
Fabryka Farb i Lakierów " ŚNIEŻKA" S.A. 
39-102 Lubzina 34a, Poland 
Dział Handlowy: 
39-207 Brzeźnica, ul Dębicka 44 
Tel. +48 14 68 11111, +48 14 677 3441; Fax +48 14 68 22222 

VIDARON  

KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

OLEJ do drewna 
 

SEKCJA 1:  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY  I IDENTYFIKACJA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

1.1 Identyfikator produktu  

Nazwa handlowa:  OLEJ do drewna 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie 
odradzane 

Zastosowanie zidentyfikowane: Zabezpiecza drewno przed warunkami atmosferycznymi, 

zabrudzeniami oraz ogranicza pękanie jego powierzchni. Zapewnia szlachetny efekt dekoracyjny 

podkreślający piękno drewna o jedwabisto -matowym wykończeniu. Stosowany wewnątrz i na 

zewnątrz pomieszczeń, na meble ogrodowe, drewniane tarasy, schody, balustrady, mola, pomosty.  

Zastosowanie odradzane: Nie stosować na elementy pozostające w stałym kontakcie z wodą i 

gruntem.   

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
Fabryka Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. 

39-102 Lubzina 34a 

Oddział: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 

telefon: +48 14 68 11111 

faks: +48 14 68 22222 

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę: karty@sniezka.com   
1.4.Numer telefonu alarmowego:   
112 (ogólny telefon alarmowy), 988 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne) 

    

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGRO ŻEŃ 
 

2.1.Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Mieszanina została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011r. „o 
substancjach chemicznych i ich mieszaninach” (Dz.U.11.63.322); ze zmianami i zasad zawartych w 
dyrektywach 67/548/EWG lub 1999/45/WE: R10, R66; R52/53 

Zagrożenie fizyko-chemiczne: Produkt łatwopalny  
Zagrożenie dla zdrowia: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie 
skóry.  Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej  

Zagrożenie dla środowiska: Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo 
utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym  

2.2. Elementy oznakowania 
Zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG (ze zmianami) 

Symbol niebezpieczeństwa: brak 



Zwroty dotyczące zagrożenia (zwroty R): 
R10 – Łatwo palny 

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się 

zmiany w środowisku wodnym 

Zwroty dotyczące bezpiecznego stosowania (zwroty S):  
S2 – Chronić przed dziećmi 

S23 – Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy 

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu  

S29/56 - Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko 

odpadów niebezpiecznych 

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę  

S51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach  

Zawiera: Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany cykliczne, <2% aromatów; bis(2-
etyloheksanian) kobaltu, oksym butan-2-onu, trimetoky(metylo)silan. Może powodować wystąpienie 
reakcji alergicznej 
 
2.3. Inne zagrożenia 
Materiały użyte do bejcowania (szmatki bawełniane,tampony itp) po zakończeniu prac należny 
umieścić w metalowym opakowaniu i zalać wodą, zapobiega to samozapłonowi 
 

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
3.1. Substancje 
Nie dotyczy 

3.2. Mieszaniny:  
Rozpuszczalnikowy roztwór żywicy ftalowej modyfikowanej, oleju lnianego z dodatkiem pigmentów  
i środków pomocniczych  

Niebezpieczne składniki 
 

Nazwa substancji 
Nr WE  
Nr CAS 
Nr IND 

Nr 
rejestracyj

ny 

(%) 
wag 

Klasyfikacja 
Dyrektyw 

1967/548/EW
G  

Klasyfikacja 

Rozporządzenie WE 
1272/2008 

      Węglowodory, C9-C11, 
n-alkany, izoalkany, 
cykliczne, <2% aromatów 

WE: 919-857-5 
01-
2119463258-
33-xxxx 

0 – 10 
 

Xn;R65 
R67 
R66 
R10 

Asp.Tox.1 H304 
STOT SE3 H336 
Flame 3 H226 
EUH 066 

Węglowodory, C10-C13, n-
alkany, izoalkany, 
cykliczne, <2% aromatów 

WE:919-481-9 
01-
2119457273-
33-xxxxx 

35-40 
Xn;R65 
R66 

Asp.Tox.1 H304  
EUH 066 

Mieszanina węglowodorów 
C12-C15 alifatycznych i 
cykloparafinowych, 
destylaty lekkie traktowane 
wodorem (ropa naftowa) 

WE:265-149-8 
IND:649-422-00 

01-
2119453414-
43-xxxx 

2 - 5 
Xn R65 
R66 

Asp.Tox.1 H304 
EUH 066 

Bis (2-etyloheksanian) 
kobaltu 

CAS:136-52-7 
WE:205-250-6 
 

01-
2119524678-
29-0003 

< 0,3 
Xi;R43 
N;R50/53 

Skin Sens 1;H317 
Aquatic Acute 1 H400 
Aquatic Chronic 1 H410 

Oksym butan 2-onu 
 
 

CAS:96-29-7 
WE:202-496-6 
IND: 616-014-
00-0 

01-
2119539477-
28-0004 

< 1 

Rak kat.3 R40 
Xn;R21 
Xi;R23 
R43 

Carc.2 H351 
Acute Tox.4 H312 
Eye Dam.1 H318 
Skin Sens.1 H317 

Trimetoky(metylo)silan 
CAS:1185-55-3 
WE:214-685-0  

01-
2119517436-40 

<0,5 F;R11|R43 
Flame 2 H225 
Skin Sens 1 H317 

 



 

SEKCJA 4: PIERWSZA POMOC 

 
4.1.Opis środków pierwszej pomocy 
4.1.1. Zalecenia ogólne: Przy wystąpieniu problemów zdrowotnych lub w przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości skonsultować się z lekarzem pokazać mu etykietę lub kartę 
charakterystyki. 
4.1.2.Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia, zapewnić ciepło 
i odpoczynek. W przypadku utraty przytomności zastosować sztuczne oddychanie i wezwać. 

4.1.3.W przypadku kontaktu ze skórą: Zmyć skórę dużą ilością wody, mydła lub innych 
odpowiednich środków delikatnych dla skóry. Jeśli wystąpią jakiekolwiek podrażnienia 
skonsultować się z lekarzem.  
4.1.4.W przypadku kontaktu z oczami: płukać dużą ilością wody ok. 15 min, skonsultować 
się z lekarzem okulistą 

4.1.5.W przypadku połknięcia: Natychmiast wezwać lekarza. Nie podawać mleka, 
tłuszczów i alkoholu. Nie wywoływać wymiotów, gdyż istnieje duże ryzyko aspiracji. 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Ostre objawy – podrażnienie (zaczerwienienie, opuchlizna, zaburzenia widzenia) oczu. 
Połknięcie powoduje bóle brzucha, wymioty, ryzyko zachłystowego zapalenia płuc. 
Opóźnione objawy – powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie 
skóry 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegółowego 
postępowania z poszkodowanym. 
Informacje dla lekarza: brak specyficznego antidotum, stosować leczenie objawowe 
 

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PO ŻARU 
 

5.1.Środki gaśnicze: gaśnice proszkowe, piana, woda-prądy rozproszone 

Środki gaśnicze, których nie wolno używać: woda-prądy zwarte 

5.2.Szczególne zagrożenie związane z substancją lub mieszaniną 
Przy spalaniu produktu mogą wydzielać się tlenki węgla, szkodliwe gazy. Unikać wdychania 
produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. 

5.3. Informacje dla Straży Pożarnej:  Stosować indywidualne standardowe wyposażenie 
strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery 
otoczenia. 
 

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA 
DO ŚROSOWISKA 

 
6.1.Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 
Usunąć osoby postronne z obszaru zagrożenia. Przy usuwaniu skutków awarii stosować 
sprzęt ochrony osobistej, maski i rękawiczki podane w  pkt. 8 . 

6.2.Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Chronić przed przenikaniem do 
kanalizacji, a szczególnie wód podziemnych piasku, ziemi, stworzyć bariery, które 
uniemożliwiają bezpośredni kontakt z wyciek. Powiadamiają właściwe władze o wypadku. 



6.3.Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 
usuwania skażenia: Do neutralizacji mieszaniny stosować materiał sorpcyjny np. ziemię, 
piasek, trociny. 

6.3.Odniesienia do innych sekcji: Patrz sekcje 8, 13. 
 

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI  ORAZ ICH 
MAGAZYNOWANIE  
 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: Stosować tylko w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować 
iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie 
sprzętu izolującego drogi oddechowe. Zabrania się palenia papierosów, jedzenia i picia w 
pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Przechowywać w oryginalnych, 
szczelnie zamkniętych opakowaniach.  
Materiały użyte do bejcowania (szmatki bawełniane,tampony itp) po zakończeniu prac należny 
umieścić w metalowym opakowaniu i zalać wodą, zapobiega to samozapłonowi 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi 
wszelkich wzajemnych niezgodności:  Magazyny powinny odpowiadać obowiązującym 
przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Temperatura 
przechowywania od +5 do +30ºC. 

7.3. Specyficzne zastosowanie (a) końcowe:  
brak danych 

 

SEKCJA 8: KONTROLA NARA ŻENIA/ ŚRODKI OCHRONNY INDYWIDUALNEJ 
 

8.1. Parametry dotyczące kontroli: Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy 
(załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r, 
Nr 217, poz.1833) wraz ze zmianami. 

 
Składnik  NDS (mg/m3) NDSCh (mg/m3) NDSP (mg/m3) 
Benzyna do lakierów 
[64742-48-9] 

300 900 - 

 
Poziom nie powodujący zmian (DNEL) (Węglowodory, C9 - C11, n-alkany, izoalkany,  
cykliczne, aromatyczne <2%): 
Schemat narażenia Droga wartość DNEL 

Długotrwały – skutki ogólnoustrojowe  Skóra (pracownik) 300 mg/ kg m.c. / dzień 

Długotrwały – skutki ogólnoustrojowe Skóra (odbiorca) 300 mg/ kg m.c. / dzień 

Długotrwały – ostre systemowe 
działanie 

Wdychanie (pracownik) 1500 mg/m3 

Długotrwały – skutki ogólnoustrojowe Wdychanie (odbiorca) 900 mg/m3 

Długotrwały – skutki ogólnoustrojowe Doustnie (odbiorca) 300 mg/m3 

 
Metody oznaczania: 
PN-81/Z-04134.03 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej 
składników. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą 
chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki. 
PN-81/Z-04134.03 Oznaczanie czystości powietrza. Badanie zawartości ropy naftowej i jej 
składników. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą 
chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki. 



 

8.2.Kontrola narażenia: 
8.2.1 Kontrola narażenia w miejscu pracy: przestrzegać ogólnych środków higieny, nosić 

ubranie robocze. 

a) Ochrona dróg oddechowych: maska izolująca drogi oddechowe typu MASKA SECURA 
2000 +   pochłaniacze typ A1 

b) Ochrona rąk:  rękawice ochronne (NITRYL NBR lub VITON) 

c) Ochrona oczu: google ochronne  
d) Ochrona skóry: odzież ochronna z materiałów powlekanych w wersji antyelektrostatycznej, 
obuwie ochronne, po zakończeniu pracy umyć ręce i posmarować maścią chroniącą skórę. 

8.2.2. Kontrola narażenia środowiska: zawartość LZO w produkcie max 400 g/l 

 

SEKCJA 9:  WŁA ŚCIWO ŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 

9.1.Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych: 
Stan fizyczny ciecz 
Kolor: różne 
Zapach: benzyny 
PH: n.a 
Temperatura wrzenia/zakres temperatur 
wrzenia: 

~ 140 °C 

Temperatura zapłonu: ~ 50°C 
Palność (ciała stałego, gazu): n.a 
Własności wybuchowe: - 

Granice wybuchowości: - 

Właściwości utleniające - 
Prężność par (w 20 ° C): - 
Gęstość względna (w 20 ° C): ~ 0,87- 0,92 g/cm3  

w wodzie:  nierozpuszczalny  
Rozpuszczalność: w innych 

rozpuszcz.: 
rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych 

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: - 

Lepkość: 
Lepkość mierzona kubkiem ISO 2431 ø 6,s: 2 - 4 
Lepkość mierzona kubkiem ISO 2431 ø 4,s: 14 - 20 
Lepkość mierzona kubkiem ISO 2431 ø 3,s: 50 - 70 

Gęstość pary (przy 20 ° C): n.a 

Szybkość parowania - 
 

9.2.Inne informacje:  
Gęstość par ~3,3 (powietrze=1) 

Zawartość suchej substancji najwyżej 53% 

Kategoria produktu /  LZO max. 700 g/l 

 

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNO ŚĆ 
 

10.1. Reaktywność: brak danych 
10.2.Stabilność chemiczna: 
Zgodnie z przepisami dotyczącymi składowania i przeładunku mieszanina jest stabilna. 
Trwałość - 18 miesięcy od daty produkcji. 



10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: brak danych 

10.4.Warunki, których należy unikać: temperatura powyżej 30 ° C 

10.5.Materiały niezgodne: brak danych 
10.6.Niebezpieczne produkty rozkładu: CO2, CO i inne niebezpieczne gazy  
  

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Dane dla składników mieszaniny: 
Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatów 

 
Podstawa oceny. : Przedstawione informacje oparte są na badaniach produktu i/lub 
podobnych produktów i/lub składników.    
Drogi ekspozycji :  Ekspozycja może wystąpić poprzez wdychanie, spożycie, absorpcję przez 
skór, kontakt ze skór lub oczami oraz przypadkowe spożycie.   
Ostra toksyczno przy spożyciu doustnym: Niska toksyczno: LD50 >5000 mg/kg , Szczur   
Ostra toksyczno przy kontakcie ze skórą: Niska toksyczno: LD50 >5000 mg/kg , Królik   
Ostra toksyczno przy  wdychaniu: Niska toksyczno: LC50 większa niż stężenie oparów 
bliskie stanu nasycenia. / 4 godz., Szczur   
Podrażnienie skóry : Powoduje łagodne podrażnienie skóry.   
Podrażnienie oczu : Nie działa dranico na oczy.   
Podrażnienie układu oddechowego: Nie należy spodziewać się, że będzie działa dranico na 
drogi oddechowe.   
Uczulanie : Nie uczula skóry.   
Mutagenność : Nie jest czynnikiem mutagennym.   
Rakotwórczość: Nie oczekuje się, że działa rakotwórczo. Nie uważa się, że guzy 
nowotworowe powstające u zwierząt mają odniesienie do ludzi. 
Toksyczno w zakresie układu rozrodczego i rozwoju: Nie oczekuje się, że jest ujawnionym 
toksykantem.  Nie należy spodziewa się, że będzie ograniczać płodność.   
Toksyczność w stosunku do konkretnych organów-jednokrotnym kontakcie: Może 
wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.   
Toksyczność w stosunku do konkretnych organów -wielokrotnym kontakcie: Długotrwałe 
bądź powtarzające się narażenie może być przyczyną odtłuszczenia skóry, prowadzącego do 
zapalenia.  Nerki: wywoływać skutki w obrębie nerek u samców szczurów; nie uważa się, aby 
miały odniesienie do ludzi.   
     

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 

12.1.Toksyczność:  
Dane dla składników mieszaniny 
Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatów 
Ostra toksyczność: 
Ryby: Oczekuje się, że nie jest toksyczny: LL/EL/IL50>100 
Bezkręgowce wodne: Oczekuje się, że nie jest toksyczny: LL/EL/IL50>100 
Algi: Oczekuje się, że nie jest toksyczny: LL/EL/IL50>100 
Mikroorganizmy: Oczekuje się, że nie jest toksyczny: LL/EL/IL50>100 
 

12.2.Trwałość i zdolność do rozkładu: brak danych dla mieszaniny 

12.3.12.3. Zdolność do bioakumulacji: brak danych dla mieszaniny 

12.4. Mobilność w glebie: brak danych dla mieszaniny 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i v PvB: brak danych dla mieszaniny 



12.6 Inne szkodliwe skutki działania: brak danych dla mieszaniny 
 

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 
13.1.Metody unieszkodliwiania odpadów: Pozostałości tego produktu oraz jego opakowanie 
muszą być usuwane zgodnie z przepisami obowiązującymi w stosunku do odpadów 
niebezpiecznych. Pozostałości tego produktu oraz jego opakowanie należy przekazywać do 
Zakładów utylizacji odpadów bądź pojemników specjalnie wyznaczonych. 

12.4. Kod odpadu: W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206): 

- odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11* 
- opakowania zawierające substancje niebezpieczne lub nimi zanieczyszczone – kod 15 01 10* 

 

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
 

14.1.Transport drogowy (ADR) oraz transport kolejowy (RID):  

 Transport 
drogowy/kolejowy 
ADR/RID  

Transport 
morski IMDG  

Transport 
lotniczy 
ICAO/IATA  

Nr UN  1263 - - 

Prawidłowa nazwa przewozowa FARBA albo 
MATERIAŁ POKREWNY 
DO FARBY 

- - 

Klasa 3 - - 
Kod klasyfikacyjny  F1 - - 

Grupa pakowania  III - - 
Nalepka transportowa  

3        

- - 

Warunki szczególne - - - 
Ilości ograniczone LQ  LQ 7 - - 

Instrukcje pakowania P001, IBC03, LP01, 
R001 

- - 

Kategoria transportowa 3 - - 
Numer rozpoznawczy zagrożenia  30 - - 

Kod tunelu D/E - - 

 

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

 

15.1.  Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska 
specyficzne dla substancji lub mieszaniny 
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z  
2011r. Nr 63, poz. 322) 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18 lutego 2006r. 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 (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 



- 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 (GHS))  
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do 
postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin 
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)  
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w 
odniesieniu do załącznika XVII  
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04 września 2007r. „Zmieniające rozporządzenie 
w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz. U. z 
2007r. Nr 174, poz. 1222). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. „W sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych 
mieszanin” (Dz. U. z 2012r. Nr 79, poz. 445). 
- Tekst jednolity Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. 
„W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 2003r. Nr 169, 
poz. 1650).  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 
627). 
- Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2011r. w sprawie wejścia w życie zmian do 
załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 
z 2011 r., Nr 110 poz. 641.) 
- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. „O opakowaniach i odpadach opakowaniowych” art. 10 pkt 3 
Dz. U. 63 poz. 638 ze zmianami.  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. „W sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy” (Dz. U. z 2002r. Nr 217, poz. 1833) ze zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. „W sprawie katalogu 
odpadów” (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. „W sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., Nr 16, Poz. 87) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173) 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. „W sprawie badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy“ (Dz. U. z 2005r. Nr 73, poz. 645) 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego: 
Nie była przeprowadzana dla mieszaniny 

15.3.Przepisy szczególne dotyczące zdrowia lub środowiska: 
Preparaty lub substancje stosowane do produkcji mieszaniny nie podlegają zatwierdzeniu 
przez tytuł VII lub ograniczeniom na podstawie tytułu VIII Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE). 1907/2006. 

 

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 
 



16.1.Pełny tekst zwrotów R zawartych w pkt 2 i 3: 
Xn – produkt szkodliwy  

Xi – Produkt drażniący  

N – Produkt niebezpieczny dla środowiska  

Rak kat.3 – rakotwórczy kategorii 3 

Repro kat.1 –działa szkodliwie na rozrodczość kat 3. 
R10 – Łatwo palny 

R21 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą 

R23 –Działa toksycznie przez drogi oddechowe  
R40 – Ograniczone dowody działania rakotwórczego 

R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu 
R43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą  

R50/53 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo 
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym 

R63 – Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki 
R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia  

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

R67 – Pary mogą wywoływac uczucie senności i zawroty głowy 

 
Asp. Tox. 1 – Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1 

STOT SE 3 - Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe  kategoria  

zagrożenia 3 
Aquatic Chronic 1 - Zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 
1 
Repr. 2 – Działa szkodliwie na rozrodczość, kategoria 2 
Acute Tox. 4 – Toksyczność ostra, kategoria 4 
Eye Dam.1 – Działanie żrące na oczy, kategoria zagrożenia 1 
Carc 2 – Rakotwórczy kategoria zagrożenia 2 
Flame liq.3 - Substancje ciekłe łatwopalne , kategoria zagrożenia 3 
Skin Sens. 1 – Działanie uczulające, kategoria zagrożenia 1 
Aquatic Acute 1 - Zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1 
H226 – Łatwopalna ciecz i pary 
H304  - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 
H312 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą 
H317- Może powodować reakcję alergiczną skóry  
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy 
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka 
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki 
H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 
EUH 066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry 
 

16.2.Źródła kluczowych danych, z których skorzystano, przygotowując kartę 
charakterystyki 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 września 2003 „w sprawie kryteriów i sposobów 
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz.U.03.1171.1666 wraz ze zmianami: 
Dz.U.07.174.1222, Dz.U.09.43.353); 
2. Karty charakterystyki surowców 



16.3. Zalecenia ograniczenia stosowania (tj. nie wymagane przez prawo zalecenia 
dostawcy): preparat nie powinien być używany do celów innych niż wyznaczone Informacje 
w zakresie doradztwa technicznego, przeznaczenia, stosowania i aplikacji wyrobu można 
uzyskać w Dziale Aplikacji i Szkoleń Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna - 
tel. /014/6 805 479. 

16.4. Cel sporządzenia karty charakterystyki: Celem sporządzenia danych dotyczących 
bezpieczeństwa jest umożliwienie użytkownikom podjęcie niezbędnych środków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Informacje przekazane w karcie 
wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu. Użytkownik 
produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w regulacjach dotyczących 
legislacji. 

16.5. Porady dotyczące szkoleń: Pracownicy zatrudnieni przy wytwarzaniu, transporcie 
magazynowaniu, stosowaniu wyrobu, powinni być poinformowani o szkodliwym 
oddziaływaniu wyrobu i jego składników, a także przeszkoleni w niezbędnym zakresie. 

 
 


