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WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] 

Sekc ja  1:  Ident yf ikac ja  su bstanc j i /mieszaniny  i  i  

1.1  Identyfikator produktu 
  
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
 Zastosowania zidentyfikowane: izolacja termiczna i akustyczna. 

Zastosowania odradzane:  . 

1.3  
 Dystrybutor:    

Adres:     
Telefon/Fax:    

 Adres e- : biuro@theta-doradztwo.pl 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

 112 ( telefon alarmowy  
 

Sekcja 2:  

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
  
  

  

 Produkt nie jest klasyfikowany jak  

  fizykochemicznych 

 Nie ma. 

2.2 Elementy oznakowania 
  

 Nie ma.    
  
 Nie ma. 

  
 Nie ma. 

  
 Brak. 

2.3  
 Brak informacji na tema  

. Odpowied  
 

Sekc ja  3:   

3.1 Substancje 

 Nie dotyczy.  

3.2 Mieszaniny 
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Sekc ja  4:   pomocy 

4.1  
 Kontakt nie powoduje ne

. 

4.2 nione objawy o nia 
 W kontakcie z oczami:   

   

4.3 wszelkiej natychmiastowej pomocy ego 
 z poszkodowanym 

 
poszkodowanego.  

 

Sekcja 5:  

5.1  
 : dostosowa magazynowanych 

w otoczeniu. 
Nie  :   

5.2  
 Podczas m.in. 

 

5.3  
  

ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania  
 

 

Sekcja 6:  

6.1 i procedury w sytuacjach awaryjnych 
 Ograniczy dost

operacji oczyszczania.  

6.2  
 oduktu 

 

6.3 
 

  
 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
 P anie z odpadami produktu  patrz sekcja 13 karty. 
 

Sekc ja  7:  substanc jami  i  m ieszaninami  oraz  ich  mag az ynowan ie  

7.1  
 . Przed 

 S dnie z przeznaczeniem.  

7.2 Warunki bezpiec
 

  w suchym pomiesz - 65 % w temperaturze oC. 



Data wystawienia: 22.10.2012 r Wersja: 1.0/PL 

KKAARRTTAA  CCHHAARRAAKKTTEERRYYSSTTYYKKII  
 

  str. 3/6 
 

 

7.3 Specyficzne zastosowanie(-  
 Izolacja termiczna i akustyczna. 
 

Sekc ja  8:    

8.1 Parametry kontroli 
 

w miejscu pracy (podsta ). 

8.2.   

  
. Zapewni

. 
   

Nie jest wymagana. 
 

 Ochrona oczu 
Nie jest wymagana. 

  

oddechowych. 

  

 
 i oczyszczanie. 

  

 
 

Sekc ja  9:  cz ne  i  chemiczn e 

9.1 h 
 stan skupienia:     arkusz korkowy 

barwa:      wg. asortymentu 
zapach:      bezwonny 

     nie oznaczono 
     nie dotyczy 

t cia:  nie dotyczy 
p a:  nie dotyczy 
t :     nie dotyczy 
s  parowania:    nie dotyczy 
p ego, gazu):   nie dotyczy, produkt nie jest klasyfikowany jako palny 

 ci:  nie oznaczono 
p  par:     nie dotyczy 
g  par:     nie dotyczy 
g :     nie oznaczono 
r :     
w u: n-oktanol/woda:  nie dotyczy 
temp onu:   nie dotyczy 
t adu:    nie dotyczy 

   nie wykazuje 
    nie wykazuje 

     nie dotyczy 

9.2 Inne informacje 
    180 - 230 kg/m2 (ISO 7322) 

wy     500 - 700 kPa (ISO 7322) 
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kompresja:     20-40% (ISO 7322) 

regeneracja:      
   nie stwierdzono (SFS 4996) 

     
 

Sekc ja  10:   

10.1 Reakty   
 Produkt nie jest reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. 
10.2  
 . 
10.3  
  reakcje. 

10.4  

  

10.5  
  

10.6  
 .  
 

Sekc ja  11:  In formac je  tok sykolog icz ne  

11.1   
 T  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

W op  
 

 
 

 
 

Sekc ja  12 :  In formac je  eko log icz ne  

12.1  
 Produkty  

12.2  
 Brak danych. 
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12.3 akumulacji 
 Brak danych. 

12.4  
  Produkt nie jest mobilny w glebie. 

12.5  
 Nie dotyczy. 

12.6  
 Produkt . 
 

Sekc ja  13 :    

13.1 Metody  
 : u

odpowiednich pojemnikach na odpady  
  o

 
W we akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE 
Krajowe akty prawne:   

 

Sekc ja  14:  In formac je   

14.1 Numer UN 
 Nie dotyczy, produkt nie jest niebezpieczny podczas transportu. 
14.2  
 Nie dotyczy. 

14.3 Klasa(- transporcie 
 Nie dotyczy. 
14.4 Grupa pakowania 
 Nie dotyczy. 
14.5  
  transportowych. 
14.6  
 ci. 
14.7 Transport lu do MARPOL 73/78 i kodem IBC 
 Nie dotyczy. 
 

Sekc ja  15:   prawnych 

15.1 
substancji lub mieszaniny 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach  (Dz. U. Nr 63, poz. 322). 

h mieszanin (Dz.U.2012.445). 

substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 r. poz. 1018). 
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Europejsk
 

 
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wraz 

. 
 

 Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. 
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

2 lutego 2011 
33, poz. 166). 

 
1907/2006/WE  

/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE   
1272/2008/WE 
klasyfikacji,  

 
1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbli enia przepis w 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Pa stw Cz onkowskich odnosz cych si  do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania preparat w niebezpiecznych. 
790/2009/WE   z dnia 10 sierpnia 2009 o-

 i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 
453/2010/WE dzenie (WE) nr 1907/2006  

 
 

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

94/62/WE  
 

15.2  
 Brak danych na temat dokonania oceny bezpiecze  

w produkcie. 
 

Sekc ja  16:  Inne  in f ormac je  

 Szkolenia 

stanowiskowe. 
  

PBT  do bioakumulacji i toksyczna 
vPvB   

 Dodatkowe informacje  
Data wystawienia:  22.10.2012 r. 
Wersja:    1.0/PL 

 mgr Anna Michalska-Maciejczyk (na podstawie danych producenta). 
Karta wystawiona przez: THETA  Doradztwo Techniczne 

 

 
 

 

 

zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione. 

 


