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1  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKA CJA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

1.1 Identyfikacja mieszaniny:  IMPREGNAT OCHRONNO-DEKORACYJNY DO 
DREWNA  (kolory) 

1.2 Zastosowanie mieszaniny: Stosowany jest do ochronno-dekoracyjnego malowania 
surowego drewna i materiałów drewnopochodnych w celu ich ochrony przed szkodliwym 
działaniem czynników biologicznych, niszczącym działaniem wilgoci, warunków 
atmosferycznych oraz owadów – technicznych szkodników drewna. Starannie dobrany 
skład impregnatu sprawia, Ŝe wnika on w pory drewna, zabezpieczając je przed grzybami 
domowymi, sinizną oraz przed owadami przedłuŜając jego Ŝywotność. Stosowany jest do 
malowania wewnętrznych i zewnętrznych elementów stolarki budowlanej, krokwi, łat, 
płotów, więźby dachowej, drewnianych okładzin budynków, jak równieŜ elementów 
małej architektury ogrodowej np. altan, pergoli, parkanów, itp.  

 

Produkt biobójczy kategorii PT 8 – Środek do zabezpieczania drewna przed grzybami 
domowymi, sinizną, owadami – technicznymi szkodnikami drewna 

 

1.3 Identyfikacja przedsiębiorstwa: 
 Producent:      Fabryka Farb i Lakierów "ŚNIEśKA" S.A. 

39-102 Lubzina 34a, Poland 

Oddział: 39-207 Brzeźnica, Poland  

telefon: +48 14 68 11111 

Fax: +48 14 68 22222 

Adres e-mail: karty@sniezka.com   
1.4.Telefon alarmowy: +48 509 906 217    

    

2  IDENTYFIKACJA ZAGRO śEŃ 
 

2.1 Klasyfikacja mieszaniny: Mieszaniana została sklasyfikowana jako niebezpieczna 
zgodnie z ustawą „o substancjach i preparatach chemicznych“ (Dz.U. Nr 11, poz. 84) ze 
zmianami i zasad zawartych w dyrektywach 67/548/EWG lub 1999/45/WE:                          

 Produkt szkodliwy 
 Xn;R20/21-R65|Xi;R38|R10| R66| R52/53 

2.2 ZagroŜenie fizyko-chemiczne: produkt łatwopalny  
2.3 ZagroŜenie dla zdrowia: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie za 

skórą. Działa szkodliwie; moŜe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 
Działa draŜniąco na skórę. Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować wysuszanie lub 
pękanie skóry. Zawiera tolilofluanid. MoŜe powodować wystąpienie reakcji alergicznej  
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2.4 ZagroŜenie dla środowiska: Działa szkodliwie na organizmy wodne; moŜe powodować 
długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym – oznakowanie na podstawie badań 

 

3  SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1 Skład mieszaniny:  
Impregnat ochronno-dekoracyjny do drewna jest roztworem Ŝywicy ftalowej w benzynie lakierniczej 
z dodatkiem środków ochrony drewna, środków pomocniczych 

Niebezpieczne składniki 

Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Nr indeks 
% 

wagowy 
(max.) 

Klasyfikacja substancji* 
Nr 

rejestracyjny 

Benzyna cięŜka 
traktowana 

wodorem (ropa 
naftowa) 

64742-48-9 265-150-3 649-327-00-6 40 
Xn; R 65-66 (ma 

zastosowanie nota P**) 

 

Ksylen  1330-20-7 215-535-7 601-022-00-9 24 R10|Xn;R20/21|Xi;R38  

Tebukonazol 107534-96-3 403-640-2 603-197-00-7 0,2 
Repro. Kat 3; R63 
Xn; R22 |N; 51/53 

 

Tolilofluanid    731-27-1 211-986-9 613-116-00-7 0,5 
T;R23|Xn;R48/20| 

Xi;R36/37/38 R43|N;R50-
53 

 

Permetryna 52645-53-1 258-067-9 613-058-00-2 0,03 
Xn; 

R20/22|R43|N;R50/53 
 

*/znaczenie symboli w pkt.16 
 

4 PIERWSZA POMOC 

 
4.1 Instrukcja ogólna: Przy wystąpieniu problemów zdrowotnych lub w przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości skonsultować się z lekarzem pokazać mu etykietę lub kartę 
charakterystyki. 

4.2 Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca naraŜenia. Zapewnić spokój, dostep 
świeŜego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego 
ułoŜyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała 
obce. Jeśli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – 
zastosować sztuczne oddychanie. Wezwac lekarza 

4.3 W przypadku kontaktu ze skórą: zmyć skórę duŜą ilością wody, mydła lub innych 
odpowiednich środków delikatnych dla skóry.  

4.4 W przypadku kontaktu z oczami: płukać duŜą ilością wody przez ok 15 minut., 
skonsultować się z lekarzem okulistą 

4.5 W przypadku połknięcia: Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam 
sprowokować wymioty (w ciągu  5 min.). PóŜniej nie prowokować wymiotów. Nie 
stosować mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza – ryzyko powstania 
zachłystowego zapalenia płuc. 

5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PO śARU 
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5.1 Środki gaśnicze: gaśnice proszkowe, piana, woda-prądy rozproszone 

5.2 Środki gaśnicze, których nie wolno uŜywać: woda-prądy zwarte 

5.3 Niebezpieczne produkty rozkładu:tlenek i dwutlenek węgla. 

5.4 Środki ochrony indywidualnej dla straŜaków: indywidualne standardowe wyposaŜenie 
straŜaka, urzadzenie ochrony dróg oddechowych działające niezaleŜnie od atmosfery 
otoczenia. 
 

6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
ŚROSOWISKA 

 
Indywidualne środki ostroŜności: patrz pkt 8  

6.1. Środki ostroŜności w zakresie ochrony środowiska: Chronić przed przenikaniem do 
kanalizacji, a szczególnie wód podziemnych piasku, ziemi, stworzyć bariery, które 
uniemoŜliwiaj ą bezpośredni kontakt z wyciek. Powiadamiają właściwe władze o 
wypadku. 
6.2.Metody oczyszczania: Usunąć osoby postronne z obszaru zagroŜenia. Przy usuwaniu 
skutków awarii stosować sprzęt ochrony osobistej, maski i rękawiczki. Do neutralizacji 
mieszaniny stosować materiał sorpcyjny np. piasek, trociny 
 

7  POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/MIESZANIN Ą I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE  
 

7.1. Postepowanie z substancją/mieszaniną: Stosować tylko w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach. Nie uŜywać 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. 

7.2.Magazynowanie:  Magazyny powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w 

zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpoŜarowej. Temperatura przechowywania od +5 
do +30ºC 

7.3. Specyficzne zastosowania: Produkt biobójczy kategorii PT 8  – środek do 
zabezpieczania drewna przed przed grzybami domowymi, sinizną, owadami – technicznymi 
szkodnikami drewna  

 

8 KONTROLA NARA śENIA I ŚRODKI OCHRONNY INDYWIDUALNEJ 
 

8.1.Wartrości graniczne naraŜenia: 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 oraz zgodnie z Dyrektywą Komisji 200/39/WE.. 

 
Nazwa chemiczna NDS (mg/m3) NDSCh (mg/m3) TWA (mg/m3) STEL (mg/m3) 
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Benzyna do lakierów 
[64742-48-9] 

300 900 - - 

ksylen(mieszanina 
izomerów) [95-47-6,108-38-
3,106-42-3,1330-20-7] 

100 - 221 442 

 
 
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 naraŜenia: 
8.2.1 Kontrola naraŜenia w miejscu pracy: przestrzegac ogólnych srodków 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: odzieŜ ochronna z materiałów powlekanych w wersji antyelektrostatycznej, 
obuwie ochronne, po zakończeniu pracy umyć ręce i posmarować maścią chroniącą skórę. 

8.2.2 Kontrola naraŜenia środowiska: zawartość LZO w produkcie max 700 g/l 
 

9 WŁA ŚCIWO ŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 

9.1.Informacje ogólne: 
Stan fizyczny ciecz 
Kolor: róŜne 
Zapach: benzyny 
 

9.2.WaŜne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska: 
pH: n.a 
Temperatura wrzenia/zakres temperatur 
wrzenia: 

~ 148 °C 

Temperatura zapłonu: ~ 29 °C 
Palność (ciała stałego, gazu): n.a 
Własności wybuchowe: - 

Granice wybuchowości: - 

Właściwości utleniające - 
PręŜność par (w 20 ° C): - 
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Gęstość względna (w 20 ° C): ~ 0,9 g/cm3  
w wodzie:  nierozpuszczalny  

Rozpuszczalność: w innych 
rozpuszcz.: 

rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych 

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: - 

Lepkość: 
Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym ø4, s: ok. 
10 - 15 
Lepkość mierzona kubkiem ISO 2431 ø 4,s: ?????? 

Gęstość pary (przy 20 ° C): n.a 

Szybkość parowania - 
 

9.3.Dalsze informacje:  
Gęstość par ~3,3 (powietrze=1) 

Zawartość lotnych substancji najwyŜej 75% 

 
10 STABILNO ŚĆ I REAKTYW NOŚĆ 

 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi składowania i przeładunku mieszanina jest stabilna. 
Trwałość - 24 miesięcy od daty produkcji. 

10.1 Warunki, których naleŜy unikać: temperatura przekracza 30 ° C 

10.2 Materiały, których naleŜy unikać: brak danych 
10.3 Niebezpieczne produkty rozkładu: CO2, CO i inne niebezpieczne gazy   

11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

 

11.1 Ostra toksyczność: składnik: Destylaty lekkie obrabiane wodorem wykazują niską 
toksyczność w przypadku połknięcia (LD50 > 2000 mg/kg, szczury), w kontakcie ze 
skórą (LD50 > 2000 mg/kg, króliki) oraz przy wdychaniu (LC50 >5000 mg/m³, szczury, 4 
h). 
Obserwacje u ludzi: Pary produktu powodują podraŜnienie oczu i dróg oddechowych. 
Powtarzający się lub długotrwały kontakt z produktem moŜe powodować wysuszanie i 
podraŜnienie skóry. W przypadku połknięcia moŜe wystąpić podraŜnienie przewodu 
pokarmowego. Dostanie się produktu do płuc moŜe powodować chemiczne zapalenie 
płuc. 
Ostra toksyczność: składnik:Tebukonazol 
LD50(doustnie, szczur[samiec]): ok. 4000 mg/kg 

LD50(doustnie, szczur[samica]): 1700 mg/kg 

LD50(dermatologicznie, szczur): ponad 5000 mg/kg 

LC50(inhalacyjnie, szczur[pył]): ponad 5000 mg/m3, czas ekspozycji 4h 

Ostra toksyczność: składnik – Tolilofluanid  
LD50(doustnie, szczur): powyŜej 5000 mg/kg 

LD50(dermatologicznie, szczur): powyŜej 5000 mg/kg 
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LC50 (inhalacyjnie, szczur) : ponad 1351 mg w postaci aerozolu/m3, czas ekspozycji 4h  

MoŜe powodować uczulenie w kontakcie ze skórą 

Ostra toksyczność: składnik – Permetryna 
LD50(doustnie, szczur): powyŜej 1479 mg/kg 

LD50(dermatologicznie, królik): powyŜej 2000 mg/kg 

LC50 (inhalacyjnie, szczur) : powyŜej 0,599 mg/l , czas ekspozycji 4h 

MoŜe powodować uczulenie w kontakcie ze skórą 
     

12 INFORMACJE EKOLOGICZNE 
Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych  
bądź do kanalizacji. Nie zakopywać w ziemi. Produkt nie rozpuszcza się w wodzie, 
pływa po jej powierzchni stwarzając zagroŜenie wybuchowe.  

 

12.1 Ekotoksyczność: Klasyfikacja produktu  na podstawie badań: 

 Daphnia EC 50 (48h) = 20.3mg/L, 
 LC 50 fish (96h) > 100 mg/L 
 => conclusion: R52/R53 => no N classification required 
  ( R52/53, no N classification - 10mg/L <EC50/LC 50< 100mg/L) 
 

12.2 Mobilność: brak danych 
 

12.3 Trwałość i zdolność do rozkładu: benzyna cięŜka obrabiana wodorem (CAS 64742-48-
9) ulega biodegradacji (61 %, 28 dni). Dopuszczalne stęŜenie substancji ropopochodnych 
15 mg/l (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. 137, poz. 
984, 2006)). 

12.4 Zdolność do bioakumulacji: brak danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT: brak danych 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania: brak danych 
 

13 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 
13.1 Postepowanie z odpadem: Pozostałości tego produktu oraz jego opakowanie muszą być 

usuwane zgodnie z przepisami obowiązującymi w stosunku do odpadów 
niebezpiecznych. Pozostałości tego produktu oraz jego opakowanie naleŜy przekazywać 
do Zakładów utylizacji odpadów bądź pojemników specjalnie wyznaczonych. 

 

13.2 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* 
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14 INFORMACJA O TRANSPORCIE 
 

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

 Transport 
drogowy/kolejowy 
ADR/RID  

Transport 
morski IMDG  

Transport lotniczy 
ICAO/IATA  

Nr UN  1306 - - 
Prawidłowa nazwa 
przewozowa 

ADR: IMPREGNATY 
DO DREWNA, CIEKŁE 
RID: IMPREGNAT DO 
DREWNA, CIEKŁY 

- - 

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 
zagroŜenia  

30 
- - 

Kod tunelu D/E - - 

 

15 INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

 

15.1 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Brak danych dotyczących wykonania oceny 
bezpieczeństwa chemicznego dla substancji. 

 

15.2 Oznaczenia na etykiecie:  

Symbol niebezpieczeństwa:  Produkt szkodliwy 
Zwroty dotyczące zagroŜenia (zwroty R): 

R10 – Łatwo palny 
R20/21- Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie za skórą 
R38 – Działa draŜniąco na skórę 

R65 – Działa szkodliwie; moŜe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 

R66 – Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
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R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; moŜe 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 - Nie wprowadzać do kanalizacji 

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

S51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach  

 

Zawiera: 
Benzyna cięŜka obrabiana wodorem (ropa naftowa), ksylen, Tebukonazol - 0,2g/100g, 
Tolilofluanid - 0,5g/100g,  Permetryna  - 0,03g/100g 

 
Zawiera tolilofluanid. MoŜe powodować wystąpienie reakcji alergicznej 
 
Dodatkowe oznaczenia 
Limit zawartości LZO dla produktu: (kat.A/f/FR); 700 g/l (2010). Produkt zawiera max. 
700 g/l. 
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 3369/07 

Opakowania preparatu oferowane w sprzedaŜy dla konsumentów zaopatruje się                     
w wyczuwalne dotykiem ostrzeŜenie o niebezpieczeństwie. 
 

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. 

15.4 Przepisy krajowe 
1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. „o substancjach i preparatach chemicznych” 

(Dz.U.01.11.84 z późn. zmianami); 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 „w sprawie karty 

charakterystyki” (Dz.U.07.215.1588);  
3. 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); 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 „w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych 
preparatów chemicznych” (Dz.U.09.53.439); 

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; 

6. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 z późn. zmianami); 
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7. Ustawa z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz.U.01.63.638 z późn. zmianami).; 

8.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U.01.112.1206); 

9. Ustawa z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych 
(Dz.U.02.199.1671); 

10. 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); 

11. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833 z późn. zmianami); 

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych 
(Dz.U.05.11.86 wraz ze zmian); 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007 „w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków 
organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników 
organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz preparatach do odnawiania 
pojazdów” (Dz.U. 07.11.72); 

15.5 Przepisy szczególne dotyczące zdrowia lub środowiska: 
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 równieŜ dyrektywę Rady 
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 
2000/21/WE”; 

 

16 INNE INFORMACJE 
 
16.1 Pełny tekst zwrotów R zawartych w pkt 2 i 3: 

R10 – Łatwo palny 

R20/22 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu 

R22 – Działa szkodliwie po połknięciu 

R23 –Działa toksycznie przez drogi oddechowe  

R38 – Działa draŜniąco na skórę 

R43 – MoŜe powodować uczulenie w kontakcie ze skórą  

R48/20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe;stwarza powazne zagroŜenie zdrowia 
w następstwie długotrwałego zagroŜenia 

R50/53 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; moŜe powodować długo 
utrzymujace się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym 
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R51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; moŜe powodować długo utrzymujace się 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym 

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; moŜe powodować długo utrzymujące 
się zmiany w środowisku wodnym 

R63 – MoŜliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki 

R65 – Działa szkodliwie; moŜe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia  

R66 – Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

T – Produkt toksyczny 

Xn – produkt szkodliwy  

Xi – Produkt draŜniący  

N – Produkt niebezpieczny dla środowiska  

 

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 

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

16.3 Cel sporządzenia karty charakterystyki: Celem sporządzenia danych dotyczących 
bezpieczeństwa jest umoŜliwienie uŜytkownikom 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. UŜytkownik produktu jest zobowiązany do śledzenia zmian zachodzących w 
regulacjach dotyczących legislacji. 

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

 


