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1.1. Identyfikator produktu
Contopp - Warstwa szczepna 20

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania substancji/ mieszanki:
Preparaty budowlane i konstrukcyjne nigdzie 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
Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 1999/45/EG.

Klasyfikacja GHS

Wskazówki dotyczące zagrożeń: powoduje podrażnienia skóry i oczu.

2.2. Elementy oznakowania

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwrot ostrzegawczy:  Uwaga

H315 + H320 Powoduje podrażnienia skóry i oczu.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna: skład / dane o składnikach: poliakrylan dyspersja.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Informacje ogólne: 
Zabrudzoną, zamoczoną odzież zdjąć natychmiast.

Wdychanie:
Osobie poszkodowanej niezwłocznie zapewnić dostęp świeżego powietrza. 
W przypadku wystąpienia objawów lub w sytuacjach wątpliwych, należy zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt ze skórą:
W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): natychmiast zdjąć zabrudzoną, zamoczoną odzież. 
Zmyć / spłukać skórę wodą. Konieczna pomoc lekarska.

Kontakt z oczami:
Należy natychmiast ostrożnie, ale gruntownie przepłukać oczy dużą ilością wody.

Połknięcie:
Natychmiast przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą.
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SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkt nie jest samozapalny. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej

W czasie gaszenia konieczne założenie maski niezależnej od powietrza z otoczenia oraz kombinezonu chroniącego 
przed chemikaliami. Pełna ochrona ubraniowa.

Dodatkowe wskazówki:

Gazy/ opary/ mgłę obniżyć strumieniem wodnym. Zanieczyszczoną po gaszeniu wodę zebrać do osobnych pojemników. 
Nie dopuścić do spływania wody do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

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

Zapewnić wentylację. Nie wdychać pyłu / kurzu / dymu / gazu / mgły / pary / aerozolu. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Stosować indywidualne środki ochrony.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji, ścieków, rowów, cieków wodnych.

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

Należy zebrać przy pomocy materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący).  
Zebrany materiał traktować zgodnie z ustępem usunięcie.

6.4. Odniesienia do innych fragmentów

O środkach ochrony indywidualnej informuje sekcja 8.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania:

Przy stosowaniu na otwartej przestrzeni stosować jeśli to możliwe lokalną wentylację wyciągową. 

Wskazówki dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciw eksplozjom:

Zwykłe środki zapobiegawcze ochrony przeciwpożarowej.

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

Wymagania dotyczące pomieszczeń składowania i pojemników.

Pojemniki muszą być szczelnie zamknięte.

Wskazówki dotyczące magazynowania

Środki, których należy unikać: zasady.

Inne dane dotyczące warunków przechowywania

Klasa magazynowania: ciecze niepalne.
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SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

8.2. Kontrola narażenia i ekspozycji

Kontrola narażenia i ekspozycji na miejscu pracy:
Natychmiast zdjąć odzież brudną lub zamoczoną. Zapobiegawczo dla ochrony skóry ochronna maść do skóry. Po zakoń-
czeniu pracy umyć ręce i twarz. Podczas pracy nie jeść i nie pić.

Ochrona dróg oddechowych:
Jeśli techniczna wentylacja nie jest możliwa lub jest niewystarczająca, należy nosić maskę oddechową. 

Ochrona rąk:
Należy nosić rękawice ochronne: właściwy materiał: NBR (rękawice z kauczuku nitrylowego).

Ochrona oczu:
Stosować szczelne okulary ochronne/ maskę na twarz.

Ochrona ciała: właściwa ochrona ciała: 
Kombinezon, kalosze

Kontrola narażenia środowiska:
Podjąć środki uniemożliwiające ekspozycję. Przestrzegać daty przydatności.
Techniczne środki zapobiegania ekspozycji patrz sekcja 7. Inne środki nie są wymagane.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

Stan:     ciekły
Barwa:     czerwona
Zapach:     charakterystyczny
Metoda testu:

wartość pH (przy 20 0 C)  7,0

Zmiana stanu:

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

Palność:

Ciało stałe:     brak danych
Gaz:     brak danych

Zagrożenie eksplozją:

Dolna granica eksplozji:   brak danych
Górna granica eksplozji:   brak danych
Temperatura zapłonu:    brak danych
Temperatura samozapłonu:  brak danych
Gęstość w temp. 20 0 C:  1,01g/cm3  ISO 758
Rozpuszczalność w wodzie:  całkowicie mieszalny
Współczynnik podziału:   brak danych
Czas spływu (przy 23 0 C):   10 – 14 4 DIN 53211
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Badania toksykologiczne:
Toksykokinetyka, wymiana materiałowa i podział:

Brak informacji.

Silna toksyczność:

Brak informacji.
Nietypowe działanie przy próbach na zwierzętach:

Brak informacji.

Działanie drażniące i żrące:

Lekko drażniące.

Działanie uczulające:
Możliwe wystąpienie działania uczulającego przy kontakcie ze skórą.

Istotne działanie przy powtarzającej się lub długotrwałej ekspozycji:
Brak informacji.

Uwagi ogólne:
Klasyfikację zaczerpnięto według sposobów oceniania według Dyrektywy 1999/45/EG.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Toksyczność dla środowiska wodnego. 
EC50: >100 mg/l
Okres ekspozycji: 48 h
Rodzaj: Daphnia magna

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Metoda OECD 302B / ISO 9888 / EWG 88/302 załacznik V, C. 9 < 70 %
Eliminowany w wodzie znacznie / częściowo.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak informacji.
12.5. Wyniki klasyfikacji PBT i vPvB

Składniki tej substancji w tym przygotowaniu nie spełniają kryteriów dla klasyfikacji jako PBT lub vPvB.

Inne wskazówki:
Nie dopuścić do spływania do kanalizacji lub cieków/ zbiorników wodnych. Klasyfikację zaczerpnięto według sposobów 
oceniania według Dyrektywy 1999/45/EG.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

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.

10.4 Warunki, których należy unikać:
Materiały, których należy unikać: Alkalia (ługi), skoncentrowane

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
Brak znanych niebezpiecznych produktów rozkładu.
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SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia:

Produkt należy usuwać w sposób bezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Usuwanie brudnych opakowań i zalecane środki czyszczące:

Nie zabrudzone i całkowicie opróżnione opakowania mogą być przeznaczone do zużytkowania. 
Opakowania zabrudzone traktować jak przechowywany materiał.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

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

        Przepisy krajowe.

Klasa zagrożenia wód (D):   1- słabe zagrożenie dla zanieczyszczenia wody
Status:     reguła mieszaniny zgodnie z VwVwS załącznik 4, nr 3

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
* Informacje zmienione w stosunku do poprzedniej wersji.

Inne dane:

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3

H315 + H320 działa drażniąco na skórę i oczy.

Informacja uzupełniająca:

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 wymienionym  
w karcie charakterystyki podczas magazynowania, obróbki, transportu i usuwania. Dane te nie dotyczą innych produktów. W przy-
padku mieszania, obróbki produktu z innymi materiałami, dane z tej karty charakterystyki nie mogą być przeniesione na powstały  
w ten sposób nowy materiał, chyba, że wyraźnie wynika to inaczej z powyższych danych. 

(Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte 
z aktualnie obowiązujących kart charakterystyk dostarczonych przez poddostawców.) 

Transport lądowy (ADR/ RID)

Inne istotne informacje (Transport lądowy)
Nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych.

Inne informacje:
Nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych


