreślona 

Współczynnik podziału: nieokreślony 

Lepkość dynamiczna (przy 20°C): 7500 mPa ∙ s 

Lepkość kinematyczna: nieokreślona 

Gęstość par: (powietrze = 1) nieokreślona 

Szybkość parowania: nie określono 

9.2. Inne informacje 

Próg zapachu: nieokreślony 

10. Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

W przypadku stosowania i przechowywania zgodnie z przeznaczeniem, nie nastąpi żadna niebezpieczna 

reakcja.  

10.2. Stabilność chemiczna 

Produkt jest stabilny podczas przechowywania w normalnych temperaturach otoczenia. 

10.3. Możliwość niebezpiecznych reakcji 

Nie występują 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Trzymać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed wodą i wilgocią. 

10.5. Niezgodne materiały 

Nie są znane 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu. 

Rozkład termiczny tego produktu podczas pożaru lub w warunkach bardzo wysokiej temperatury może 

spowodować powstanie następujących niebezpiecznych produktów rozkładu: dwutlenek krzemu, ślady 

niecałkowicie spalonych związków węgla, tlenki azotu (NOx), tlenek węgla i dwutlenek węgla.. 

 

11. Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje na temat skutków toksykologicznych 

Wartości LD/LC50 odniesieniu do klasyfikacji:  



Toksyczność ostra: 

LD50 (doustnie): > 2000 mg/kg (szczur) 

LD50 (wchłanianie przez skórę): > 2000 mg/kg (szczur) 

LC50 (wdychanie):  

Droga oddechowa para (ATE):  

Droga oddechowa aerozol (ATE):  

 

Działanie drażniące i żrące 

Brak działania drażniącego 

Efekty uczulające 

Brak działania drażniącego 

Działanie rakotwórcze, mutagenne i szkodliwe na rozrodczość 

Dla tego punktu końcowego nie są dostępne dane z badań toksykologicznych dla całego produktu. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 

Dla tego punktu końcowego nie są dostępne dane z badań toksykologicznych dla całego produktu. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 

Dla tego punktu końcowego nie są dostępne dane z badań toksykologicznych dla całego produktu. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 

Dla tego punktu końcowego nie są dostępne dane z badań toksykologicznych dla całego produktu. 

Ryzyko aspiracji 

Na podstawie właściwości fizykochemicznych produktu nie należy oczekiwać zagrożenia spowodowane 

aspiracją. 

Inne informacje na temat testów: 

Mieszanina została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]. 

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną!  

 

12. Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

Ocena oparta na testach ekotoksykologicznych z podobnymi produktami z uwzględnieniem właściwości 

fizyko-chemicznych: dla tego produktu nie oczekuje się wpływu na organizmy wodne, istotne dla klasyfikacji. 

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie należy spodziewać się niekorzystnego wpływu na oczyszczalnie wody. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Zawartość silikonu: biologicznie nie rozkładalny. Separacja przez sedymentację. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Składnik polimerowy: Nie oczekuje się żadnych negatywnych skutków. 

12.4. Mobilność w ziemi 

Zawartość silikonu: nierozpuszczalny w wodzie. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Niektóre dane nie są znane. 

12.6. Inne niepożądane skutki 

Aby uniknąć zanieczyszczenia, nie dopuścić do przedostania się substancji do wód gruntowych, do strumieni 

lub kanalizacji. 

Inne informacje: 

Unikać uwolnienia do środowiska. 

 

13. Postępowanie z odpadami 

 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Materiał, którego nie można użyć, ponownie przetworzyć lub poddać recyklingowi, należy usunąć zgodnie z 

przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi w zatwierdzonym zakładzie. W zależności od przepisów 

metody przetwarzania odpadów mogą obejmować np. składowanie lub spalanie. 

13.2 Nieoczyszczone opakowanie 

Całkowicie opróżnić pojemniki (bez kropli, bez resztek proszku, starannie zeskrobane). Pojemniki można 

poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać. Przestrzegać lokalnych / stanowych / federalnych przepisów. 

Nieoczyszczone opakowanie powinno być traktowane z takimi samymi środkami ostrożności jak materiał. 

13.3 Przepisy dotyczące utylizacji odpadów Nr ref. (WE) 

Określenie kodu odpadu dla tego produktu nie jest możliwe zgodnie z Europejskim katalogiem odpadów 

(EWC), ponieważ można go sklasyfikować tylko według sposobu, w jaki klient go używa. 

Kod odpadów należy ustalić w UE we współpracy z operatorem unieszkodliwiania odpadów. 

14. Informacje o transporcie 

14.1 Numer UN 



Brak uregulowań dotyczących transportu. 

14.2 UN poprawna nazwa przewozowa 

Brak uregulowań dotyczących transportu. 

14.3 Klasa (-y) zagrożenia w transporcie 

Brak uregulowań dotyczących transportu. 

14.4 Grupa pakowania 

Brak uregulowań dotyczących transportu. 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 

Nie dotyczy 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkownika 

Należy wziąć pod uwagę odpowiednie informacje w innych sekcjach. 

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

Transport luzem w cysternach nie jest przewidziany. (Attac. II z Marpol 73/78, kod IBC). 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkownika 

Brak dostępnych informacji. 

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

nie dotyczy 

15. Informacje dotyczące  uregulowań prawnych 
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla  mieszaniny 

 Dyrektywa 1999/45 / WE i kolejne poprawki 

 Dyrektywa 67/548 / EWG i następujące zmiany i dostosowania 

 Rozporządzenie (WE) 1907/2006 (REACH) Parlamentu Europejskiego 

 Rozporządzenie (WE) 1272/2008 (CLP) Parlamentu Europejskiego 

 Rozporządzenie (WE) 790/2009 (I Atp. CLP) Parlamentu Europejskiego 

 Rozporządzenie (WE) 453/2010 Parlamentu Europejskiego 

 Rozporządzenie (WE) 286/2011 (II Atp. CLP) Parlamentu Europejskiego 

 Rozporządzenie (WE) 618/2012 (III Atp. CLP) Parlamentu Europejskiego 

 Rozporządzenie (WE) 487/2013 (IV Atp. CLP) Parlamentu Europejskiego 

 Rozporządzenie (WE) 944/2013 (V Atp. CLP) Parlamentu Europejskiego 

 Rozporządzenie (WE) 605/2014 (VI Atp. CLP) Parlamentu Europejskiego 

15.2  Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Dostawca nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny. 
16. Inne informacje 

Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] 

Piktogramy zagrożeń: 

Hasło ostrzegawcze:  

Symbole ostrzegawcze: 
 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
 

Zwroty określające sposób bezpiecznego postepowania: 

 

Inne zagrożenia: 

 

Skróty użyte w karcie charakterystyki: 

NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy – najwyższe dopuszczalne stężenie średnie 

ważone, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego czasu pracy, przez cały okres jego 

aktywności zawodowej, nie powinno spowodować zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego 

przyszłych pokoleń 

NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe ustalone 

jako wartość średnia, która nie powinna spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w 

stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń, jeżeli utrzymuje się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w 

czasie zmiany roboczej 

vPvB - Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

ADR- umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( 

ang. Agreement on Dangerous Goods by Road) 

RID – Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (ang. Regulations 

Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 

IMDG – Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous 

Goods Code) 



IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport 

Association) 

CAS – numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service 

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w 

szczególności zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym 

(EINECS – ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie 

Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub 

wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji „No-longer polymers" 

Numer UN – czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału w wykazie materiałów niebezpiecznych ONZ, 

pochodzący z „Przepisów modelowych ONZ”, do którego klasyfikowany jest materiał indywidualny, 

mieszanina lub przedmiot  

 

Stan prawny aktualny na dzień 08-04-2020 

 
Niniejsza karta charakterystyki produktu stanowi uzupełnienie kart danych technicznych, ale w żaden sposób jej nie zastępuje. Informacje 

zawarte w niniejszym opracowaniu udzielane są w dobrej wierze. Użytkownik jest zobowiązany pamiętać o ryzyku związanym z 
zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Użytkownik bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za działania podjęte w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy z produktem 

 


