
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

 Karta charakterystyki produktu UE

 KNOPP GmbH

Zgodnie z Rozporządzeniem (EG) nr 1907/2006

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

 Contopp –Duremit 50
Numer materiałowy: 30.710.100Data druku: 05.07.2013 Strona 1 z 5

1.1. Identyfikator produktu
Contopp –Duremit 50

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania substancji/ mieszanki:
Produkty budowlane
Przygotowanie budowlane i konstrukcyjne gdzie indziej nie nazwane.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent:     Knopp GmbH
Ulica:     Adolf - Oesterheld-Straße 1 
Miejscowość:    D-97337 Dettelbach 
Adres skrytka pocztowa:   80, D-97339 Dettelbach 
Telefon:     0932491990/ Fax: 09324919966
Adres e-mail:    info@knopp-chemie.com
Strona internetowa:    www.knoppp-chemie.com

1.4 . Numer telefonu alarmowego: 0932491990 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Każdorazowo przestrzegać informacji z karty charakterystyki.

2.2. Elementy oznakowania
Komponenty niebezpieczne wymagające oznaczenia na etykiecie: 
Produkt nie jest produktem niebezpiecznym. Każdorazowo przestrzegać informacji z karty charakterystyki.

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna: wodny roztwór z naftalenosulfonianu i polimeru melaminowego.

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Informacje ogólne:

W przypadku wystąpienia objawów lub w sytuacjach wątpliwych, należy zasięgnąć porady lekarza i okazać niniejszą kartę 
charakterystyki produktu. Nie podawać doustnie żadnych środków osobie nieprzytomnej lub przy występowaniu drgawek. 
W razie utraty świadomości osobę nieprzytomną ułożyć w bezpiecznej pozycji i zasięgnąć porady lekarza.

Wdychanie:

Osobę poszkodowaną niezwłocznie wyprowadzić na świeże powietrze i zapewnić jej ciepło, spokój i warunki do odpoczyn-
ku. W przypadku wystąpienie nieregularnego oddechu i bezdechu wprowadzić sztuczne oddychanie.

Kontakt ze skórą:

Zmienić zanieczyszczoną odzież. Uprać w dużej ilości wody i mydła. Nie zmywać: rozpuszczalnikami /rozcieńczalnikami.

Kontakt z oczami:

W razie kontaktu z oczami delikatnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo 
usunąć. W dalszej konieczności przepłukać. Natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.

Połknięcie:

W razie połknięcia przepłukać usta i gardło wodą (tylko w sytuacji gdy poszkodowany jest przytomny). Natychmiast spro-
wadzić lekarza. Poszkodowanego ułożyć w bezpiecznym, spokojnym miejscu, okryć i utrzymywać w cieple. Nie wywoływać 
wymiotów.
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5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Piana gaśnicza alkoholoodporna. Dwutlenek węgla. Proszek. Mgła wodna.

Niewłaściwe środki gaśnicze

Mocny strumień wody.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas pożaru silne wytwarzanie sadzy. Przy dłuższej ekspozycji zachodzi niebezpieczeństwo poważnego uszczerbku na 
zdrowiu. Wymagane stosowanie odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

W celu ochrony osób i schłodzenia pojemników zastosować do chłodzenia rozproszony strumień wody.

Nie dopuścić do spływania wody do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

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

Unikać wdychania pyłu/kurzu/dymu/gazu/mgły/pary/aerozolu. Patrz środki ostrożności w punkcie 7 i 8.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji, ścieków, rowów, cieków wodnych. W razie wydzielania się 
gazów lub przedostaniu się do cieków wodnych, gleby lub kanalizacji zawiadomić odpowiednie służby.

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

Unikać rozprzestrzeniania się przestrzennego (np. poprzez tamowanie lub blokadę olejową). Zebrać za pomocą materiałów 
wiążących ciecze (piasku, ziemi okrzemkowej, środków wiążących kwas, uniwersalnych środków wiążących). Składować 
i usuwać w zamkniętych pojemnikach. Czyścić detergentami. Unikać rozpuszczalników. 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania: 

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Unikać wdychania pyłu/kurzu/dymu/gazu /mgły/pary /aerozolu. Podczas 
pracy z produktem nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu. Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Nie opróżniać pojem-
ników pod ciśnieniem. Przechowywać tylko w opakowaniach oryginalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji 
lub zbiorników/ cieków wodnych.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności.

Wymagania dotyczące pomieszczeń składowania i pojemników.

Rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa zakładowego (BetrSichV).

Wskazówki dotyczące magazynowania

Nie składować z utleniaczami. Silne kwasy, silne ługi.

Inne dane dotyczące warunków przechowywania

Zalecana temperatura składowania: + 5 - +30 0 C

Przechowywać w szczelnych pojemnikach, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w suchym miejscu. 

Podczas prac nie palić tytoniu.

Dostęp tylko dla autoryzowanego personelu.

Po użyciu uszczelnić pojemniki.
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8.1. Parametry dotyczące kontroli

8.2. Kontrola narażenia i ekspozycji

Kontrola narażenia i ekspozycji na miejscu pracy

Zapewnić dostateczne wietrzenie. Przy użyciu na otwartej przestrzeni zastosować lokalną wentylację wyciągową.

Ochrona dróg oddechowych

Nie ma zastosowania.

Ochrona rąk

Właściwy materiał: przy dłuższym bądź powtarzającym się często kontakcie ze skórą: NBR (rękawice z kauczuku nitrylowe-
go). Czas przenikania (maksymalna wytrzymałość): 0,5 h Przestrzegać wskazówek producenta. Rękawice ochronne wymie-
nić przy pierwszych objawach zużycia. Zapobiegawczo dla ochrony skóry ochronna maść do skóry.

Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne/ maskę na twarz.

Ochrona ciała

Nie ma zastosowania.

Kontrola narażenia środowiska

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników/ cieków wodnych.

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

Stan:     płynny
Barwa:     brązowy
Zapach:     charakterystyczny
Norma kontrolna

wartość pH (przy 20 0 C)  8,5

Zmiana stanu

Temperatura topnienia   0 0 C
Temperatura wrzenia:   100 0 C
Temperatura zapłonu:    brak dostępnych danych DIN 53213

Palność

Ciało stałe:     nie dotyczy
Gaz:     nie dotyczy
Zagrożenie eksplozją

Nieistotne
Dolna granica eksplozji:
Górna granica eksplozji:
Temperatura zapłonu:    nie dotyczy
Temperatura samozapłonu

Ciało stałe:     nie dotyczy
Gaz:     nie dotyczy
Właściwości pobudzające palność:

Nie ma właściwości pobudzających palność.
Ciśnienie pary:   brak dostępnych danych
Gęstość w temp. 20 0 C:  1,14 g/cm3   DIN 53217
Gęstość materiału sypkiego:   nie dotyczy
Rozpuszczalność w wodzie:  całkowicie mieszalny
Czas spływu (przy 23 0 C):   10 – 15    4 DIN 53211
Próba oddzielonego rozpuszczalnika < 3% (ADR/RID)

9.2. Inne informacje.
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10.1 Reaktywność:

Produkt niereaktywny w warunkach stosowania i składowania zgodnie z zaleceniami.

10.2 Stabilność chemiczna

Produkt stabilny w zalecanych warunkach składowania i stosowania.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje egzotermiczne z: utleniaczami. Silne kwasy, silne ługi.

10.4 Warunki, których należy unikać

Przy nagrzewaniu: rozkład termiczny.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla. Dwutlenek węgla. Tlenek azotu. (NOx).

12.1. Toksyczność

Toksyczność dla środowiska wodnego EC50
Okres ekspozycji:    48 h 
Rodzaj:     Pseudomonas putida > 10000 mg/ kg
EC 50    Okres ekspozycji: 48 h 
Rodzaj:     Daphnia magna > 200 mg/l 
LC50    Okres ekspozycji: 96 h 
Rodzaj:     Brachydanio rerio (Danio pręgowany) > 1000 mg/ kg 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

     > 70 % 

    OECD 302B / ISO 988 / EWG 88/302 załacznik V, C. 9

12.3. Zdolność do bioakumulacji

     Nie ma danych dla produktu.

Dalsze wskazówki: 

Brak danych dla przygotowania/ mieszanki. Nie dopuścić do spływania do kanalizacji lub cieków/ zbiorników wodnych.

Dane ekologiczne odnoszą się do substancji czynnej.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia

Nie usuwać do kanalizacji, ścieków, cieków/ zbiorników wodnych. Produkt należy usuwać w sposób bezpieczny zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Usuwanie brudnych opakowań i zalecany środki czyszczące

Całkowicie opróżnione opakowania mogą być przeznaczone do zużytkowania. Usuwać w sposób bezpieczny zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport lądowy (ADR/ RID)

14.1. Numer UN      -
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa   -
14.3 Klasa(y) zagrożeń transportowych   -
14.4 Grupa pakowania     -

Inne jednoznaczne dane dotyczące transportu lądowego: 
Nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych.
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Transport transportu żeglugi śródlądowej (ADN)

14.1. Numer UN      -

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa   -

14.3 Klasa(y) zagrożeń transportowych   -

14.4 Grupa pakowania     -

Inne jednoznaczne dane dotyczące transportu żeglugi śródlądowej: 
Nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych.

Transport transportu żeglugi morskiego (IMDG)

14.1. Numer UN      -

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa   -

14.3 Klasa(y) zagrożeń transportowych   -

14.4 Grupa pakowania     -

Inne jednoznaczne dane dotyczące transportu morskiego: 
Nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych.

Transport transportu powietrznego (ICAO)

14.1. Numer UN      -

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa   -

14.3 Klasa(y) zagrożeń transportowych   -

14.4 Grupa pakowania     -

Inne jednoznaczne dane dotyczące transportu powietrznego: 
Nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych.

14.5. Zagrożenia środowiskowe

Niebezpieczny dla środowiska:     nie 

14.7. Transport towarów masowych zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodem IBC.

        nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

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

        przepisy krajowe

SEKCJA 16: Inne informacje

Inne dane

Powyższe informacje w tej karcie charakterystyki są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu 
w postaci w jakiej jest dostarczany. Informacje te powinny dać Państwu wiedzę do bezpiecznego obchodzenia się z produktem wy-
mienionym w karcie charakterystyki podczas magazynowania, obróbki, transportu i usuwania. Dane te nie dotyczą innych produktów. 
W przypadku mieszania, obróbki produktu z innymi materiałami, dane z tej karty charakterystyki nie mogą być przeniesione na po-
wstały w ten sposób nowy materiał, chyba, że wyraźnie wynika to inaczej z powyższych danych. 

Dane dotyczące niebezpiecznych składników pochodzą z kart charakterystyki przedstawionych przez dostawców. 


