
KARTA CHARAKTERYSTYKI SWISSPOR PRIMER WODNY 

 

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU 

Nazwa handlowa: swisspor PRIMER wodny 

Asfaltowa emulsja anionowa 

Zawiera: alkohole C12-13 rozgałęzione i liniowe, etoksylowane 

UFI: YM30-60QQ-500R-M27K 

1.2. ISTOTNE ZASTOSOWANIA ZIDENTYFIKOWANE SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA 

ODRADZANE 
Zastosowanie zidentyfikowane: emulsja przeznaczona do gruntowania podłoży betonowych, gładzi 

cementowych, cementowo-gipsowych, ceramicznych oraz do wykonywania samodzielnych „lekkich” powłok 

izolacyjnych.  

Zastosowanie odradzane: Brak zastosowań odradzanych. 

1.3. DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI 

SWISSPOR Polska Sp. z o.o. 

ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów 

Tel. 32 62 57 200 

Strona www: www.swisspor.pl 

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO 

Ogólny telefon alarmowy: 112 

Telefon alarmowy: Ośrodek Kontroli Zatruć – Warszawa : 607 218 174 

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 

Eye Irrit. 2: H319 

Działa drażniąco na oczy.  

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA 

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:    

 
 

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 
Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do  

rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
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Asfaltowa emulsja anionowa 
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Hasło ostrzegawcze: UWAGA      

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:  

H319 Działa drażniąco na oczy. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.  

P102 Chronić przed dziećmi. 

P280 Stosować ochronę oczu, ochronę twarzy.  

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  

P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza. 

P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi 

przepisami. 

Informacje uzupełniające: 

Nie dotyczy. 

2.3. INNE ZAGROŻENIA 

Substancje wchodzące w skład produktu nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako PBT lub vPvB zgodnie                           

z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. 

Substancje wchodzące w skład produktu nie posiadają właściwości zaburzających funkcjonowania układu 

hormonalnego zgodnie z wykazem ustanowionym na podstawie art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH oraz 

kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 

2018/605. 

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1. SUBSTANCJE 

Nie dotyczy 

3.2. MIESZANINY 

Skład: Asfaltowa emulsja anionowa 

Nazwa substancji/ nr indeksowy Nr CAS Nr WE 

Nr 

rejestracji 

właściwej 

Zaw. 

[%wag] 

Klasyfikacja wg 

rozporządzenia 1272/2008 

(CLP) 

alkohole C12-13 rozgałęzione i 

liniowe, etoksylowane  

(>= 2.5 EO)  

160901-19-9 931-954-4 - < 2% 

Acute Tox. 4: H302  

Eye Dam. 1: H318  

Aquatic Chronic 3: H412 

Sp. stęż. gr.  

Eye Irrit. 2; H319: C > 1-10% 

Eye Dam. 1; H318: C > 10% 

Pełna treść zwrotów  H znajduje się w sekcji 16 karty. 
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SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1.  OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY 

przy długotrwałym wdychaniu preparatu: 

- poszkodowanego usunąć z miejsca narażenia, zapewnić dostęp świeżego powietrza, przy kłopotach z 

oddychaniem podać tlen/ zastosować sztuczne oddychanie, utrzymywać w spoczynku, chronić przed utratą 

ciepła, wezwać pomoc lekarską. 

kontakt ze skórą: 

- zdjąć zanieczyszczoną odzież, przemyć dokładnie mydłem i dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, 

skonsultować się z lekarzem.  

kontakt z oczami: 

- usunąć szkła kontaktowe, jeżeli to możliwe (o ile nie przywarły do oka), zanieczyszczone oczy przepłukiwać przy 

odwiniętych powiekach, bieżącym i łagodnym strumieniem wody przez okres ok. 15 minut. Jeżeli podrażnienia 

nie ustępują, zapewnić kontakt z lekarzem okulistą. 

spożycie: 

- w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, usta przepłukać wodą, utrzymywać w spoczynku, niezwłocznie 

wezwać pomoc lekarską. 

4.2.  NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA 

Nie należy spodziewać się negatywnych skutków narażenia innych niż wynikające z klasyfikacji produktu.   

4.3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ I SZCZEGÓLNEGO 

POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM 

Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. 

Leczyć objawowo.  

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1. ŚRODKI GAŚNICZE 

Odpowiednie środki gaśnicze: proszki gaśnicze, piany gaśnicze, piasek, CO2, mgła wodna. 

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarty strumień wody. 

5.2. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ 

Opary produktu są cięższe od powietrza, mogą rozprzestrzeniać się i gromadzić nad podłożem. W czasie pożaru 

mogą uwalniać się tlenki węgla i inne trujące gazy. W razie zagrożenia unikać wdychania szkodliwych produktów 

rozkładu.  

5.3. INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ 

W środowisku pożaru wydzielają się toksyczne dymy, zawierające tlenki węgla oraz destrukty asfaltu. Stosować 

wyposażenie ochronne, tzn. kombinezony ochronne, hełmy z osłoną twarzy, rękawice i obuwie ochronne oraz 

aparaty oddechowe z niezależnym źródłem powietrza.  
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SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

6.1. INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I PROCEDURY W SYTUACJACH AWARYJNYCH 

Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji 

oczyszczania. Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony personel. W 

przypadku dużych wycieków odizolować zagrożony obszar. Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać 

zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie wdychać par produktu. Zapewnić odpowiednią wentylację. 

6.2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Unikać zanieczyszczenia gleby i wód, nie wylewać do kanalizacji. W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu 

lub skażenia środowiska powiadomić odpowiednie władze i służby ratownictwa chemicznego.  

6.3. METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAŻENIA I SŁUŻĄCE DO USUWANIA 

SKAŻENIA 

W przypadku wycieku – zlikwidować źródło (zamknąć wypływ cieczy, uszkodzone opakowanie umieścić w 

szczelnym opakowaniu ochronnym). Przy dużych wyciekach miejsca gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną 

ciecz odpompować. Małe ilości posypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać starannie do zamykanego, 

właściwie oznakowanego pojemnika. Przekazać do usunięcia/likwidacji. 

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI 

Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w sekcji 8. 

Informacje dotyczące postępowania z odpadami podano w sekcji 13. 

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

7.1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA 

Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Przed 

przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. Zapewnić właściwą wentylację. Nie wdychać par produktu. Unikać 

zanieczyszczenia oczu i skóry. Nieużywane pojemniki trzymać szczelnie zamknięte.  

Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w sekcji 8. 

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZĄCE WSZELKICH 

WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI 

Wymagania dotyczące pomieszczeń i pojemników magazynowych: 

Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym, suchym i dobrze 

wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt. 

Nie przechowywać z materiałami niekompatybilnymi (patrz sekcja 10.5). Chronić przed bezpośrednim 

nasłonecznieniem. Zalecana temperatura przechowywania: powyżej 5°C. 

7.3. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(-A) KOŃCOWE 

Brak zastosowań innych niż wymienione w podsekcji 1.2. 
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SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1. PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI 

Specyfikacja NDS NDSCH NDSP DSB 

Asfalt naftowy – frakcja wdychalna  5 mg/m3 10 mg/m3 - - 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

(WWA) 
0,002 mg/m3 - - - 

Benzo(a)piren 0,002 mg/m3 - - - 

Pyły niesklasyfikowane ze względu na 

toksyczność [-] – frakcja wdychalna  
10 mg/m3 - - - 

NDS zgodnie z Rozporządzeniem MRPIPS z dn. 12 czerwca 2018, Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z późn. zm. 

Zalecane procedury monitoringu 

Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz 

procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na danym 

stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem warunków 

panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. 

Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MZ z dnia 

2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 wraz z późn. zm.). 

Wartość DNEL 

Asfalt oksydowany 

Pracownik: przez drogi oddechowe – 2,9 mg/m3/8h, narażenie chroniczne 

Konsument: przez drogi oddechowe – 0,6 mg/m3/24h, narażenie chroniczne 

Wartość PNEC 

Brak dostępnych danych 

8.2. KONTROLA NARAŻENIA 

Techniczne środki ochrony: 

Należy zmniejszyć narażenie na opary poprzez uwzględnienie najwyższych dopuszczalnych stężeń. Jeżeli jest to 

konieczne, należy rozważyć miejscowy system wentylacji wyciągowej w pomieszczeniach zamkniętych.  

Indywidualne środki ochrony: 

- ochrona dróg oddechowych: w przypadku odpowiedniej wentylacji nie jest wymagana. Stosować ochronę dróg 

oddechowych w przypadku dużego stężenia par w powietrzu. Maska z filtrem typu A/P2 lub wyższym.  

- ochrona oczu: okulary ochronne z bocznymi osłonami. W przypadku niebezpieczeństwa chlapania stosować 

maski ochronne lub osłonę szyi i twarzy.  

- ochrona rąk: stosować rękawice ochronne nieprzepuszczalne i odporne na działanie chemikaliów.  

- ochrona skóry i ciała: odzież ochronna odporna na działanie substancji chemicznych. 

- szczególne zasady higieny: przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić 

i nie palić tytoniu. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce. Unikać zanieczyszczenia oczu i 
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skóry. Stosować środki ochrony indywidualnej, nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej. Natychmiast 

usuwać uwolniony produkt. Unikać wdychania par. 

Kontrola narażenia środowiska 

Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych, gleby. 

Pracodawca jest zobowiązany do spełniania wymagań, wynikających z przepisów, dotyczących ochrony 

środowiska. 

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH: 

STAN SKUPIENIA/POSTAĆ:     CIECZ 

BARWA:      BRUNATNA 

ZAPACH:       CHARAKTERYSTYCZNY DLA PRODUKTÓW ASFALTOWYCH 

PRÓG ZAPACHU:      BRAK DANYCH 

PH:       7,7 

TEMPERATURA TOPNIENIA/KRZEPNIĘCIA:   BRAK DANYCH 

POCZĄTKOWA TEMPERATURA WRZENIA 

I ZAKRES TEMPERATUR WRZENIA:   BRAK DANYCH 

TEMPERATURA ZAPŁONU:     NIE DOTYCZY, PRODUKT NIEPALNY 

SZYBKOŚĆ PAROWANIA:     BRAK DANYCH 

PALNOŚĆ:      BRAK DANYCH 

GÓRNA/DOLNA GRANICA PALNOŚCI:   BRAK DANYCH 

PRĘŻNOŚĆ PAR:      BRAK DANYCH 

GĘSTOŚĆ PAR:      BRAK DANYCH 

GĘSTOŚĆ WZGLĘDNA (23°C):                                      OK.  1,032 g/cm3  

ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE:  BRAK DANYCH 

WSPÓŁCZYNNIK PODZIAŁU N-OKTANOL/WODA:  BRAK DANYCH 

TEMPERATURA SAMOZAPŁONU:   NIE DOTYCZY, PRODUKT NIE JEST SAMOZAPALNY 

TEMPERATURA ROZKŁADU:    BRAK DANYCH 

LEPKOŚĆ:      BRAK DANYCH 

WŁAŚCIWOŚCI WYBUCHOWE:     BRAK DANYCH 

WŁAŚCIWOŚCI UTLENIAJĄCE:     BRAK DANYCH 

CHARAKTERYSTYKA CZĄSTEK    BRAK DANYCH 

9.2. INNE INFORMACJE 

Brak danych  

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1. REAKTYWNOŚĆ: 

Produkt mało reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz także podsekcja 10.3.-10.5.  

10.2. STABILNOŚĆ CHEMICZNA: 

Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny. 

10.3. MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI: 

Nie są znane niebezpieczne reakcje. 
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10.4. WARUNKI , KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ: 

Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i temperaturą poniżej 5°C. Bardzo wysokie temperatury mogą 

powodować destrukcję składników asfaltu.  

10.5. MATERIAŁY NIEZGODNE: 

Silne utleniacze. 

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU: 

Podczas pożaru powstają toksyczne dymy destruktów asfaltu, dwutlenek węgla. 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1. INFORMACJA NA TEMAT KLAS ZAGROŻENIA ZDEFINIOWANYCH W ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 1272/2008 

Toksyczność komponentów 

Asfalt oksydowany 

Toksyczność ostra LD50 (doustnie, szczur)  > 5000 mg/kg 

Toksyczność ostra LC50 (inhalacyjnie, szczur)  > 94,4 mg/m3 

Toksyczność ostra LD50 (skóra, królik)  > 2000 mg/kg 

Alkohole C12-13 rozgałęzione i liniowe, etoksylowane (>= 2.5 EO) 

Toksyczność ostra LD50 (doustnie, szczur)  > 300-2000 mg/kg  

Toksyczność ostra LD50 (skóra, królik)   > 2000 mg/kg  

Toksyczność mieszaniny 

Toksyczność ostra 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

ATEmix(doustnie) > 2000 mg/kg masy ciała 

Działanie żrące/drażniące na skórę 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 

Działa drażniąco na oczy. 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze  

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  

Działanie rakotwórcze 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  

Szkodliwe działanie na rozrodczość  

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe  

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
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Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane  

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  

Zagrożenie spowodowane aspiracją 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

11.2. INFORMACJE O INNYCH ZAGROŻENIACH 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 

Substancje wchodzące w skład produktu nie posiadają właściwości zaburzających funkcjonowania układu 

hormonalnego zgodnie z wykazem ustanowionym na podstawie art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH oraz 

kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 

2018/605. 

Inne informacje 

Brak danych. 

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1. TOKSYCZNOŚĆ: 

Toksyczność komponentów 

Asfalt oksydowany 

Toksyczność ostra dla bezkręgowców słodkowodnych LC50   > 1000 mg/l/48h 

Toksyczność przewlekła dla bezkręgowców NOEL    ≥ 1000 mg/l/21 dni 

Toksyczność ostra dla glonów słodkowodnych EC50   > 1000 mg/l/72h 

Toksyczność ostra dla ryb słodkowodnych LC50    > 1000 mg/l/96h 

Toksyczność przewlekła dla ryb słodkowodnych NOEL  ≥ 1000 mg/l/28 dni  

Alkohole C12-13 rozgałęzione i liniowe, etoksylowane (>= 2.5 EO) 

Toksyczność chroniczna dla ryb (złota rybka) EC10   > 0,1-1 mg/l 

Toksyczność chroniczna dla dafnii  

i innych bezkręgowców wodnych EC10    > 0,1-1 mg/l 

Toksyczność dla roślin wodnych (algi zielone) EC50 (72 h)  > 1-10 mg/l 

Toksyczność dla bakterii (czynny osad) EC50    140 mg/l 

Toksyczność dla organizmów żyjących w glebie NOEC   220 mg/kg    

Toksyczność roślin lądowych (rzeżucha ogrodowa) NOEC  10 mg/kg    

Toksyczność mieszaniny 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

12.2. TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU: 

Dane dla komponentów 

Asfalt oksydowany 

Biotyczne: 
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Zdolność do biodegradacji: nie dotyczy – substancja UVCB 

Badanie symulacji aktywowanych szlamów: nie dotyczy – substancja UVCB 

Abiotyczne: 

Hydroliza jako punkcja pH: nie zachodzi 

Fotoliza/fototransformacja: nie zachodzi  

Alkohole C12-13 rozgałęzione i liniowe, etoksylowane (>= 2.5 EO) 

Łatwo biodegradowalny > 60%; 28 dni; tlenowe; wytyczne OECD 301 B w sprawie prób 

Dane dla mieszaniny 

Brak danych dla mieszaniny. 

12.3. ZDOLNOŚĆ DO BIOKUMULACJI: 

Dane dla komponentów 

Asfalt oksydowany 

Nie dotyczy – substancja UVCB  

Alkohole C12-13 rozgałęzione i liniowe, etoksylowane (>= 2.5 EO) 

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna.  

Dane dla mieszaniny 

Brak danych dla mieszaniny 

12.4. MOBILNOŚĆ W GLEBIE: 

Dane dla komponentów 

Asfalt oksydowany 

Badanie adsorpcji/desorpcji – nie dotyczy – substancja UVCB 

Alkohole C12-13 rozgałęzione i liniowe, etoksylowane (>= 2.5 EO) 

Adsorpcja/gleba; Koc: > 5000; QSAR 

Dane dla mieszaniny 

Brak danych dla mieszaniny 

12.5. WYNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI PBT I VPVB: 

Substancje wchodzące w skład produktu nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako PBT lub vPvB zgodnie                           

z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. 

12.6. WŁAŚCIWOŚCI ZABURZAJĄCE FUNKCJONOWANIE UKŁADU HORMONALNEGO: 

Substancje wchodzące w skład produktu nie posiadają właściwości zaburzających funkcjonowania układu 

hormonalnego zgodnie z wykazem ustanowionym na podstawie art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH oraz 

kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 

2018/605. 
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12.7. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA: 

Dane dla komponentów 

Alkohole C12-13 rozgałęzione i liniowe, etoksylowane (>= 2.5 EO) 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Dane dla mieszaniny 

Brak danych dla mieszaniny 

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 

Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie unieszkodliwiania substancji 

niebezpiecznych. Nie zrzucać do zbiorników wodnych i kanalizacji ściekowych. Unikać zanieczyszczenia wody i 

gleby preparatem.  

Odzysk/recykling/likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Kod odpadu należy nadać w miejscu jego wytwarzania. 

UWAGA: Tylko opakowania całkowicie opróżnione i oczyszczone mogą być przeznaczone do recyklingu! 

Korzystać z usług firm posiadających odpowiednie uprawnienia.  

Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z późn. zm., 94/62/WE wraz z późn. zm.  

Krajowe akty prawne: Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z późn. zm., Dz.U. 2013 poz. 888 

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

14.1. NUMER UN LUB NR IDENTYFIKACYJNY ID: Nie dotyczy 

14.2. PRAWIDŁOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN: Nie dotyczy 

14.3. KLASA(Y) ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE: Nie dotyczy 

14.4. GRUPA PAKOWANIA: Nie dotyczy 

14.5. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA: Nie dotyczy 

14.6. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW: Nie dotyczy 

14.7. TRANSPORT MORSKI LUZEM ZGODNIE Z INSTRUMENTAMI IMO: Nie dotyczy 

Produkt nie podlega przepisom, dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych RID, ADR i IMDG. 

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECYFICZNE DLA 

SUBSTANCJI LUB MIESZANINY 

- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia 

Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady 
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(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy 

Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późniejszymi zmianami  

- Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia 

(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 

stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 

1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP) wraz z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków 

ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG 

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) 

wraz z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10)  

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 

dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166) wraz z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej 

z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86) wraz                

z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 21) wraz z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: 

Dz.U. 2013 poz. 888) wraz z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1337)  

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylająca niektóre dyrektywy wraz z późniejszymi zmianami 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i 

odpadów opakowaniowych wraz z późniejszymi zmianami 

- Dane pochodzące ze strony internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów ECHA 

15.2.  OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO 

Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny. 

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE  

Powyższe informacje są opracowane o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. 

Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie 

zagwarantowania jego szczególnych własności.  

 



Karta charakterystyki swisspor PRIMER wodny 

 

 

S t r o n a  12 | 13 

 

Pełen tekst zwrotów H z sekcji 3 karty 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.  

H319 Działa drażniąco na oczy. 

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  

Wyjaśnienie skrótów i akronimów 

Acute Tox. 4   Toksyczność ostra kat. 4 

Aquatic Chronic 3  Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla środowiska wodnego kat. 3 

Eye Dam. 1  Poważne uszkodzenie oczu kat. 1 

Eye Irrit. 2  Działanie drażniące na oczy kat. 2 

CAS - Chemical Abstracts Service 

EINECS - Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym 

ELINCS - Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych 

Nr WE - Nr EINECS i ELINCS 

DNEL - Pochodny poziom niepowodujący zmian 

PNEC - Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku 

EC50 – Medialne stężenie skuteczne, statystycznie obliczone stężenie, które indukuje w medium środowiskowym 

określony efekt u 50 % organizmów doświadczalnych w określonych warunkach 

LD50 – Medialny poziom śmiertelny dla 50% organizmów narażonych na substancję 

LC50 – Medialne stężenie śmiertelne, statycznie wyznaczona wielkość stężenia substancji, po narażeniu, na które 

można oczekiwać, że w czasie ekspozycji lub w trakcie określonego, umownego okresu po ekspozycji nastąpi zgon 

50 % organizmów narażonych na tę substancję 

NOEC – Największe stężenie, dla którego nie występuje istotny wzrost częstości lub nasilenia skutków działania 

danej substancji u badanych organizmów w stosunku do próbki kontrolnej 

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 

NDSCh - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 

NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe 

DSB - Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym 

PBT - Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne 

vPvB - Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

RID – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 

IMDG – Międzynarodowy Morski Kodeks transportu towarów niebezpiecznych 

IATA – Rozporządzenie w sprawie transportu towarów niebezpiecznych, wydane przez Zrzeszenie 

międzynarodowego transportu lotniczego 

ATE – Oszacowana toksyczność ostra 

UFI – Niepowtarzalny Identyfikator Postaci Czynnej 
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Szkolenia 

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie  

obchodzenia  się  z  chemikaliami,  a  w  szczególności  odbyć  odpowiednie  szkolenie stanowiskowe. 

Dodatkowe informacje 

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych fizykochemicznych mieszaniny i zawartości składników 

niebezpiecznych metodą obliczeniową w oparciu o wytyczne rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP). 

Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie wymienionego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty 

podobne. Karta została opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczególnych składników, danych na 

temat produktu, danych literaturowych oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia z uwzględnieniem aktualnie 

obowiązujących przepisów. Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego 

postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie stanowi oszacowania 

zagrożeń w miejscu pracy. 

Użytkownik ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie 

lub niewłaściwego zastosowania produktu. 

 

Data opracowania: 14.02.2014r. 

Data aktualizacji: 09.01.2023 r. 

Aktualizacja ogólna: sekcje 1-16 

Karta ta unieważnia i zastępuje wszystkie jej dotychczasowe wersje. 
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