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Produkt jest mieszaniną. Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako niebezpieczna i nie zawiera 

substancji typu PBT ani vPvB, oraz znajdujących się na liście sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 

Rozporządzenia REACH. Na podstawie art. 31 w/w Rozporządzenia nie jest wymagane 

sporządzenie/dostarczenie karty charakterystyki, a jedynie sporządzenie/dostarczenie informacji 

opracowanej na podstawie art. 32 w/w Rozporządzenia. 

 
 

1. Identyfikacja mieszaniny/ Identyfikacja producenta 

 
Nazwa handlowa: ŚNIEŻKA EKO matowa farba akrylowa do ścian i sufitów  
 
Zastosowanie: Farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.  

Nazwa i adres producenta: 

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna 

39-102 Lubzina 34 A 

Oddział: ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica  

tel./014/6811111, fax./014/6822222 

telefon alarmowy: (+48) 14 6805 494 

e-mail: karty@sniezka.com 

 
2. Informacja na temat zezwoleń 

 
Substancje wchodzące w skład mieszaniny nie podlegają procedurze udzielania zezwoleń zgodnie z 

przepisami tytułu VII rozporządzenia REACH.  

 
3. Informacja na temat ograniczeń 

 

Substancje wchodzące w skład mieszaniny nie podlegają ograniczeniom zgodnie z przepisami tytułu VIII 

rozporządzenia REACH.  

 
4. Informacja na temat środków kontroli ryzyka 

 

4.1.Postepowanie z produktem  

Podczas prac z produktem należy przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP i P.Poż. Unikać kontaktu 

ze skórą, oczami i ubraniem. Trzymać produkt z dala od źródeł ciepła/iskier/otwartego ognia/gorących 

powierzchni. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
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Unikać zrzutów do środowiska, nie wprowadzać do kanalizacji. W przypadku niezamierzonego uwolnienia 

się do środowiska zabezpieczyć ujścia kanalizacyjne, instalacje wodne. Wyciek posypać materiałem 

chłonnym (np. piasek) zebrać i umieścić w szczelnym pojemniku i przeznaczyć do utylizacji. W przypadku 

pożaru pojemniki narażone na działanie ognia chłodzić wodą, mieszanina niepalna ale po odparowaniu 

wody ulega rozkładowi (wydzielają się tlenki węgla i azotu). 

4.2. Magazynowanie 

 Przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Temperatura magazynowania powinna wynosić od +50C do 

+30ºC. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. 

4.3. Zalecane środki ochrony indywidualnej 

Ochrona dróg oddechowych: Nie wymaga się specjalistycznego zabezpieczenia, nie należy jednak wdychać 

par produktu. W przypadku długiego okresu narażenia i możliwości tworzenie się par/aerozoli zaleca się 

stosowanie półmaski filtrującej np. typu FS-21 V FFP2 NR D zgodnie z normą EN 149:2001 + A1: 2009  

Ochrona rąk: Nie wymaga specjalnego zabezpieczenia, chociaż celem zminimalizowania ewentualnego 

ryzyka zaleca się stosowanie rękawic ochronnych np. z PCW lub PE. 

Ochrona oczu: Nie wymaga się specjalnej ochrony, chociaż zaleca się stosowanie okularów ochronnych 

(możliwość narażenia poprzez chlapnięcia). 

Ochrona ciała: Nie wymaga specjalnego zabezpieczenia, chociaż zaleca się stosowanie odzież ochronnej. 

4.4. Informacja o odpadach  

Opakowania z tworzyw sztucznych po całkowitym opróżnieniu i  wyschnięciu można przekazać do odzysku.  

Kody odpadów  

08 01 12 – odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11  

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 

4.5.Informacja o transporcie 

Produkt nie podlega przepisom ADR/RID  
 
5. Informacje dotyczące przepisów prawnych. 

 

1. 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), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (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 ze zmianami; 

2. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. „o substancjach chemicznych i ich mieszaninach” (Dz.U.11.63.322); 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 

substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.03.171.1666 z późn. zmianami); 

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

„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”; 
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5. Rozporządzenie Komisji (WE) 790/2009 „dostosowujące do postępu naukowo-technicznego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 w 

sprawie klasyfikacji i pakowania substancji i mieszanin” wraz ze zmianami; 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2009r. „w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych” 

(Dz.U.09.53.439); 

7. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 29.11.2002r. „w sprawie najwyższych  

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” 

(Dz.U.02.217.1833 z późn. zmianami); 

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011. „w sprawie badań i pomiarów czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” (Dz.U.11.33.166);. 

9. Ustawa z dnia 27.04.2001r. „o odpadach „(Dz.U.01.62.628 z późn. zmianami); 

10. Ustawa z dnia 11.05.2001r. „o opakowaniach i odpadach opakowaniowych: (Dz.U.01.63.638 z późn. 

zmianami); 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. „w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” (tekst jednolity Dz.U.03.169.1650 wraz ze zmianami); 

12. Ustawa z dnia 19.08.2011r. „o przewozie towarów niebezpiecznych” (Dz.U.11.244.1454) 

 

  

  

 

 

 
 
 
 


