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1.1. Identyfikator produktu
Contopp - Beschleuniger 15 RS

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
Zwroty określające: Xi - Produkt drażniący Zwroty R: Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Klasyfikacja GHS

Kategorie zagrożenia:
Działanie uczulające na drogi oddechowe/skórę: Skin Sens. 1A Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
Może powodować reakcję alergiczną skóry.

2.2. Elementy oznakowania

Hasło ostrzegawcze:            UWAGA
Piktogram:                            GHS07

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 

P302+P352 W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.

P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informacja uzupełniająca Nr. artykułu: 20.435. *

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna

Skład / informacja o składnikach
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4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Informacje ogólne:

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Wdychanie:

Należy zadbać o należytą wentylację. Przy wystąpieniu objawów lub w razie wątpliwości zasięgnąć porady lekarza.
Kontakt ze skórą:

W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać 
skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Konieczna opieka lekarska.

Kontakt z oczami:
Należy natychmiast ostrożnie, ale gruntownie przepłukać oczy zalecanymi preparatami lub wodą.

Połknięcie:
Natychmiast przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą.

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 palny. 
5.3. Informacje dla straży pożarnej

Nosić przenośny aparat oddechowy i odzież odporną na chemikalia. Ubranie ochrony zupełnej.
Informacja uzupełniająca

Gaz / opary / mgłę usunąć tryskającym strumieniem wody. zanieczyszczoną wodę zbierać osobno. Nie powinna się ona 
dostać 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

Należy zadbać o należyte wietrzenie pomieszczeń i wentylację. Nie wdychać gazu / dymu / pary / rozpylonej cieczy. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. używać osobistego wyposażenia ochronnego.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Nie odprowadzać do kanalizacji i zbiorników 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.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania: 
Przy obchodzeniu się nie pod zamknięciem należy w miarę możliwości używać urządzeń z lokalnym odsysaniem.

Wskazówki w zakresie ochrony ppoż i przeciwwybuchowej
Ogólnie przyjęte środki zapobiegawcze ochrony przeciwpożarowej.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności.

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Wskazówki dotyczące magazynowania

Ogólne zalecenia przy magazynowaniu: Czynniki, których należy unikać: Środki Zasadowe.
Inne dane dotyczące warunków przechowywania

Klasyfikacja magazynowa.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli
8.2. Kontrola narażenia

Środki higieny
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zapobiegawcza ochrona skóry maścią/kremem ochronnym. Po wykona-
niu pracy należy umyć dłonie i twarz. Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

Ochrona dróg oddechowych
Jeśli nie jest możliwe przewietrzenie lub mechaniczna wentylacja albo jest niewystarczająca należy zastosować odpowied-
nie maski i aparaty do ochrony dróg oddechowych.

Ochrona rąk
Należy używać przetestowanych rękawic ochronnych: Właściwy materiał: NBR (Nitrylokauczuk).

Ochrona oczu lub twarzy
Właśiwa ochrona oczu:
Szczelne okulary ochronne. Maska ochronna twarzy (przyłbica).

Ochrona skóry
Właściwe ubranie ochronne: Kombinezon. Buty.

Kontrola narażenia środowiska
Organizatoryjne środki w celu uniknięcia narażenia Kontrolować termin przydatności.
Środki techniczne w celu uniknięcia narażenia, patrz rozdział 7. Nie są konieczne żadne wykraczające ponad to środki.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

Stan:     ciekły
Barwa:     jasnoczerwony - brązowy 0901.B090
Zapach:     po: mydło
Metoda testu
wartość pH (przy 20 0 C)  9,5 
Zmiana stanu
Temperatura topnienia   0 0 C
Temperatura wrzenia:   100 0 C
Temperatura mięknięcia:  brak dostępnych danych
Temperatura zapłonu:    brak dostępnych danych DIN 53213

Palność

Ciało stałe:     brak danych
Gaz:     brak danych
Zagrożenie eksplozją

Nieistotne
Dolna granica eksplozji:   brak danych
Górna granica eksplozji:   brak danych
Temperatura zapłonu:    brak danych



 Karta charakterystyki produktu UE

 KNOPP GmbH

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

  Contopp - Beschleuniger 15 RS
Numer materiałowy: 30.402.100Data druku: 14.01.2016 Strona 4 z 5

Temperatura samozapłonu

Ciało stałe:     brak danych
Gaz:     brak danych

Zdolność utleniania:

Nie ma właściwości utleniających.
Ciśnienie pary:   brak dostępnych danych
Gęstość w temp. 200C:  1,08 g/cm3   ISO 758
Rozpuszczalność w wodzie:  całkowicie mieszalny
Współczynnik podziału:
n-oktanol/woda:   brak danych
Czas wypływu: (przy 230C)  10 -14 4 DIN53211

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.4 Warunki, których należy unikać

Czynniki, których należy unikać: kwasy.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie
Brak danych

Toksyczność ostra

Brak danych

Specyficzne działanie w próbie na zwierzętach
Brak danych

Działanie drażniące i żrące
Lekko podrażniający.

Działanie uczulające
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne
Nie istnieją żadne informacje.

Informacja uzupełniająca do badań:
Klasyfikacji dokonano na podstawie procesu kalkulacji w oparciu o wytyczne rozporządzenia 1999/45/WE.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność
Toksyna wodna
EC50: 100 mg/l
Czas trwania narażenia: 48 h szczególny rodzaj: Daphnia magna

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Metoda: OECD 302B / ISO 9888 / EWG 88/302 załącznik V, C.9 < 70 %
Częściowo usuwalny z wody.

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Nie istnieją żadne informacje.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Składniki w tym preparacie nie spełniają kryteriów zaklasyfikowania jako substancji PBT lub vPvB

Informacja uzupełniająca: 
Nie odprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych. Klasyfikacji dokonano na podstawie procesu kalkulacji w oparciu  
o wytyczne rozporządzenia 1999/45/WE.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia

Gospodarka odpadami w/g zaleceń urzędowych, zgodnie z przepisami.

Usuwanie brudnych opakowań i zalecany środki czyszczące

Opakowania nie mające kontaktu z chemikaliami, dokładnie opróżnione i oczyszczone, mogą być użyte ponownie. Zużyte opakowa-
nia są traktowane jako tworzywo.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport lądowy (ADR/ RID)

Inne istotne informacje (Transport lądowy)
Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.
Informacja uzupełniająca: 
Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

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

        Przepisy narodowe

Klasa zagrożenia wód (D): 1 - lekkie zanieczyszczenie wody

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
* Informacje zmienione w stosunku do poprzedniej wersji

Pełny tekst odnośnych zwrotów R w sekcjach 2 i 3
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Informacja uzupełniająca:
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku. Informacje 
powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia się zawartego w tym arkuszu o zachowaniu środków ostrożności 
produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usunięcia. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Jeśli 
produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiałami, dane tego arkusza o zachowaniu ostrożności nie są przenośne nie 
bez pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy materiał.

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


