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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

OLI-AQUA  AUTHENTIC 51.30 2K Parkettsiegel

1.1. Identyfikator produktu

OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 2K Parkettsiegel

Ultramatt

Inne nazwa handlowa

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

Kolor

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Oli Lacke GmbHNazwa firmy:

Ulica: Bahnhofstrase 22

Miejscowość: D-09244 Lichtenau

Telefon: Telefaks:+49(0)37208/84200 +49(0)37208/84268

entwicklung@oli-lacke.dee-mail:

www.oli-lacke.deInternet:

Gemeins. Gifinformationszentrum Erfurt

+49(0)361/730730

1.4. Numer telefonu 

alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

2.2. Elementy oznakowania

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

P102 Chronić przed dziećmi.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

W przypadku utraty świadomości ułożyć poszkodowanego w stabilnej pozycji bocznej i zasięgnąć porady 

lekarza. W razie wypadku lub złego samopoczucia, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, 

pokaż etykietę. Osobie nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie należy nigdy podawać czegokolwiek 

doustnie.

Wskazówki ogólne

Poszkodowanych przetransportować na świeże powietrze. Osoby z obrażeniamiami doprowadzić w bezpieczne 

i ciepłe miejsce. W razie trudności w oddychaniu lub zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie.

W przypadku wdychania

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Nie spłukiwać za pomocą: 

Rozpuszczalnik/Rozcieńczalniki

W przypadku kontaktu ze skórą

W przypadku przedostania się do oczu natychmiast przemywać przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece 

bieżącą wodą i udać się do okulisty.

W przypadku kontaktu z oczami
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Po połknięciu wypłukać jamę ustną dużą ilością wody (tylko kiedy osoba jest przytomna) i natychmiast wezwać 

pomoc medyczną. NIE wywoływać wymiotów.

W przypadku połknięcia

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Nie istnieją żadne informacje.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

poszkodowanym

Brak danych

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

 piana na bazie alkoholi. Dwutlenek węgla (CO2). Suchy środek gaśniczy. Mgła wodna

Odpowiednie środki gaśnicze

Pełny strumień wody.

Niewłaściwe środki gaśnicze

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Stosować odpowiedni ochronny aparat oddechowy. Niebezpieczne produkty spalania

Woda do gaszenia nie powinna dostać się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

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

Patrz punkt 7 i 8 środki ochronnne.

Nie powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Unikać rozprzestrzenienia się po powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem). Natychmiast 

usunąć rozlaną substancję. Zebrać mechanicznie do odpowiednich pojemników i dostarczyć do usunięcia. 

Gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

brak/żaden

6.4. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Nie wdychać gazu/pary/aerozolu. W miejscu pracy nie wolno jeść, 

pić lub zażywać tabaki. Nie używać ciśnienia do opróżniania zbiornika. Przechowywać/magazynować wyłącznie 

w oryginalnym pojemniku. Nie powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 

niezgodności

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w 

temperaturze powyżej 35°C Wstęp tylko dla autoryzowanego personelu.

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych

Klasyfikacja magazynowa 12

Przechowywać z dala od: Środek utleniający Kwasy Alkalia

Wskazówki do składowania kolektywnego

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak danych
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SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna Kategoriawł./cm3mg/m³

7664-41-7 Amoniak 28 NDSCh (15 min)

14 NDS (8 h)

8.2. Kontrola narażenia

Należy zadbać o należytą wentylację.

Stosowne techniczne środki kontroli

W miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać tabaki.

Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne

 Nosić okulary lub ochronę twarzy.

Ochrona oczu lub twarzy

Rękawice jednorazowe

Ochrona rąk

Należy nosić tylko dobrze dopasowane, wygodne i czyste ubranie ochronne. Natychmiast zdjąć całą 

zanieczyszczoną odzież. Po wykonaniu pracy należy umyć dłonie i twarz.

Ochrona skóry

Jeśli nie jest możliwe przewietrzenie lub mechaniczna wentylacja jest niewystarczająca, należy zastosować 

odpowiednie maski i aparaty do ochrony dróg oddechowych.

Ochrona dróg oddechowych

CiekłyStan fizyczny:

Kolor:

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Zmiana stanu

> 60 °CTemperatura zapłonu:

Gęstość względna (przy 20 °C): 1,05 g/cm³

Czas wypływu:

  (przy 20 °C)

verarbeitungsfertig

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Nie istnieją żadne informacje.

10.2. Stabilność chemiczna

Nie istnieją żadne informacje.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Kwasy Alkalia Środek utleniający

Niebezpieczne produkty rozpadu Tlenek węgla Dwutlenek węgla (CO2). Tlenki azotu (NOx).

10.4. Warunki, których należy unikać

Nie istnieją żadne informacje.

10.5. Materiały niezgodne
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Nie istnieją żadne informacje.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie

Nie istnieją żadne informacje.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Unikać uwolnienia do środowiska. Klasyfikacji dokonano na podstawie procesu kalkulacji w oparciu o wytyczne 

rozporządzenia 1999/45/WE.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Nie istnieją żadne informacje.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Nie istnieją żadne informacje.

Nie istnieją żadne informacje.

12.4. Mobilność w glebie

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie istnieją żadne informacje.

Nie istnieją żadne informacje.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia

 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Usunięcie zgodnie 

z dyrektywą 2008/98/WE dotyczącą odpadów i odpadów niebezpiecznych. Skażone opakowania należy 

całkowicie opróżnić i po odpowiednim wyczyszczeniu mogą one być powtórnie wykorzystane.

Kod odpadów - pozostałości po produkcie / niewykorzystany produkt

080112 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU I STOSOWANIA POWŁOK 

OCHRONNYCH (FARB, LAKIERÓW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJÓW, SZCZELIW I 

FARB DRUKARSKICH; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu, stosowania i usuwania farb i 

lakierów; odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

Kod odpadów - wykorzystany produkt

ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU I STOSOWANIA POWŁOK 

OCHRONNYCH (FARB, LAKIERÓW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJÓW, SZCZELIW I 

FARB DRUKARSKICH; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu, stosowania i usuwania farb i 

lakierów; odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

080112

Kod odpadów - zanieczyszczone opakowanie

ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU I STOSOWANIA POWŁOK 

OCHRONNYCH (FARB, LAKIERÓW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJÓW, SZCZELIW I 

FARB DRUKARSKICH; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu, stosowania i usuwania farb i 

lakierów; odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

080112

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport lądowy (ADR/RID)
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Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

Inne istotne informacje (Transport lądowy)

Transport wodny śródlądowy (ADN)

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

Inne istotne informacje (Transport wodny śródlądowy)

Transport morski (IMDG)

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

Inne istotne informacje (Transport morski)

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

Inne istotne informacje (Transport lotniczy)

14.5. Zagrożenia dla środowiska

nieZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU: 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

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

lub mieszaniny

Informacje dotyczące przepisów UE

Ograniczenia użycia (REACH, załączniku XVII):

Wpis 40: amoniak bezwodny

5 g/l

gehärtet: 23 g/l

Zawartość lotnych związków 

organicznych (LZO) zgodnie z 

Dyrektywą 2004/42/WE:

Podkategoria zgodnie z Dyrektywą 

2004/42/WE:
Pokrycia jakościowe dwuskładnikowe do szczególnych zastosowań 

końcowych, np. podłóg - powłoka na bazie wody, Dopuszczalna granica 

VOC: 140 g/l

Przepisy narodowe

- - nie zagrażający wodomKlasa zagrożenia wód (D):

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla tej substancji nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa substancji.

SEKCJA 16: Inne informacje

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.

Informacja uzupełniająca

(Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart 

charakterystyk dostarczonych przez poddostawców.)
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