
 

 
NIP:638-172-64-40    e-mail:dudzik.biuro@gmail.com     REGON:364356350 
` 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

DOTYCZY: REMONTU POKRYĆ DACHOWYCH 

ADRES BUDYNKÓW: 
UL. RUBIEŻ 12C, 12E 

61-611 POZNAŃ 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MAŁE NARAMOWICE  

UL. RUBIEŻ 12 A-F W POZNANIU 

FOTOGRAFIA 
BUDYNKÓW: 

 

 
 

WYKONAŁ: 

IMIĘ I NAZWISKO: DAWID DUDZIK 

 

TEL. 
KONTAKTOWY: 

(+48) 660-723-685 

e-mail: dudzik.biuro@gmail.com 

DATA SPORZĄDZENIA: MAJ 2020 r. 



 

 
NIP:638-172-64-40    e-mail:dudzik.biuro@gmail.com     REGON:364356350 
` 

1. WSTĘP: 

     1.1 Przedmiot opracowania: 

        Przedmiotem opracowania jest wykoananie dokumentacji technicznej remontów pokryć dachowych  

na budynkach wieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Rubież 12c, 12e w Poznaniu.  

     1.2 Podstawa opracowania: 

o Wizja lokalna, 

o Dokumentacja fotograficzna  wykonana w trakcie wizji lokalnej, 

o Obowiązujące warunki techniczne wykonania i odbioru robót - pokrycia dachowe, 

o Instrukcje producentów pokryć dachowych. 

    1.3 Zakres opracowania: 

o Określenie zakresu remontu pokrycia dachowego wraz z technologią naprawy 

o Określenie zakresu remontu kominów wraz z technologią naprawy 

o Określenia zakresu remontu czap kominowych wraz z technologią naprawy 

o Wykaz materiałów użytych do remontu wraz z podaniem parametrów technicznych 

o Wykonanie przedmiaru robót w wersji tabelarycznej (exelu) 

o Wykonanie kosztorysu inwestorskiego w wersji tabelarycznej (exelu) 

o Wykonanie inwentaryzacji pokrycia dachowego wraz z kominami 

o Wykonanie dokumentacji fotograficznej pokrycia dachowego, kominów, czap kominowych obrazujący stan 

istniejący 

     1.4 Załączniki: 

o Rzut pokrycia dachowego, rozmieszczenie ułożenia pasów papy wierzchniego krycia na powierzchni dachu 

(rys. nr 1), rozmieszczenie kominków wentylacyjnych (rys. nr 2)  – załącznik nr 1 

o Dokumentacja fotograficzna dachu 12C – załącznik nr 2 

o Dokumentacja fotograficzna dachu 12E – załącznik nr 3 

o Karty techniczne – załącznik nr 4 

o Kserokopia decyzji nadania uprawnień budowlanych 

o Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

2. OPIS BUDYNKÓW: 

      Budynki mieszkalne wielorodzinne o wysokości około 12,40m wykonane w technologii tradycyjnej 

udoskonalonej.  Stanowią pojedynczą bryłę wolnostojącą 4-kondygnacyjną. Swoją wielkością i usytuowaniem 

nawiązują do tradycyjnych domów nakrytych dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, na której 

zamontowano płytę OSB. Pokrycie dachów wykonane z gontów papowych. Wyjście da dach dostępne przez wyłaz 

dachowy zlokalizowany na klatce schodowej. Budynki nie posiadają windy.  
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3. ZAKRES REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO: 

       Remont pokrycie dachowego należy wykonać w technologii Icopal w poniższym zakresie prac:  

1. Demontaż instalacji odgromowej, wywiewek wentylacyjnych 

2. Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża gruntem Siplast Primer® Szybki Grunt SBS 

3. Ułożenie papy podkładowej Extradach Baza 4,0 Szybki Profil SBS metodą zgrzewania + mocowanie 

mechaniczne na zakładach papy przy użyciu podkładki ocynkowanej o średnicy 28mm przykręconej na 

wkręcie ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej 

4. Ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchnie krycia Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS metodą 

zgrzewania 

5. Wykonanie obróbek blacharskich na krawędziach dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej  

gr. 0,5 mm w kolorze RAL 9006 

6. Montaż systemowych kominków wentylacyjnych o średnicy 75mm i wysokości 240mm 

7. Montaż zdemontowanej instalacji odgromowej na nowych uchwytach z polietylenu modyfikowanego  

o wymiarze podstawy 100x100 mm i wysokości 78mm zakończony systemową nakładką na uchwyt 

odgromowy 

8. Wykonanie badania instalacji odgromowej  

4. ZAKRES REMONTU ŚCIAN KOMINÓW: 

       Remont ścian kominów należy wykonać w technologii ATLAS RENOTER w poniższym zakresie prac:  

1. Skucie luźnych tynków, oczyszczenie i zagruntowanie ścian kominów gruntem ATLAS UNI-GRUNT ULTRA 

2. Wykonanie warstwy zbrojącej z zaprawy klejącej ATLAS HOTER U wraz z siatką z włókna szklanego 

ATLAS 165 

3. Wykonanie warstwy zewnętrznej z TYNKU SILIKONOWO-SILIKATOWEGO ATLAS + preparat gruntujący 

ATLAS SILKON ANX 

4. Wykonanie obróbki ścian kominów metodą zgrzewania zastosowaniem papy termozgrzewalnej wierzchnie 

krycia Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS wraz z montażem listwy dociskowej z blachy ocynkowanej 

powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze RAL 9006 + ułożenie uszczelnia COLOZIC po obwodzie kominów  

5. ZAKRES REMONTU CZAP KOMINOWYCH: 

       Remont czap kominowych należy wykonać w poniższym zakresie prac:  

1. Demontaż instalacji odgromowej 

2. Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża gruntem Siplast Primer® Szybki Grunt SBS 

3. Wykonanie pasu okapowego po obwodzie czapy kominowej z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej  

gr. 0,5 mm w kolorze RAL 9006 

4. Ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchnie krycia Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS metodą 

zgrzewania 

5. Wykonanie obróbki przejść rur instalacyjnych przez czapę kominową metodą zgrzewania zastosowaniem 

papy termozgrzewalnej wierzchnie krycia Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS 

6. Montaż nowych wywiewek na rurach PCV stanowiących odpowietrzenie pionów kanalizacji sanitarnej 

7. Montaż zdemontowanej instalacji odgromowej na nowych uchwytach z polietylenu modyfikowanego  

o wymiarze podstawy 100x100 mm i wysokości 78mm zakończony systemową nakładką na uchwyt 

odgromowy 
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6. WYKAZ MATERIAŁÓW: 

 

6.1 Pokrycie dachowe: 

- grunt Siplast Primer® Szybki Grunt SBS – karta techniczna załącznik nr 4.1 

- papa podkładowa Extradach Baza 4,0 Szybki Profil SBS – karta techniczna załącznik nr 4.2 

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS – karta techniczna  
załącznik nr 4.3 

- systemowe kominki wentylacyjne o średnicy 75mm i wysokości 240mm - karta tech. załącznik nr 4.4 

- uchwyty instalacji odgromowej z polietylenu modyfikowanego o wymiarze podstawy 100x100 mm i 
wysokości 78mm zakończony systemową nakładką na uchwyt odgromowy – karta tech. załącznik nr 4.5 

- blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,5 mm w kolorze RAL 9006 

- podkładki ocynkowane o średnicy 28mm 

-  wkręty ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej 
 

6.2 Kominy: 

- grunt ATLAS UNI-GRUNT ULTRA - karta techniczna załącznik nr 4.6 

- zaprawa klejąca ATLAS HOTER U - karta techniczna załącznik nr 4.7 

- siatka z włókna szklanego ATLAS 165 - karta techniczna załącznik nr 4.8 

- tynk sylikonowy-silikatowy ATLAS - karta techniczna załącznik nr 4.9 

- grunt pod tynk - ATLAS SILKON ANX - karta techniczna załącznik nr 4.10 

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS – karta techniczna  
załącznik nr 4.3 

- klej-uszczelniach COLOZIC - karta techniczna załącznik nr 4.11 

 

6.3 Czapy kominowe: 

- grunt Siplast Primer® Szybki Grunt SBS – karta techniczna załącznik nr 4.1 

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS – karta techniczna  
załącznik nr 4.3 

- wywiewki wentylacyjne - karta techniczna załącznik nr 4.12 
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7. WYKONANIE ROBÓT: 

Nowe pokrycie dachowe z papy podkładowej Extradach Baza 4,0 Szybki Profil SBS + papy termozgrzewalnej 

wierzchniego krycia Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS układane będzie na istniejącym pokryciu dachowym 

wykonanych z gontów papowych przymocowanych do płyty OSB oraz częściowo pokrytymi fragmentami papy. Przy 

wykonywaniu robót należy zachować poniższe wytyczne: 

I. WARUNKI UKŁADANIA PAPY: 

Papę należy układać w okresie od 1 marca do 30 listopada przy dobrej pogodzie przy temperaturze powyżej 00 C. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz  

w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy 

temperatura powietrza jest niższa niż 00 C oraz przy silnym wietrze. 

II. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD PAPĘ: 

Podłoże oczyścić z luźnych frakcji, mchów i porostów. Odspojenia, pęcherze oraz luźne fragmentu gontów należy  

wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić lepikiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć  

i wyrównać. W przypadku rozległych uszkodzeń gontów oraz pap, należy je wyciąć aż do płyty OSB po czym wkleić 

łaty z nowych pap. W ten sposób przygotowaną powierzchnię zgruntować preparatem gruntującym Siplast 

Primer® Szybki Grunt SBS. W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, należy w tym miejscu 

zastosować dodatkowy kominek wentylacyjny.  

III. UŁOŻENIE PAPY: 

Papę podkładową Extradach Baza 4,0 Szybki Profil SBS należy ułożyć pasami równoległymi do okapu metodą 

zgrzewania + mocowaną mechaniczne na zakładach papy przy użyciu podkładki ocynkowanej o średnicy 28mm 

przykręconej na wkręcie ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej. Natomiast papę termozgrzewalną  

wierzchnie krycia Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS należy zgrzać do papy podkładowej pasami prostopadłymi 

do okapu zgodnie z rysunkiem nr 1. Należy używać wyłącznie materiału nieuszkodzonego, dobrej jakości. Materiał 

uszkodzony należy odrzucić. Papy należy przechowywać w rolkach w pozycji stojącej. Układanie poziome papy 

spowoduje ich spłaszczenie i późniejsze trudności w ich zgrzaniu do podłoża. Przed ułożeniem papy należy ją 

rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce i ewentualnym koniecznym przycięciu 

zwinąć ją z dwóch końców do środka. Szerokość przyszłego zakładu poprzecznego na ułożonym wcześniej pasie 

papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy wytrasować, podgrzać palnikiem gazowym i przeciągnąć 

szpachelką w celu wtopienia posypki w bitum na całej szerokości zakładu. Szerokość zakładu poprzecznego 

powinna wynosić 12-15 cm, natomiast podłużnego min. 8 cm. Zasadnicza operacja zgrzewania pap typu płaskiego 

lub Szybki ProfilR SBS polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy, aż do momentu 

zauważalnego wypływu asfaltu i utworzeniu się fali zalewowej z jednoczesnym powolnym i równomiernym 

rozwijaniem rolki, tak aby uzyskać stały, jednorodny wypływ masy asfaltowej wzdłuż zakładu podłużnego papy. 

Wypływ ten o szerokości ok. 5 mm świadczy o fachowości wykonania zakładu podłużnego. W późniejszym czasie, 

zanim asfalt nie zastygnie można wypływ masy bitumicznej posypać posypką mineralną w kolorze papy, ale 

czynność ta nie jest konieczna z punktu widzenia trwałości hydroizolacyjnej całego pokrycia. Pracownik wykonuje 

czynności związane ze zgrzewaniem / aktywacją termiczną pap, cofając się przed rozwijaną rolką i używając 

jednocześnie rurki prowadzącej lub prowadnicy do papy. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być 

przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć 

zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie 

zakładu pod kątem 45°. Zakłady podłużne pap podkładowej i wierzchniego krycia powinny być przesunięte 

względem siebie o około połowę szerokości rolki. Podobnie zakłady poprzeczne w warstwie papy podkładowej i 

wierzchniego krycia powinny być przesunięte względem siebie np. o połowę długości rolki. Warstwa podkładowa 



 

 
NIP:638-172-64-40    e-mail:dudzik.biuro@gmail.com     REGON:364356350 
` 

papy na połaci dachowej powinna być wykonana z najwyższą starannością ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

szczelności zgrzewów na zakładach podłużnych i poprzecznych oraz na zgrzanie papy na 100% jej powierzchni do 

podłoża i sama w sobie powinna stanowić szczelną warstwę zabezpieczającą połać dachową, niezależnie od 

istnienia warstwy wierzchniego krycia. Papę wierzchniego krycia w układach hydroizolacyjnych dwuwarstwowych 

należy zgrzać do papy podkładowej (bez konieczności jej gruntowania, o ile od ułożenia papy podkładowej nie 

upłynął zbyt długi okres czasu) również na 100% jej powierzchni. Układ hydroizolacyjny papa podkładowa – papa 

nawierzchniowa na całej powierzchni dachu powinien być ze sobą zgrzany i stanowić homogeniczną całość.  

Uwagi: 

a) należy dokładnie przestrzegać zasad układania izolacji i nie dopuszczać do powstania wad w postaci np. fałd, 

załamań, pęcherzy czy innych uszkodzeń, ponieważ miejsca te, w przypadku pap zgrzewalnych, nawet po 

naprawieniu stanowią obniżenie trwałości wykonanej izolacji przeciwwodnej i mogą być przyczyną występowania 

przecieków wody, 

b) przy wykonaniu robót obowiązują przepisy i instrukcje BHP, dotyczące robót z zastosowaniem otwartego ognia, 

gorących mas bitumicznych oraz gazu propan-butan w butlach ciśnieniowych,  

c) zakazane jest palenie papierosów przy prowadzeniu robót zastosowaniem otwartego ognia,  

d) środki do gruntowania należy przechowywać z dala od ognia, w pomieszczeniu osłoniętym od słońca, 

e) pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, na okoliczność 

wystąpienia następujących zagrożeń: 

- niebezpieczeństwa pożaru, 

- niebezpieczeństwa poparzenia. 

f) pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy wykonywaniu robót z papy zgrzewalnej powinni być wyposażeni  

w odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary ochronne. Powinni mieć obuwie na drewnianej podeszwie, obitej 

gumą, bez żadnych okuć. 

g) w pobliżu wykonywania robót  należy umieścić gaśnice, mające aktualne atesty sprawdzenia przydatności do 

użytku. 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Pan Dawid Jan Dudzik o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0270/15

adres zamieszkania ul. Długosza 24/4, 60-557 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

WKP-65L-5EG-FUS *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Jerzy Stroński
Date: 2019.08.21 07:22:36 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Poznań, Polska
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
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Rys. nr 1 - rozmieszczenie ułożenia pasów papy wierzchniego krycia na pow. dach.

4
8
5



195 450 450 450 285

195450450450285

8
0

8
0

Rys. nr 2 - rozmieszczenie kominków wentylacyjnych.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

 

 

 

 

 

 





















Produkt rekomendowany przez 

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Rekomendacja Techniczna RT ITB – 1075/2007

®

ISO 14001
Zarządzanie Ochroną Środowiska

ICOPAL S.A.

ul. Łaska 169/197

98-220 Zduńska Wola

www.siplast.icopal.pl

www.fundament.icopal.pl

www.gwarancje.icopal.pl

www.icopal.pl

Dział Handlowy w Zduńskiej Woli

tel.: +48 43 823 41 11

fax: +48 43 823 40 25

zamówienia fax: +48 43 823 73 50

marketing.pl@icopal.com

* W momencie wystawienia niniejszej karty poprzednia nr 04/2010 traci swoją ważność.

Siplast Primer®

Szybki Grunt SBS

Sposób stosowania:

Przed użyciem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać. 

Roztwór należy nanosić na czyste podłoże (pozbawione luźnych 

elementów, lodu, wody itp.) za pomocą szczotki dekarskiej, pędz-

la, wałka. Produkt można nanosić metodą natrysku dynamicznego, 

stosując do tego specjalistyczny sprzęt. 

Nie ma przeciwwskazań do używania styropianu na wyschniętą 

powłokę po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48 h). 

Roztworu nie należy stosować na podłożach mokrych lub smoło-

wych. Maksymalna wilgotność betonu nie powinna przekraczać 9% 

(tzw. stan powietrzno-suchy). Modyfikacja asfaltu kauczukiem SBS 

w znacznym stopniu zwiększa odporność na starzenie oraz działa-

nie warunków atmosferycznych, także przy aplikacji w obniżonych 

temperaturach.

Zakres stosowania:

Siplast Primer® Szybki Grunt SBS stosuje się na zewnątrz do:

gruntowania betonu pod papy i masy bitumiczne na izolacjach 

pionowych i poziomych,

gruntowania starych pokryć dachowych pod/na każdy rodzaj pap 

asfaltowych,

gruntowania płyt betonowych mostów pod papy mostowe,

gruntowania betonu przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgocio-

wych i przeciwwodnych ław budowlanych, ścian i fundamentów, 

balkonów, loggi i tarasów,

wykonania izolacji kręgów betonowych do studni, studni kanali-

zacyjnych, płyt obornikowych, zbiorników na gnojowicę (na ze-

wnątrz),

gruntowania remontowanych i nowych blach stalowych oraz ocyn-

kowanych pod papy termozgrzewalne (pasy nadrynnowe, opierze-

nia, obróbki dekarskie),

zabezpieczenia stalowych elementów ogrodzeniowych – siatki, 

słupy,

zabezpieczenia powierzchni metalowych, np. elementów poręczy, 

barier energochłonnych, konstrukcji stalowych,

impregnacji powierzchni drewnianej,

architektury ogrodowej – altany, szopy, elementy ogrodzeń, palisa-

dy – drewno w gruncie (po kilkukrotnym naniesieniu).

Przeznaczenie:

Siplast Primer® Szybki Grunt SBS jest wysokiej jakości preparatem 

gruntującym produkowanym przy użyciu asfaltu modyfikowanego 

SBS o niewielkiej lepkości, doskonałej wydajności, wysokiej pene-

tracji podłoża oraz krótkim czasie wysychania (poniżej 2,5 godziny).

Informacje praktyczne:

opakowania metalowe 10, 30 litrów

okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji 

zachowuje swoje właściwości w niskich temperaturach 

do -25°C,

wydłuża gwarancję na układy hydroizolacyjne w techno-

logii Icopal,

układ technologiczny z systemami: Wentylacja / Termik 

Szybki Syntan® SBS oraz Bezpieczny Fundament Icopal.

Wydajność:

od 0,1 (stal) do 0,25 (beton) l/m2 dla jednej warstwy w za-

leżności od stanu i rodzaju podłoża i temperatury aplikacji.

Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji pio-

nowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasło-

necznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia.

Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004

Rekomendacje Techniczne ITB: nr RT ITB 1075/2007,  

nr RT ITB 1122/2008

Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2008-03-1470/1 

Krajowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji  

nr KCZKP/65/04/2012/01 

Atest Higieniczny nr HK/B/0812/01/2010 

Edycja 05/2015
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Extradach Baza 4,0 Szybki Profil SBS 

 
 

1. Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa podkładowa  
                                                 Extradach Baza 4,0 Szybki Profil SBS 
 
2. Specyfikacja techniczna:  
    PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do  
    pokry� dachowych – Definicje i wła�ciwo�ci 
 
3. Producent/miejsce produkcji: BMI Icopal Sp. z o.o., 98-220 Zdu�ska Wola ul. Łaska 169/197 
 
4. Opis wyrobu: 

papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronn� powłok� z masy 
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest 
cienk� włóknin� polipropylenow� oraz wzdłu� jednej kraw�dzi nało�ony jest pasek folii o szeroko�ci ok. 
80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona foli� z tworzywa sztucznego. 
Papa produkowana jest wg technologii „SZYBKI PROFIL”. 

 
5. Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy podkładowej w wielowarstwowych 

wodochronnych pokryciach dachowych. 
 

6. Sposób układania: metod� zgrzewania 
 
7. Informacje dla u�ytkownika:  

Warunki układania: 
pap� nale�y układa� w temperaturze nie ni�szej ni� 0 ºC, nie nale�y układa� papy w przypadku 
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze  
Warunki stosowania: 
wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy Extradach Baza 4,0 Szybki Profil SBS 
powinno odbywa� si� według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami budowlanymi, z uwzgl�dnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach 
producenta.  
Przechowywanie: 
rolki papy nale�y przechowywa� w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem 
i przed działaniem promieni słonecznych lub �ródeł ciepła. Rolki nale�y układa� na równym podło�u  
w pozycji stoj�cej w jednej warstwie.  
Transport: 
Rolki papy nale�y przewozi� krytymi �rodkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji 
stoj�cej, zabezpieczone przed przewracaniem si� i uszkodzeniem. Rolki nale�y układa� w sposób 
uniemo�liwiaj�cy przemieszczanie si� ich podczas transportu. 
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8. Wła�ciwo�ci wyrobu: 

Lp. Wła�ciwo�� 
Metoda badania/ 

klasyfikacja 
J.M. Warto�� lub ustalenie 

1. 
 
Wady widoczne 
 

EN 1850-1 ----- wyrób pozbawiony wad widocznych 

2. 
 
Długo�� (*) 
 

EN 1848-1 m  � 7,5 

3. Szeroko�� (*) EN 1848-1 m   
� 0,99 

(1,00 ± 0,01) 

4. Prostoliniowo�� EN 1848-1 ----- 
odchyłka: 	15 mm / 7,5 m lub 

proporcjonalnie dla innych długo�ci 

5. Grubo�� EN 1849-1 mm 4,0  (-0 / +0,4)  /  (4,0 ÷ 4,4) 

6. Wodoszczelno�� EN 1928 ----- wodoszczelna 

7. Reakcja na ogie� EN 13501-1 ----- klasa E 

8. 

Wła�ciwo�ci mechaniczne przy 
rozci�ganiu: maksymalna siła 
rozci�gaj�ca 
-kierunek wzdłu�, 
-kierunek w poprzek 

EN 12311-1 N/50 mm 

 
 
 

950  (-0 / +350)  /  (950 ÷ 1300) 
750  (-0 / +350)  /  (750 ÷ 1100) 

9. 

Wła�ciwo�ci mechaniczne przy 
rozci�ganiu: wydłu�enie 
-kierunek wzdłu�, 
-kierunek w poprzek 

EN 12311-1 % 

 
 

50 ± 10 
50 ± 10 

10. Gi�tko�� w niskiej temperaturze EN 1109 ºC 	 -20 /∅30 mm 

11. Odporno�� na spływanie  EN 1110 ºC � 100 

12. Przenikanie pary wodnej EN 13707 ----- µ=20 000 

 
(*) istnieje mo�liwo�� produkcji papy o innej długo�ci i /lub szeroko�ci z zachowaniem wymagania, �e okre�lona w badaniach 

warto�� długo�ci i/lub szeroko�ci jest nie mniejsza ni� deklarowana. 



 
 

 
1. Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa wierzchniego krycia  
                                                Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS 
                                                 
2. Specyfikacja techniczna:  
   PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do  
   pokry� dachowych – Definicje i wła�ciwo�ci 
 
3. Producent: BMI Icopal Sp. z o.o., 98-220 Zdu�ska Wola, ul. Łaska 169/197 
 
4. Opis wyrobu:  

papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2  z obustronn� powłok� z masy 
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest 
gruboziarnist� posypk� mineraln� oraz wzdłu� jednej kraw�dzi nało�ony jest pasek folii o szeroko�ci 
ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona foli� z tworzywa sztucznego. 

   Papa produkowana jest wg technologii „SZYBKI PROFIL”. 
 
5. Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy wierzchniej, do jedno- lub 

wielowarstwowych wodochronnych pokry� dachowych. 
 
6. Sposób układania: metod� zgrzewania 
 
7. Informacje dla u�ytkownika:  

Warunki układania: 
pap� nale�y układa� w temperaturze nie ni�szej ni� 0 ºC, nie nale�y układa� papy w przypadku 
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze  
Warunki stosowania: 
wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS  
powinno odbywa� si� według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami budowlanymi,  
z uwzgl�dnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.  
Przechowywanie: 
rolki papy nale�y przechowywa� w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem 
i przed działaniem promieni słonecznych lub �ródeł ciepła. Rolki nale�y układa� na równym podło�u  
w pozycji stoj�cej w jednej warstwie.  
Transport: 
rolki papy nale�y przewozi� krytymi �rodkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji  
stoj�cej, zabezpieczone przed przewracaniem si� i uszkodzeniem. Rolki nale�y układa� w sposób 
uniemo�liwiaj�cy przemieszczanie si� ich podczas transportu.  
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8. Wła�ciwo�ci wyrobu: 

 Wła�ciwo�� 
Metoda badania/ 

klasyfikacja J.M. Warto�� lub ustalenie 

1. 
 
Wady widoczne 
 

EN 1850-1 ----- wyrób pozbawiony wad widocznych 

2. 
 
Długo�� (*) 
 

EN 1848-1 m � 5,0 

3. Szeroko�� (*) EN 1848-1 m 
�  0,99 

( 1,00±0,01 ) 

4. Prostoliniowo�� EN 1848-1 ----- 
odchyłka: 	10 mm / 5 m  

lub proporcjonalnie dla innych 
długo�ci 

5. Grubo��  EN 1849-1 mm 5,2  (-0 / +0,4)  /  (5,2 ÷ 5,6) 

6. Wodoszczelno�� EN 1928 ----- wodoszczelna 

7. Reakcja na ogie� EN 13501-1 ----- klasa E 

8. 

Wytrzymało�� zł�czy na 
�cinanie 
-zakład podłu�ny, 
-zakład poprzeczny 

EN 12317-1 N/50 mm 

 
 

800  (-100 / +200) 
1000  (-100 / +200) 

9. 

Wła�ciwo�ci mechaniczne przy 
rozci�ganiu: maksymalna siła 
rozci�gaj�ca 
-kierunek wzdłu�, 
-kierunek w poprzek 

EN 12311-1 N/50 mm 

 
 
 

950  (-0 / +350)  /  (950 ÷ 1300) 
750  (-0 / +350)  /  (750 ÷ 1100) 

10. 

Wła�ciwo�ci mechaniczne przy 
rozci�ganiu: wydłu�enie 
-kierunek wzdłu�, 
-kierunek w poprzek 

EN 12311-1 % 

 
 

50 ± 10 
50 ± 10 

11. Odporno�� na uderzenie 
EN 12691 
Metoda A 
Metoda B 

mm 
 

2000 
2000 

12. 
Odporno�� na obci��enie 
statyczne 

EN 12730 
Metoda A 

kg    20 

13. Stabilno�� wymiarów 
EN 1107-1 
Metoda A 

% 	 0,5 

14. Gi�tko�� w niskiej temperaturze EN 1109 ºC  	-20 /∅30 mm 

15. Odporno�� na spływanie  EN 1110 ºC � 100 

16. 
Odporno�� na sztuczne 
starzenie 

EN 1109 
EN 1296 

ºC 
 

-15 ± 5 
 

17. Przyczepno�� posypki EN 12039 % 10 ± 10 

18. Przenikanie pary wodnej EN 13707 ----- µ=20 000 

 
(*) istnieje mo�liwo�� produkcji papy o innej długo�ci i /lub szeroko�ci z zachowaniem wymagania, �e okre�lona w  
     badaniach warto�� długo�ci i/lub szeroko�ci jest nie mniejsza ni� deklarowana. 
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Karta charakterystyki 
Zgodna z Rozporz�dzeniem (WE) nr 1907/2006 

Sekcja 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSI�BIORSTWA  
1.1 Identyfikator produktu:  ATLAS UNI-GRUNT ULTRA   
1.2 Istotne zidentyfikowane 
zastosowania mieszaniny 
oraz zastosowanie 
odradzane: 

PREPARAT GRUNTUJ�CY ATLAS UNI-GRUNT ULTRA przeznaczony jest do 
gruntowania nasi�kliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podło�y. ATLAS UNI-
GRUNT ULTRA to szybkoschn�ca emulsja do gruntowania i wzmacniania podło�y 
budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, posadzki, do stosowania wewn�trz i na zewn�trz 
budynków.  
  
Szczegółowe informacje dotycz�ce zastosowania, wła�ciwo�ci oraz sposobu u�ycia 
zaprawy znajduj� si� w karcie technicznej / katalogu produktów.  
Zastosowania niewymienione w dokumentach firmy ATLAS Sp. z o.o. nale�y wcze�niej 
skonsultowa� z przedstawicielem firmy. 

1.3 Dane dotycz�ce 
dostawcy karty 
charakterystyki: 

ATLAS Sp. z o.o. 
ul. �w. Teresy 105, 91-222 Łód� 

telefon: (42) 631 89 45 
fax: (42) 631 88 69 

 
 
Osoby odpowiedzialne za karty charakterystyki:  
msds@atlas.com.pl 

1.4 Numer telefonu 
alarmowego: 

112 – numer alarmowy  
999 – pogotowie ratunkowe 
998 – stra� po�arna 
997 – policja  
800 168 083 – telefon INFOLINIA ATLAS czynny od poniedziałku do pi�tku mi�dzy 
8:00-16:00 w pozostałych godzinach informacje odbiera automat 

 
Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGRO�E�  

2.1 Klasyfikacja substancji 
lub mieszaniny: 
 

Skin Sens. 1A Mo�e powodowa� reakcj� alergiczn� skóry  

2.2 Elementy oznakowania P102 Chroni� przed dzie�mi.  
P280 Stosowa� r�kawice ochronne/odzie� ochronn�/ochron� oczu /ochron� twarzy. 
P303+361+353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR� (lub z włosami): Natychmiast 
zdj�� cał� zanieczyszczon� odzie�. Spłuka� skór� pod strumieniem wody lub 
prysznicem. 
P333+P313 W przypadku wyst�pienia podra�nienia skóry lub wysypki: Zasi�gn�� 
porady/zgłosi� si� pod opiek� lekarza. 
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Karta charakterystyki 
Zgodna z Rozporz�dzeniem (WE) nr 1907/2006 

ETYKIETA: 

 

    
 

UWAGA  
Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Mo�e powodowa� reakcj� alergiczn� 
skóry. 
 
Chroni� przed dzie�mi.  
Stosowa� r�kawice ochronne/odzie� ochronn�/ochron� oczu /ochron� twarzy. 
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR� (lub z włosami): Natychmiast zdj�� 
cał� zanieczyszczon� odzie�. Spłuka� skór� pod strumieniem wody lub 
prysznicem. 
W przypadku wyst�pienia podra�nienia skóry lub wysypki: Zasi�gn�� 
porady/zgłosi� si� pod opiek� lekarza. 
�

Zawiera produkty biobójcze 
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazol-
2,5(1H,3H)-dion CAS:5395-50-6 
2-metyloizotiazol-3(2H)-on CAS 2682-20-4 
1,2-benzoizotiazol – 3(2H)-on CAS: 2634-33-5  
 
�

 

2.3 Inne zagro�enia: Zgodnie z zał�cznikiem XIII Rozporz�dzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB, 
mieszanina nie spełnia kryteriów PBT ani vPvB. 
 

 
 

Sekcja 3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH  
3.1 Substancje: Nie dotyczy 
3.2 Mieszaniny: Mieszanina wodnej dyspersji �ywic syntetycznych, �rodków odpieniaj�cych, i 

konserwuj�cych. 
3.2.1a Niebezpieczne 
składniki: 
 

Nazwa  Numer  Zawarto�	  
Klasyfikacja i  

oznakowanie  
(patrz pkt.16) 

Tetrahydro-1,3,4,6-
tetrakis(hydroksymety
lo)imidazo[4,5-
d]imidazol-
2,5(1H,3H)-dion 

CAS:5395-50-6 
Einecs:226-408-0 

>0,05% 
<0,06 

 GHS 07 
 Skin Sens 1B 

 
H317 

2-metyloizotiazol-
3(2H)-on 

CAS:2682-20-4 
WE 220-239-6 
Nr. rej. 
01-2120764690-50 
 

> 0,003 
<0,005% 

GHS 05 Acute Tox 2   
GHS 06 Acute Tox 3  
GHS 09 Acute Tox 3  
GHS 07 Skin Sens 1A 
GHS 09 Aquatic Acute 1  
GHS 09Aquatic Chronic 1  
GHS 05 Skin Corr  1B 
GHS 05 Eye Dam.1  

H330 
H311 
H301 
H317 
H400 
H410 
H314 
H318 

1,2-benzoizotiazol 
3(2H)-on  

CAS:2634-33-5  
WE 220-120-9 
Nr. rej  
01-2120761540-60 

> 0,003 
<0,005% 

GHS 06 Acute Tox 2   
GHS 07 Acute Tox 4  
GHS 07 Skin Sens 1A 
GHS 09 Aquatic Acute 1  
GHS 09Aquatic Chronic 2  
GHS 07 Skin Irrit. 2  
GHS 05 Eye Dam.1  

H330 
H302 
H317 
H400 
H411 
H315 
H318 
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Karta charakterystyki 
Zgodna z Rozporz�dzeniem (WE) nr 1907/2006 

3.2.1b Substancje 
stwarzaj�ce zagro�enie w 
miejscu pracy: 

Brak   

3.2.1b Substancje z 
okre�lon� na poziomie 
Unii Europejskiej 
warto�ci� najwy�szego 
dopuszczalnego st
�enia 
w �rodowisku pracy 

Nie dotyczy  

Inne informacje: • Do klasyfikacji produktu przyj�to rzeczywist� zawarto�� składników niebezpiecznych. 
• Okres przechowywania produktu w warunkach zgodnych z sekcj� 7, wynosi 18 

miesi�cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
• Pełna tre�� zwrotów H znajduje w sekcji 16 

 
 

Sekcja 4. �RODKI PIERWSZEJ POMOCY  
4.1 Opis �rodków 
pierwszej pomocy 

Po wdychaniu Osob� poszkodowan� wyprowadzi� na �wie�e powietrze i 
obserwowa�, w przypadku wyst�pienia trudno�ci w oddychaniu, zawrotów głowy, 
nudno�ci lub utraty przytomno�ci natychmiast wezwa� pomoc medyczn�. W 
przypadku zatrzymania oddechu zastosowa� wspomaganie oddechu lub sztuczne 
oddychanie. 
Po kontakcie ze skór�: Zdj�� zanieczyszczon� odzie�. Miejsce wystawione na 
działanie mieszaniny spłuka� wod� a nast�pnie umy� mydłem.  
Po kontakcie z oczami: Nie trze� oczu. Natychmiast opłuka� du�� ilo�ci� wody przez 
minimum 15 min, podczas płukania trzyma� oczy szeroko otwarte. Wyj�� soczewki 
kontaktowe. Konieczna konsultacja okulistyczna. 
Po połkni
ciu: Nie wywoływa� wymiotów, nie podawa� niczego doustnie. 
Skontaktowa� si� z lekarzem. 

4.2 Najwa�niejsze ostre i 
opó�nione objawy oraz 
skutki nara�enia 

Efekt działania produktów o odczynie alkalicznym na �ywe tkanki, w przeciwie�stwie 
do kwasów, zawsze jest opó�niony, dlatego nie nale�y dopuszcza� do długotrwałego i 
bezpo�redniego kontaktu gotowej mieszanki ze skór�, oczami czy drogami 
oddechowymi. Nale�y przestrzega� uwag dotycz�cych bezpiecze�stwa i u�ytkowania 
zamieszczonych na etykiecie. Natychmiast usuwa� produkt za skóry, oczu i �luzówek, 
co pozwoli zapobiec wszelkim opó�nionym skutkom nara�enia. 

4.3  Wskazania dotycz�ce 
wszelkiej natychmiastowej 
pomocy lekarskiej i 
szczególnego 
post
powania z 
poszkodowanym 

W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek niepokoj�cych objawów wezwa� natychmiast 
pomoc medyczn�, pokaza� kart� charakterystyki, opakowanie lub etykiet�. Nie 
dopuszcza� do stwardnienia mieszaniny, natychmiast spłuka�/przemy�. W przypadku 
kontaktu z oczami lub �luzówkami wskazana jest konsultacja medyczna. Wskazany 
jest dost�p do bie��cej wody. W przypadku wielokrotnego lub długotrwałego kontaktu 
ze skór� stosowa� kremy ochronne. 

 
 
 
   Sekcja 5. POST�POWANIE W PRZYPADKU PO�ARU  
   W przypadku powstania po�aru nale�y niezwłocznie przyst�pi� do jego gaszenia przy u�yciu wszystkich dost�pnych 
�rodków ga�niczych, zaalarmowa� osoby b�d�ce w strefie zagro�enia i wezwa� stra� po�arn�  
(patrz: sekcja 1.4), podaj�c niezb�dne informacje umo�liwiaj�ce rozpocz�cie akcji przeciwpo�arowej (poda�: gdzie 
powstało zdarzenie - dokładny adres, co si� pali lub jaki rodzaj zagro�enia zaistniał, czy istnieje zagro�enie dla �ycia 
ludzkiego, nr telefonu, z którego si� alarmuje oraz swoje imi� i nazwisko). Do czasu przybycia stra�y po�arnej 
kierowanie akcj� obejmuje specjalnie do tej funkcji powołana osoba, która niezwłocznie rozpoczyna ewakuacj� osób.  
      Ka�dy pracownik powinien posiada� informacje na temat zagro�e� po�arowych na jego stanowisku pracy i w 
najbli�szym otoczeniu. Stanowisko pracy powinno by� utrzymane w nale�ytym porz�dku.  
Materiały łatwopalne nie mog� znajdowa� si� w pobli�u urz�dze� elektrycznych, grzejników czy innych �ródeł ognia. 
 
5.1 �rodki ga�nicze Odpowiednie �rodki ga�nicze: Piana, proszki ga�nicze, piasek, dwutlenek w�gla, 
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woda – pr�dy rozproszone.  
Niewła�ciwe �rodki ga�nicze: Nie stosowa� wody w pełnym strumieniu. 

5.2 Szczególne zagro�enia 
zwi�zane z substancj� lub 
mieszanin� 

W przypadku po�aru mog� tworzy� si� niebezpieczne gazy (CO2, CO) w 
okre�lonych warunkach spalania, nie mo�na wykluczy� powstania innych 
szkodliwych substancji. 

5.3  Informacje dla stra�y 
po�arnej 

Nale�y nosi� pełny komplet odzie�y ochronnej i osobisty aparat oddechowy. Nie 
nale�y odprowadza� wody z gaszenia po�aru do �rodowiska wodnego. U�y� 
strumienia wody by schładza� powierzchnie wystawione na działanie ognia.   

 
 

      Sekcja 6. POST�POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
�RODOWISKA 

 

6.1 Indywidualne �rodki 
ostro�no�ci, wyposa�enie 
ochronne i procedury w 
sytuacjach awaryjnych 

Dla osób nie nale��cych do personelu likwiduj�cego skutki awarii  
Dla osób nie nale��cych do personelu udzielaj�cego pomocy:  
Nale�y ostrzec inne osoby znajduj�ce si� w  obszarze zagro�enia. 
Powiadomi� przeło�onych o zaistniałej awarii oraz osoby opowiedziane za ochron� 
�rodowiska/bhp 
Zabezpieczy� miejsce awarii. 
 
Dla osób likwiduj�cych skutki awarii: 
Nale�y ostrzec inne osoby znajduj�ce si� w  obszarze zagro�enia. 
Powiadomi� przeło�onych o zaistniałej awarii oraz osoby opowiedziane za ochron� 
�rodowiska/bhp 
Zabezpieczy� miejsce awarii. Przed podj�ciem  dalszych działa� upewni� si� 
odno�nie zagro�e�.  Do usuwania awarii   przyst�pi� w odzie�y i obuwiu ochronnym 
oraz odpowiednich �rodkach ochrony indywidualnej ( patrz sekcja 8.2.)  
Podczas rozlania  wyciek zasypa� sorbentem i zebra� do odpowiedniego 
pojemnika, nast�pnie przekaza� odpad  wyspecjalizowanej firmie 
 

6.2 �rodki ostro�no�ci w 
zakresie ochrony 
�rodowiska: 

Nie dopu�ci� do rozprzestrzeniania si� lub przedostania materiału do kanalizacji, 
wód powierzchniowych i gruntowych– stosuj�c ziemi�, piasek lub inne bariery. 
Wykopa� rów lub tam� �eby zebra� a nast�pnie zutylizowa� produkt. Przy małych 
wyciekach gromadzi� produkt w zbiornikach awaryjnych.  

6.3 Metody i materiały 
zapobiegaj�ce 
rozprzestrzenianiu si
 
ska�enia i słu��ce do 
usuwania ska�enia 
oczyszczania: 

Przy małych wyciekach mieszaniny, przenie�� do oznaczonego, uszczelnionego 
pojemnika w celu odzyskania lub bezpiecznego pozbycia si� produktu. 
Pozostało�ci wchłon�� materiałem absorbuj�cym (piasek) i pozby� si� w 
odpowiedni sposób. Usun�� ska�on� gleb�. 
Du�y wyciek – zebra� mechanicznie ( np. przy u�yciu odkurzacza przemysłowego 
przeznaczonego do wchłaniania cieczy ) lub przy pomocy odpowiedniego 
absorbenta i przekaza� do zniszczenia. Wytyczne w zakresie pozbywania si� 
rozlanego materiału przedstawiono w sekcji 13. 

6.4 Odniesienia do innych 
sekcji 

	rodki ochrony indywidualnej: sekcja 8 
Post�powanie z odpadami: sekcja 13 

 
     Sekcja 7. POST�POWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH 
MAGAZYNOWANIE 

 

7.1 �rodki ostro�no�ci 
dotycz�ce bezpiecznego 
post
powania 

Unika� wdychania i kontaktu z mieszanin�. Zapobiega� przedostaniu si� do 
�rodowiska. Podczas pracy nie spo�ywa� pokarmów i napojów. My� r�ce po 
u�yciu. Zdj�� zanieczyszczon� odzie� i wyposa�enie ochronne przed wej�ciem do 
miejsc przeznaczonych do spo�ywania posiłków.  

7.2  Warunki bezpiecznego 
magazynowania, w tym 
informacje dotycz�ce 
wszelkich wzajemnych 

Przechowywa� w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu  
w prawidłowo oznakowanym i szczelnie zamkni�tym oryginalnym pojemniku. Unika� 
bezpo�redniego działania promieni słonecznych, �ródeł ciepła, gor�cych 
powierzchni i otwartego ognia. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C, 
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niezgodno�ci Chroni� przed mrozem. Przed u�yciem produkt powinien zosta� wymieszany. Przy 
zachowaniu powy�szych warunków nie s� znane �adne niekorzystne interakcje.  
 

7.3 Szczególne zastosowania 
ko�cowe 

Stosowa� zgodnie z zasadami bezpiecze�stwa i higieny pracy. Zapewni� 
odpowiedni� wentylacje szczególnie w pomieszczeniach zamkni�tych. Szczegółowe 
informacje dotycz�ce zastosowania, wła�ciwo�ci oraz sposobu u�ycia mieszaniny 
znajduj� si� w karcie technicznej / katalogu produktów.  
Zastosowania nie wymienione w dokumentach firmy ATLAS Sp. z o.o. nale�y 
wcze�niej skonsultowa� z przedstawicielem firmy. 

 
 

      Sekcja 8. KONTROLA NARA�ENIA I �RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  
8.1 Parametry dotycz�ce 
kontroli 

W przypadku wyst�powania w mieszaninie składników wymienionych w sekcji 3.2.1 
zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 
2018 r. w sprawie najwy�szych dopuszczalnych st��e� i nat��e� czynników 
szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku pracy (Dz.U.2018 poz.1286), niezb�dne jest 
prowadzenie monitoringu w �rodowisku pracy. 

• NDS i NDSCh  Nie dotyczy  
• DSB Nie okre�lono  
• monitoring Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada� i 

pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 
33 poz. 166) 

8.2 Kontrola nara�enia  
8.2.1 Stosowne techniczne 
�rodki kontroli 

Zapewni� wła�ciw� wentylacj� pomieszczenia podczas pracy z mieszanin�, oraz 
�rodki ochrony indywidualnej.  

8.2.2 Indywidualne �rodki ochrony takie jak indywidualne wyposa�enie ochronne 
• Ochrona oczu lub twarzy: Ochrona oczu – Okulary ochronne zabezpieczaj�ce przed rozpryskami substancji 

chemicznych (spełniaj�ce norm� PN EN 166) 
• Ochrona skóry: 
 

Ubranie robocze z długimi r�kawami i nogawkami z odpowiednimi 
zabezpieczeniami przeciw dostaniu si� materiału pod ubranie. Nieprzemakalne, 
długie obuwie robocze. Zalecana aby ubranie i obuwie roboczy było chemicznie 
odporne na t� mieszanin�. 
Ochrona r�k - W przypadku wyst�pienia mo�liwo�ci kontaktu z produktem 
stosowa� r�kawice ochronne (czas przebicia powy�ej 480 min. zgodne z PN-EN 
375)  R�kawice nale�y zakłada� wył�cznie na czyste r�ce. Po zdj�ciu r�kawic r�ce 
nale�y starannie umy� i wysuszy�. Zalecane stosowanie kremu do r�k. Zu�yte lub 
uszkodzone r�kawice nale�y niezwłocznie wymieni� na nowe. 

• Dróg oddechowych Nie s� wymagane  
• Ochrona termiczna  Nie s� wymagane  

8.2.3 Kontrola nara�enia �rodowiska 
Nie dopuszcza� do zanieczyszczenia produktem odpływów, cieków wodnych i gleby. 

 
     Sekcja 9. WŁA�CIWO�CI FIZYCZNE I CHEMICZNE  
9.1 Informacje na temat 
podstawowych wła�ciwo�ci 
fizycznych i chemicznych 

Wygl�d: ciecz koloru zielonego  
Zapach: wyczuwalny cytrusowy  
Próg zapachu: nie dotyczy 
pH: lekko alkaliczny 
Temperatura topnienia / krzepni
cia: nie dotyczy 
Pocz�tkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: powy�ej 100 o C 
Temperatura zapłonu: mieszanina nie jest palna 
Szybko�	 parowania: nie dotyczy 
Palno�	: nie jest palny 
Górna / dolna granica palno�ci / wybuchowo�ci: mieszanina nie jest wybuchowa  
Pr
�no�	 par: nie dotyczy 
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G
sto�	 par: nie dotyczy 
G
sto�	 wzgl
dna:  ok. 1,0 g/cm3 
Rozpuszczalno�	: w postaci handlowej mieszalny w wodzie 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy 
Temperatura samozapłonu: mieszanina nie jest palna 
Temperatura rozkładu: nie dotyczy 
Lepko�	: 350 cP ( Brookfield DV II+S05 20 rpm ) 
Wła�ciwo�ci wybuchowe: nie posiada 
Wła�ciwo�ci utleniaj�ce: nie posiada 

9.2  Inne informacje Brak dodatkowych informacji 
 

     Sekcja 10. STABILNO�� I REAKTYWNO��  
10.1 Reaktywno�	 Brak dost�pnych danych 
10.2 Stabilno�	 chemiczna Mieszanina stabilna w warunkach normalnych. W temperaturze powy�ej 150 oC 

mo�e zaj�� rozkład dyspersji polimerowej.  
10.3 Mo�liwo�	 wyst
powania 
niebezpiecznych reakcji 

W przypadku standardowego zastosowania produktu, nie mieszania z innymi 
produktami lub substancjami, nie przewiduje si� niebezpiecznych reakcji. 

10.4 Warunki, których nale�y 
unika	 

Temperatura powy�ej 150 oC 

10.5 Materiały niezgodne Nie nale�y stosowa� pojemników wykonanych z aluminium, miedzi i stopów tych 
metali 

10.6 Niebezpieczne produkty 
rozkładu 

Mieszanina nie ulega rozkładowi w temperaturach otoczenia. 

 
Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE                                                                       

11.1 Informacje dotycz�ce 
skutków toksykologicznych 

Nie dotyczy 

Drogi nara�enia: 
 

• toksyczno�	 ostra 
Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   

• działanie �r�ce/dra�ni�ce 
na skór
 

Działa oboj�tne lub powoduje lekkie podra�nienie skóry - po zwi�zaniu stosunkowo 
trudny do zmycia, zaczerwienie skóry mo�e pojawi� si� na skutek prób usuni�cia go 
z jej powierzchni, dlatego nale�y usuwa� produkt mo�liwie jak najszybciej 

• powa�ne uszkodzenie 
oczu/działanie dra�ni�ce 
na oczy  

Działa oboj�tne lub powoduje lekkie podra�nienie oczu - nale�y usuwa� produkt 
mo�liwie jak najszybciej. 

• działanie uczulaj�ce na 
drogi oddechowe lub 
skór
  

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji  

• działanie mutagenne na 
komórki rozrodcze  

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   

• działanie rakotwórcze  Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   
• szkodliwe działanie na 

rozrodczo�	  
Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   

• działanie toksyczne na 
narz�dy docelowe – 
nara�enie jednorazowe  

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   

• działanie toksyczne na 
narz�dy docelowe – 
nara�enie powtarzane  

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   

• zagro�enie spowodowane 
aspiracj�  

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   
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      Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE  
12.1 Toksyczno�	 Nie dotyczy. 
12.2 Trwało�	 i zdolno�	 do 
rozkładu 

Ograniczona, zale�na od warunków w jakich podlega biodegradacji. 

12.3 Zdolno�	 do 
bioakumulacji 

Nie ma dowodów na bioakumulacj�  

12.4 Mobilno�	 w glebie Mieszanina miesza si� z wod�.  
12.5 Wyniki oceny wła�ciwo�ci 
PBT i vPvB 

Składniki mieszaniny nie spełniaj� kryteriów PBT i vPvB 

12.6 Inne szkodliwe skutki 
działania 

Nie dotyczy 

 
      Sekcja 13.POST�POWANIE Z ODPADAMI  
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
Bezpieczne obchodzenie si
 z 
odpadami: 

Je�eli jest to mo�liwe odzyska� lub zawróci� do obiegu. Nie usuwa� do �rodowiska 
ze �ciekami czy wod�. Odpady produktów nie powinny zanieczyszcza� gleby i 
wody. 
Przestrzega� przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 
nr 0 poz. 21) 

Obchodzenie si
 z odpadami 
opakowaniowymi: 

Przestrzega� przepisów Ustawy Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 nr.0 poz.888).  

Kod odpadu:  produkt: 08 01 99 (Odpady z produkcji, przygotowywania, obrotu i stosowania 
oraz usuwania farb i lakierów – Inne nie wymienione odpady) 
opakowanie: 15 01 02 (Odpady opakowaniowe – Opakowanie z tworzyw 
sztucznych) 

 
      Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZCE TRANSPORTU  
14.1 Numer UN (ONZ) Nie dotyczy 
14.2 Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN 

Nie dotyczy 

14.3 Klasy zagro�enia w 
transporcie 

Mieszanina transportowana w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagro�enia 
podczas transportu. Nie wymaga szczególnego traktowania ani oznakowania w my�l 
obowi�zuj�cych przepisów transportowych. 

14.4 Grupa pakowania Nie dotyczy 
14.5 Zagro�enia dla 
�rodowiska 

Nie dotyczy 

14.6 Szczególne �rodki 
ostro�no�ci dla u�ytkowników 

Przestrzega� przepisów Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 
2005 nr 141 poz. 1184) wraz z pó�niejszymi zmianami. 

14.7 Transport luzem zgodnie z 
zał�cznikiem II do konwencji 
MARPOL i kodeksem IBC 

Nie dotyczy 

 
       Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPISÓW PRAWNYCH  
15.1 Przepisy prawne dotycz�ce bezpiecze�stwa, zdrowia i ochrony �rodowiska specyficzne dla substancji 
lub mieszaniny 

• Akty prawne 
dotycz�ce klasyfikacji 
oraz oznakowania 
opakowa� substancji 
i mieszanin 
niebezpiecznych 

Zwroty wskazuj�ce rodzaj zagro�enia oraz okre�laj�ce warunki bezpiecznego 
stosowania mieszaniny niebezpiecznej zgodnie z Rozporz�dzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj�ce i 
uchylaj�ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj�ce rozporz�dzenie 
(WE) nr 1907/2006 (Patrz sekcja 2.1 i 2.2) (WE) nr 1907/2006 (Patrz sekcja 2.1 i 
2.2) 

• Dotycz�ce Maksymalna zawarto�� LZO  w produkcie poni�ej 1,9 g/l. Dopuszczalna 
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oznakowania 
zawarto�ci lotnych 
zwi�zków 
organicznych - LZO 
(VOC) 

zawarto�� LZO 30 g/l – Kategoria A/h/FW - Zgodnie z Rozporz�dzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w 
sprawie szczegółowych wymaga� dotycz�cych ograniczenia emisji lotnych 
zwi�zków organicznych powstaj�cych w wyniku wykorzystywania 
rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w 
mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz.U. 2016 poz. 1353) 

• Pozostałe 
obowi�zuj�ce akty 
prawne 

- Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. 
(Dz.U.2011 nr.63 poz.322) wraz z pó�niejszymi zmianami 
- Rozporz�dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole� i stosowanych 
ogranicze� w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniaj�ce dyrektyw� 1999/45/WE oraz uchylaj�ce rozporz�dzenie 
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporz�dzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie� 
dyrektyw� Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pó�niejszymi zmianami 
- Rozporz�dzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniaj�ce 
rozporz�dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwole� i stosowanych ogranicze� w zakresie 
chemikaliów (REACH) 
- Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy zwi�zanej z wyst�powaniem w miejscu pracy 
czynników chemicznych (Dz.U.2005 nr.11 poz.86) wraz z pó�niejszymi zmianami 
- Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w 
zwi�zku z uzyskaniem przez Rzeczpospolit� Polsk� członkostwa w Unii 
Europejskiej (Dz.U.2004 nr.96 poz.959) 
- Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 
wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy 
(Dz.U.1997 nr.129 poz.844) wraz z pó�niejszymi zmianami 
- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1923) 
- Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
ogranicze� produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin 
niebezpiecznych lub stwarzaj�cych zagro�enie oraz wprowadzania do obrotu lub 
stosowania wyrobów zawieraj�cych takie substancje lub mieszaniny (Dz.U. 2013 
nr 0 poz. 180) 
- Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 pa�dziernika 2013 r. w 
sprawie stosowania ogranicze� wyszczególnionych w zał�czniku XVII do 
rozporz�dzenia nr 1907/2006 (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1314) 
Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiaj�ca 
pierwsz� list� indykatywnych warto�ci granicznych nara�enia na czynniki 
zewn�trzne podczas pracy w zwi�zku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG 
w sprawie ochrony zdrowia i bezpiecze�stwa pracowników przed ryzykiem 
zwi�zanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 42 z 
16.6.2000) 
Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiaj�ca drugi 
wykaz indykatywnych dopuszczalnych warto�ci nara�enia zawodowego w celu 
wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniaj�ca dyrektywy 91/322/EWG i  
2000/39/WE (Dz. Urz. UE L 38 z 9.2.2006) 
Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiaj�ca trzeci 
wykaz wska�nikowych warto�ci nara�enia zawodowego w celu wykonania 
dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniaj�ca dyrektyw� Komisji 2000/39/WE (Dz. 
Urz. UE L 38 z 19.12.2009) 
Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr  528/2012 z dnia 22 
maja 2012 r.w sprawie udost�pniania na rynku i stosowania produktów 
biobójczych 
Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 648/2004 z dnia 31 
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marca 2004 r. w sprawie detergentów  
 

 
    Sekcja 16. INNE INFORMACJE   
Wykaz zwrotów H: 
 

• H301 - Działa toksycznie po połkni�ciu 
• H302 - Działa szkodliwie po połkni�ciu 
• H304 – Połkni�cie i dostanie si� przez drogi oddechowe mo�e grozi� 

�mierci�. 
• H314 - Powoduje powa�ne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
• H315 - Działa dra�ni�co na skór� 
• H317 - Mo�e powodowa� reakcj� alergiczn� skóry 
• H318 - Powoduje powa�ne uszkodzenie oczu 
• H331  - Działa toksycznie w nast�pstwie wdychania  
• H332 - Działa szkodliwie w nast�pstwie wdychania. 
• H336 – Mo�e powodowa� uczucie senno�ci lub zawroty głowy  
• H373 – Mo�e powodowa� uszkodzenie płuc poprzez długotrwałe lub 

nara�enie powtarzane przez wdychanie 
• H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne  
• H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powoduj�c 

długotrwałe skutki  
• H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powoduj�c długotrwałe 

skutki. 
Powy�sze symbole i zwroty odnosz� si� do zagro�e� powodowanych przez czyste 
substancje przywołane w punkcie 3. Nie odnosz� si� one do mieszaniny. 

Skróty: numer CAS – Chemical Abstract Service number 
numer WE – numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie 
Istniej�cych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS - ang. European 
Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany substancji w 
Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang. 
European List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji 
chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers" 
Substancja/mieszanina CMR – substancja/mieszanina rakotwórcza, mutagenna, 
działaj�ca szkodliwie na rozrodczo��. 
NDS - Najwy�sze dopuszczalne st��enie 
NDSCh - Najwy�sze dopuszczalne st��enie chwilowe 
NDSP - Najwy�sze dopuszczalne st��enie pułapowe 
vPvB - (Substancja) Bardzo trwała i wykazuj�ca bardzo du�� zdolno�� do 
bioakumulacji  
PBT - (Substancja) Trwała, wykazuj�ca zdolno�� do bioakumulacji i toksyczna 
PNEC - Przewidywane st��enie niepowoduj�ce skutków 
DN(M)EL - Poziom niepowoduj�cy zmian 
LD50 - Dawka, przy której obserwuje si� zgon 50% badanych organizmów 
LC50 - St��enie, przy którym obserwuje si� zgon 50 % badanych organizmów 
LOEC - Najni�sze st��enie wywołuj�ce daj�cy si� zaobserwowa� efekt 
NOEL - Najwy�sze st��enie substancji, przy którym nie obserwuje si� efektów 
RID - Regulamin dla mi�dzynarodowego przewozu kolejami towarów 
niebezpiecznych 
ADR - Umowa europejska dotycz�ca mi�dzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych 
IMDG - Mi�dzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 
ICAO/IATA - Organizacja Mi�dzynarodowego lotnictwa cywilnego/Mi�dzynarodowe 
Zrzeszenie Przewo�ników Powietrznych 
UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, zło�one produkty reakcji 
lub materiały biologiczne 
DSB – dopuszczalne st��enie w materiale biologicznym 
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GHS01-09 – piktogramy GHS wg zał�cznika V do CLP 
Flam. Liq. - Substancja ciekła łatwo palna 
Acute Tox. - Toksyczno�� ostra 
Skin Corr. - Działanie �r�ce na skór� 
Skin Irrit. - Działanie dra�ni�ce na skór� 
Eye Dam. - Powa�ne uszkodzenie oczu 
Eye Irrit. - Działanie dra�ni�ce na oczy 
Resp. Sens. - Działanie uczulaj�ce na drogi oddechowe 
Skin Sens. - Działanie uczulaj�ce na skór� 
Muta. - Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Carc. - Rakotwórczo�� 
Repr. - Działanie szkodliwe na rozrodczo�� 
STOT SE - Działanie toksyczne na narz�dy docelowe – nara�enie jednorazowe 
STOT RE - Działanie toksyczne na narz�dy docelowe – powtarzane nara�enie 
Asp. Tox. - Zagro�enie spowodowane aspiracj� 
Aquatic Acute - Stwarzaj�ce zagro�enie dla �rodowiska wodnego, zagro�enie ostre 
Aquatic Chronic - Stwarzaj�ce zagro�enie dla �rodowiska wodnego, kat. 
przewlekła 

Niezb
dne szkolenia: Osoby uczestnicz�ce w obrocie produktem powinny by� przeszkolone w zakresie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

Ograniczenia w stosowaniu: nie dotyczy 
Inne: • Kart� charakterystyki opracowano w ATLAS Sp. z o.o. 

• Zgodnie z definicj� zawart� w Rozporz�dzeniu (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt ten jest mieszanin� i nie 
podlega obowi�zkowi rejestracji w systemie REACH. 

• Zgodnie z Rozporz�dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008, po dniu 1 czerwca 2015r. mieszaniny s� klasyfikowane, 
oznakowane i pakowane zgodnie z w/w Rozporz�dzeniem CLP 

�ródła danych, na podstawie 
których powstała niniejsza 
karta charakterystyki: 

Informacje zawarte w niniejszej karcie s� zgodne z obecnym stanem wiedzy i 
zostały zebrane pod k�tem wymaga� bezpiecze�stwa, nie stanowi�c jednocze�nie 
gwarancji własno�ci produktu. Karta ta nie zwalnia u�ytkownika produktu z 
przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisów odno�nie 
produktu, higieny i bezpiecze�stwa pracy. 
Procedury klasyfikacji:  
Klasyfikacji mieszaniny dokonano metod� obliczeniow�  
Podczas tworzenia karty korzystano z biblioteki CPWR (The Center for 
Construction Research and Training) oraz ECA (European Cement Association - 

Cembureau) 
Zmiany dokonane w karcie w 
przypadku aktualizacji: 

Zmiany w karcie charakterystyki wzgl�dem wcze�niejszego wydania zaznaczono w 
tek�cie takim znakiem:  
 

 



Zeskanuj kod i dowiedz się 

więcej o parametrach 

technicznych, korzyściach 

lub promocjach produktu

www.atlas.2dkod.pl/414

Właściwości

ATLAS HOTER U produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości 
spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków mody�kujących.

Posiada bardzo wysoką przyczepność – dzięki podwyższonej zawartości dys-
persji polimerowych wykazuje wysoką przyczepność do podłoży mineralnych 
oraz do płyt EPS i XPS. Na kształtowanie tego parametru korzystnie wpływa 
również zróżnicowany, szczelny stos nasypowy mieszanki kruszyw. Zaprawa 
mocno przylega nawet do trudnych podłoży, np. do powierzchni pokrytych 
powłokami malarskimi o dobrej przyczepności do podłoża.

Posiada zwiększoną odporność na pękanie – dzięki zbrojeniu strukturalnemu 
włóknami zaprawa posiada podwyższoną odporność na:
- powstawanie mikrorys na wstępnym etapie wiązania,
- powstawanie pęknięć w trakcie eksploatacji systemu.

Jest paroprzepuszczalny. 

Dostępny jest w dwóch wersjach: na białym cemencie (ATLAS HOTER U BIAŁY) 
bądź na  szarym cemencie (ATLAS HOTER U) – zastosowane białego cementu 
zwiększa wytrzymałość warstwy wykonanej z kleju. 

Przeznaczenie

W systemach ETICS:

·  do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu EPS (białego i gra�towego) 
i wykonywania na nich warstwy zbrojonej, 

·  do trwałego mocowania płyt izolacji termicznej o grubości do 25 cm.  

Jest zalecany do prac izolacyjnych w budownictwie pasywnym i energoosz-
czędnym – pomaga uzyskać wymaganą w budownictwie pasywnym szczelność 
przegrody budowlanej.

Stanowi element systemów ociepleń – może być stosowany do wykonywania 
ociepleń budynków nowo wznoszonych oraz poddawanych termomodernizacji.

 

 

 

 wysoka przyczepność

 zwiększona wytrzymałość dzięki mikrowłóknom

 odporność na pęknięcia i rysy

 również do styropianu gra'towego

ATLAS HOTER U
zaprawa klejąca do styropianu
i xps oraz do zatapiania siatki

FUNKCJA W SYSTEMIE OCIEPLEŃ

mocowanie termoizolacji w systemach ociepleń +

wykonywanie warstwy zbrojonej w systemach 
ociepleń pod wszystkie tynki cienkowarstwowe ATLAS

+

RODZAJE PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH

płyty EPS - styropianowe białe +

płyty EPS - styropianowe gra�towe +

płyty XPS - z polistyrenu ekstrudowanego +

płyty z wełny mineralnej o uporządkowanej  
strukturze włókien (lamelowej)

stosować 
ATLAS STOPTER 

K-50

płyty z wełny mineralnej o nieuporządkowanej  
strukturze włókien (fasadowej)

stosować 
ATLAS STOPTER 

K-50

RODZAJE OBIEKTÓW

budownictwo mieszkaniowe +

obiekty użyteczności publicznej, oświatowe,
biurowe, służby zdrowia, sportowe

+

budownictwo handlowe i usługowe +

budownictwo przemysłowe +

magazyny przemysłowe +

budownictwo komunikacyjne +

budynki gospodarcze i inwentarskie + 

garaże podziemne
stosować

ATLAS ROKER W

budynki wysokie >25 m
stosować

ATLAS ROKER U

budownictwo pasywne +

budownictwo energooszczędne +

RODZAJ PODŁOŻA

mur z betonu komórkowego +

mur z cegły lub pustaków silikatowych +

mur z cegły lub pustaków ceramicznych +

mur z bloczków betonowych +

mur kamienny +

ściany z betonu wykonywanego na budowie +

ściany z betonu prefabrykowanego +

tynki cementowe i cementowo-wapienne +

ściany pokryte silnie przylegającymi powłokami farb 
(każdorazowo wymaga oceny przyczepności)

+

stropy od strony su�tów,  
pod pomieszczeniami ogrzewanymi

stosować
ATLAS ROKER W

RODZAJ SYSTEMU OCIEPLEŃ

system tradycyjny
(wykończony tynkiem cienkowarstwowym)

+

system renowacyjny
(docieplanie istniejących ociepleń)

+

system ceramiczny
(wykończony płytkami ceramicznymi)

+
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Dane techniczne

Wymagania techniczne

ATLAS HOTER U oraz ATLAS HOTER U BIAŁY są składnikami złożonych systemów 
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi:

Przyklejanie płyt i warstwa zbrojona

Przygotowanie podłoża pod płyty
Podłoże powinno być:

- niezmrożone i suche, 
- stabilne - dostatecznie nośne, odporne na odkształcenia i wysezonowane,
-  równe - większe nierówności należy wypełnić zaprawą ATLAS ZW 330, 

lub ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ ATLAS,
-  oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza 

z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby, 
-  zagruntowane - gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT 

ULTRA wykonać w przypadku podłoży zbyt chłonnych lub nierównomiernie 
nasiąkliwych (np. w przypadku wcześniejszych lokalnych napraw); gruntowa-
nia wymagają również słabe tynki cementowe, cementowo-wapienne, a także 
mury wykonane z betonu komórkowego, bloczków silikatowych lub pustaków 
żużlobetonowych. 

Przed rozpoczęciem klejenia płyt należy zamocować i wypoziomować listwę 
cokołową, która stanowi dolne wykończenie ocieplenia.

Przygotowanie kleju
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody  
(proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem  
do zapraw, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić 
na 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy 
wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.

Przyklejanie płyt 
Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą „pasmo-
wo-punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej, ułożonej wzdłuż krawędzi płyty, 
powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy na-
łożyć równomiernie 6÷8 placków o średnicy min. 8 cm. W sumie należy na-
łożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40% powierzchni płyty  
(po dociśnięciu płyty do podłoża min. 60 %) i zapewniała stabilne mocowanie 
płyty na ścianie. Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izo-
lacyjnych, nigdy na podłoże. Należy zwrócić uwagę, aby grubość zaprawy pod 
płytą po dociśnięciu nie przekraczała 10 mm.  Przy równych i gładkich podłożach, 
dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą zębatą po całej 
powierzchni płyty. Wielkość zębów pacy powinna wynosić ok. 10 x 10 mm. 
Płyty izolacyjne kleić przy zachowaniu mijankowego układu spoin pionowych. 
Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, 
a następnie dobić do żądanego położenia za pomocą łaty. Jeśli konieczne jest 
dodatkowe mocowanie za pomocą łączników mechanicznych można do niego 
przystąpić najwcześniej po upływie doby od przyklejenia płyt. Należy stosować 
łączniki z trzpieniem tworzywowym lub stalowym w ilości zgodnej z projektem 
technicznym ocieplenia, min. 4 szt/m2.
W przypadku wątpliwości co do nośności podłoża należy przeprowadzić próbę 

Szczegółowe wskazania dotyczące przygotowania podłoża, w zależności 
od jego rodzaju.

Rodzaj podłoża Sposób postępowania

Tynki „głuche” bezwzględnie usunąć

Powłoki malarskie o niskiej przyczepności 
i inne zanieczyszczenia osłabiające przyczepność 

zaprawy do podłoża

usunąć mechanicznie  
np. poprzez mycie  
hydrodynamiczne

Fasady z porażeniem mikrobiologicznym  
na powierzchni (grzyby, algi, porosty)

powierzchnię oczyścić 
mechanicznie, następnie 

użyć preparatu ATLAS 
MYKOS PLUS.

Budynki wzniesione w technologii wielkiej płyty

W obiektach, wzniesionych 
z zastosowaniem zewnętrz-
nych prefabrykowanych 
płyt warstwowych, należy 
dokonać oceny technicznej 
stanu pierwotnego zamo-
cowania warstwy faktu-
rowej. W razie potrzeby, 
przed robotami docieple-
niowymi, wzmocnić to po-
łączenie przez dodatkowe 
kotwienie. Ocenę i projekt 
techniczny w tym zakresie 
powinna wykonać osoba  
z uprawnieniami konstruk-
cyjnymi. Oprócz oceny stanu 
podłoża należy sprawdzić stan 
połączeń międzypłytowych.  
Kit z połączeń mogący wcho-
dzić w reakcję chemiczną  
z termoizolacją należy usunąć. 

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,40 kg / dm3

Proporcje mieszania
woda / sucha mieszanka

0,20÷0,22 l / 1 kg
5,00÷5,50 l / 25 kg

Min. / max. grubość warstwy zbrojonej 2 mm / 5 mm

Przyczepność w stanie powietrzno – suchym 
do betonu

min. 0,25 MPa

Przyczepność w stanie powietrzno – suchym 
do styropianu

min. 0,08 MPa

Temperatura przygotowania 
zaprawy podłoża i otoczenia

od +5 °C do +30 °C

Czas dojrzewania ok. 5 minut

Czas gotowości do pracy ok. 4 godziny

Czas otwarty pracy min. 25 minut

Wyrób posiada Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.

Nazwa systemu Numer Europejskiej Oceny Technicznej

ATLAS ETA 06/0081

ATLAS XPS ETA 07/0316

ATLAS HOTER U jest składnikiem zestawów wyrobów do wykonywania  
ociepleń systemami:

Nazwa systemu
Numer Aprobaty Technicznej/  

Krajowej Oceny Technicznej

ATLAS ETICS AT-15-9090/2016

ATLAS RENOTER AT-15-8477/2016

ATLAS CERAMIK ITB-KOT-2018/0385 wydanie 1

ATLAS HOTER U BIAŁY jest składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania 
ociepleń systemem:

Nazwa systemu Numer Aprobaty Technicznej

ATLAS ETICS AT-15-9090/2016
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wyrywania łączników.
Przygotowanie płyt pod warstwę zbrojoną
Powierzchnia płyt przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna być 
wolna od szronu, równa, czysta, stabilna i odpylona, o ile płyty po przyklejeniu 
były szlifowane. Przed wykonywaniem warstwy zbrojonej na płytach gra�towych, 
zaleca się je przeszlifować i odpylić.

Wykonywanie warstwy zbrojonej. 
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech 
dniach od przyklejenia płyt. Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca, wykonana 
z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. 
Warstwę zbrojoną wykonuje się poprzez równomierne nałożenie i rozprowa-
dzenie  zaprawy pacą (np. zębatą o rozmiarze zębów 6-10 mm), a następnie 
rozłożenie siatki zbrojącej i zatopienie jej przy użyciu pacy gładkiej, jednocze-
śnie szpachlując powierzchnię na gładko. Ważne jest aby siatka zbrojąca była 
niewidoczna i całkowicie zatopiona w kleju. Siatkę należy układać na zakład 
o szerokości min. 10 cm. Zatapianie siatki i wyrównywanie warstwy zbrojonej 
należy dokonać w jednym przejściu, bez późniejszego doszpachlowywania kleju.

Pozostałe nierówności po wyschnięciu zaprawy należy zeszlifować, ponieważ 
mogą uniemożliwić prawidłowe wykonanie tynku.
W celu uniknięcia zarysowań w narożach otworów należy pod kątem 45 stopni 
wkleić dodatkowe paski siatki o wymiarach min. 20 x 35 cm. Wzmocnienia po-
winny znajdować się pod właściwą warstwą zbrojoną.

Prace wykończeniowe 
Do tynkowania można przystąpić, po wyschnięciu zaprawy (ok. 3 dni) i gdy 
warunki atmosferyczne będą odpowiadały wymaganiom wskazanym w Kartach 
Technicznych tynków. Przed tynkowaniem, warstwę zbrojoną należy pokryć 
podkładowa masa tynkarską, właściwą dla wybranego tynku.

Zużycie

Dokładne zużycie materiału zależne jest od parametrów podłoża (m.in. stopnia 
równości) oraz od przyjętej technologii przyklejania płyt.  
Przyklejanie płyt: od 4,0 do 5,0 kg/m2. 
Wykonanie warstwy zbrojonej: od 3,0 do 3,5 kg/m2.

Opakowania

Worki papierowe 25 kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne informacje dodatkowe

Nie przyklejać nagrzanego styropianu gra�towego. Nie dopuszczać do nagrze-
wania styropianu gra�towego w trakcie jego montażu oraz w czasie wstępnego 
wiązania kleju. Nagrzanie styropianu gra�towego, na którymś z wymienionych 
etapów może skutkować odspojeniem styropianu od kleju.

Parametry zaprawy wykorzystane są w pełni wówczas, gdy stosowana jest ona 
wraz z pozostałymi elementami systemu oraz zgodnie z technologią jego wy-
konywania.

W trakcie robót konieczne jest stosowanie osłon na rusztowaniach. Nie wolno 
prowadzić prac w czasie opadów śniegu lub deszczu oraz przy silnym wietrze

W razie konieczności klejenia płyt styropianowych na słabych  podłożach, 
o nośności trudnej do określenia (np. niestabilnych, pylących, trudnych 
do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności. Polega ona na przy-
klejeniu w różnych miejscach na elewacji, odpowiedniej ilości kostek styropianu 
o wymiarach 10x10 cm i sprawdzeniu połączenia po 3 dniach. Wytrzymałość 
podłoża można uznać za dostateczną, jeżeli podczas odrywania ręką styropian 
ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawą i warstwą 
podłoża oznacza to, że podłoże nie jest wystarczająco nośne. Dalsze postępo-
wanie w takim przypadku, np. określenie sposobu usunięcia słabej warstwy, 
wymaga indywidualnej analizy oraz oceny i powinno być opisane w projekcie 
technicznym ocieplenia.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usu-
nięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się środkiem ATLAS KONCENTRAT 
DO SILNYCH ZABRUDZEŃ CEMENTOWYCH. 

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa 
drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodo-
wać reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu.  
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twa-
rzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) 
całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (pryszni-
cem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza  
(zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać 
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo 
usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Klej należy przewozić i przechowywać w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych 
opakowaniach. Przechowywać w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach.  
Nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych. Przechowywać  
w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od nie-
zgodnych materiałów (patrz sekcja 10 Karty Charakterystyki), napojów i jedzenia. 
Chronić przed wilgocią – produkt ulega nieodwracalnemu stwardnieniu pod 
wpływem wilgoci. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych 
z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej 
na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wy-
robu ≤ 0,0002 %.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, 

dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania 

prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wy-

daniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. 

Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.atlas.com.pl.

Data aktualizacji: 2020-03-30
K

L
E

JE
 D

O
 O

C
IE

P
L

E
Ń



 Karta techniczna wyrobu 

SIATKA ZBROJĄCA  

Wydanie: 1/2019 strona 1 z 1 

 
odporna na alkalia 

wytrzymała 

elastyczna 

 

Przeznaczenie siatki  
 

Do wykonywania warstwy zbrojonej – do zatapiania w warstwie kleju podczas wykonywania ociepleń, zarówno ze 
styropianem jak i z wełną mineralną 
 

Stanowi element systemów ociepleń – wchodzi w skład złożonych systemów izolacji cieplnej ATLAS. 
 

Dane i wymagania techniczne
Nazwa siatki ATLAS 150 ATLAS 165 SSA-1111-340-SM 

Długość  ≥ 50 m ≥ 50 m ≥ 50 m 

Szerokość 1,0 m 1,0 m 1,0 

Masa powierzchniowa  150 (-3/+10%) g/m2 160 (-3/+10%) g/m2 340 (-5/+5%) 

 
Siatki ATLAS 150 i ATLAS 165 objęte są Aprobatami ITB oraz Krajowymi Ocenami Technicznymi jako składniki zestawu 
wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami: 

Nazwa systemu Numer Aprobaty Technicznej/ Krajowej Oceny Technicznej 

ATLAS ETICS AT-15-9090/2016 

ATLAS ETICS PLUS ITB-KOT-2018/0584 wydanie 1 

ATLAS RENOTER AT-15-8477/2016 

ATLAS ROKER AT-15-2930/2016 

ATLAS ROKER G ITB-KOT-2018/0583 wydanie 1 

 
 
Siatki ATLAS 150 i ATLAS 165 objęte są Europejskimi Ocenami Technicznymi jako składniki złożonego systemu izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS): 

Nazwa systemu Numer Aprobaty Technicznej 

ATLAS ETA-06/0081 

ATLAS GRAWIS ETA-16/0933 

ATLAS ROKER ETA-06/0173 

 
Siatka SSA-1111-340-SM objęta jest Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2018/0584 wydanie 1 jako składnik złożonego 
systemu izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi ATLAS ETICS PLUS 
 

 

Ważne informacje techniczne 
 

Siatkę należy przechowywać w pozycji pionowej, w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń 
grzejnych. Uwaga! Nie wolno narażać siatki na bezpośrednie nasłonecznienie i działanie czynników atmosferycznych. 
 
Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają 
z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej 
karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Aktualna dokumentacja techniczna produktu dostępna jest na 
www.atlas.com.pl. 
Data aktualizacji: 2019-05-20 
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Sekcja 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSI�BIORSTWA  
1.1 Identyfikator produktu:  TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY ATLAS   
1.2 Istotne zidentyfikowane 
zastosowania substancji 
lub mieszaniny oraz 
zastosowanie odradzane: 

Tynk cienkowarstwowy do wykonywania wypraw o dekoracyjnej fakturze baranka. 
Do stosowania na zewn�trz budynków. 
  
Szczegółowe informacje dotycz�ce zastosowania, wła�ciwo�ci oraz sposobu u�ycia 
zaprawy znajduj� si� w karcie technicznej / katalogu produktów.  
Zastosowania niewymienione w dokumentach firmy ATLAS Sp. z o.o. nale�y wcze�niej 
skonsultowa� z przedstawicielem firmy. 

1.3 Dane dotycz�ce 
dostawcy karty 
charakterystyki: 

ATLAS Sp. z o.o. 
ul. �w. Teresy 105, 91-222 Łód� 

telefon: (42) 631 89 45 
fax: (42) 631 88 69 

 
 
Osoby odpowiedzialne za karty charakterystyki:  
msds@atlas.com.pl 

1.4 Numer telefonu 
alarmowego: 

112 – numer alarmowy  
999 – pogotowie ratunkowe 
998 – stra� po�arna 
997 – policja  
800 168 083 – telefon INFOLINIA ATLAS czynny od poniedziałku do pi�tku mi�dzy 
8:00-16:00 w pozostałych godzinach informacje odbiera automat. 

 

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGRO�E� 
2.1 Klasyfikacja substancji 
lub mieszaniny: 
 

Aquatic Chronic 3 H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne powoduj�c 
długotrwałe skutki  
 

2.2 Elementy oznakowania P102 Chroni� przed dzie�mi.  
P103 Przed u�yciem przeczyta� etykiet�.  
P273 Unika� uwolnienia do �rodowiska.  
P501 Zawarto��/pojemnik usuwa� do odpowiednio oznakowanych kontenerów 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opró�nianych przez uprawnion� 
firm�. 

 EUH 208 Zawiera mas� poreakcyjn� 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu (3:1). Mo�e powodowa� wyst�pienie reakcji alergicznej. 
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ETYKIETA: 

 

Działa szkodliwie na organizmy wodne powoduj�c długotrwałe skutki  
 
Zawiera mas� poreakcyjn� 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu (3:1). Mo�e powodowa� wyst�pienie reakcji alergicznej. 
 
Chroni� przed dzie�mi. Przed u�yciem przeczyta� etykiet�. Unika� uwolnienia 
do �rodowiska. Zawarto��/pojemnik usuwa� do odpowiednio oznakowanych 
kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opró�nianych 
przez uprawnion� firm� 
 
Zawiera produkty biobójcze  
Terbutryna CAS: 886-50-0 
2 – oktylo -2H-izotiazol-3-on CAS: 26530-20-1 
Pirytionian cynku CAS 13463-41-7  
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazol-
2,5(1H,3H)-dion CAS: 5395-50-6 
Mas� poreakcyjn� 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu (3:1). CAS: 55965-84-9 
�

 

2.3 Inne zagro�enia: Zgodnie z zał�cznikiem XIII Rozporz�dzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB, 
mieszanina nie spełnia kryteriów PBT ani vPvB. 
 

 

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

3.2 Mieszaniny: Mieszanina wodnej dyspersji �ywic syntetycznych, kruszywa i m�czki dolomitowej, 
zag�stników, dodatków modyfikuj�cych, konserwuj�cych i 
bieli tytanowej. 

3.2.1a Niebezpieczne 
składniki: 
 

Nazwa Nr Zawarto�	 Klasyfikacja i oznakowanie  
 (patrz pkt.16) 

Tlenek cynku  CAS 1314-13-2 
EINECS 215-222-5 
Numer indeksu: 
030-013-00-7 
Nr. rej. 01-
2119463881-32 

>0,07%,<0,35% 

GHS 09 Aquatic Acute 1  
GHS 09 Aquatic Chronic 1 

H400 
H410  

Tetrahydro-
1,3,4,6-
tetrakis(hydro
ksymetylo)imi
dazo[4,5-
d]imidazol-
2,5(1H,3H)-
dion 

CAS:5395-50-6 
Einecs:226-408-0 

>0,05%,<0,073% 
 GHS 07 
 Skin Sens 1B 

 
H317 

Terbutryna  
CAS: 886-50-0 
EINECS:212-950-5 
 

>0,04%,<0,06% 

GHS 09 Aquatic Acute 1 
GHS 09 Aquatic Chronic 1, 
GHS 07 Acute Tox. 4 
GHS 07 Skin Sens 1B 
 

H400 
H410 
H302  
H317   

2 – oktylo -
2H-izotiazol-
3-on  

CAS: 26530-20-1 
EINECS:247-761-7  

>0,002%,<0,003
% 

GHS 06 Acute Tox. 3 
GHS 06 Acute Tox. 3 
GHS 05 Skin Corr. 1B 
GHS 05 Eye Dam. 1 
GHS 09 Aquatic Acute 1 
GHS 09 Aquatic Chronic 1 
GHS 07 Skin Sens. 1 

H311 
H331 
H314 
H318 
H400 
H410 
H317  
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Pirytionian 
cynku  

CAS 13463-41-7  
EINECS 236-671-3 

>0,002%, 
<0,003% 

GHS 06 Acute Tox. 3  
GHS 06 Acute Tox. 2  
GHS 05 Eye Dam. 1  
GHS 09 Aquatic Acute 1  
GHS 09 Aquatic Chronic 1  

H301 
H330 
H318 
H400  
H410 

Masa 
poreakcyjna 
5-chloro-2-
metylo-2H-
izotiazol-3-
onu  
i 2-metylo-
2H-izotiazol-
3-onu (3:1) 

CAS:55965-84-9 
Nr indexu 
613-167-00-5 
Nr. rej. 
01-2120764691-48 
 

> 0 
<0,0015% 

GHS 06 Acute Tox 3   
GHS 06 Acute Tox 3  
GHS 06 Acute Tox 3  
GHS 07 Skin Sens  
GHS 09 Aquatic Acute 1  
GHS 09Aquatic Chronic 1  
GHS 05 Skin Corr  1B 

H301 
H311 
H331 
H317 
H400 
H410 
H314 

3.2.1b Substancje z 
okre�lon� na poziomie 
Unii Europejskiej 
warto�ci� najwy�szego 
dopuszczalnego st
�enia 
w �rodowisku pracy 

Brak   

3.2.1c Substancje trwałe, 
wykazuj�ce zdolno�	 do 
bioakumulacji i toksyczne 
lub bardzo trwałe i 
wykazuj�ce bardzo du�� 
zdolno�	 do 
bioakumulacji. 

Zgodnie z zał�cznikiem XIII Rozporz�dzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB, 
mieszanina nie spełnia kryteriów PBT ani vPvB. 

Inne informacje: • Do klasyfikacji produktu przyj�to rzeczywist� zawarto�� składników niebezpiecznych. 

• Okres przechowywania produktu w warunkach zgodnych z sekcj� 7, wynosi 12 
miesi�cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

• Pełna tre�� zwrotów H znajduje w sekcji 16 
 
 

Sekcja 4. �RODKI PIERWSZEJ POMOCY  
4.1 Opis �rodków 
pierwszej pomocy 

Nale�y przestrzega� uwag dotycz�cych bezpiecze�stwa i u�ytkowania 
zamieszczonych na etykiecie. Natychmiast usuwa� produkt za skóry, oczu i �luzówek, 
co pozwoli zapobiec wszelkim opó�nionym skutkom nara�enia. Po wdychaniu Osob� 
poszkodowan� wyprowadzi� na �wie�e powietrze i obserwowa�, w przypadku 
wyst�pienia trudno�ci w oddychaniu, zawrotów głowy, nudno�ci lub utraty 
przytomno�ci natychmiast wezwa� pomoc medyczn�. W przypadku zatrzymania 
oddechu zastosowa� wspomaganie oddechu lub sztuczne oddychanie. 
Po kontakcie ze skór�: Zdj�� zanieczyszczon� odzie�. Miejsce wystawione na 
działanie mieszaniny spłuka� wod� a nast�pnie umy� mydłem.  
Po kontakcie z oczami: Nie trze� oczu. Natychmiast opłuka� du�� ilo�ci� wody przez 
minimum 15 min, podczas płukania trzyma� oczy szeroko otwarte. Wyj�� soczewki 
kontaktowe. Konieczna konsultacja okulistyczna. 
Po połkni
ciu: Nie wywoływa� wymiotów, nie podawa� niczego doustnie. 
Skontaktowa� si� z lekarzem.  

4.2 Najwa�niejsze ostre i 
opó�nione objawy oraz 
skutki nara�enia 

Efekt działania produktów o odczynie alkalicznym na �ywe tkanki, w przeciwie�stwie 
do kwasów, zawsze jest opó�niony, dlatego nie nale�y dopuszcza� do długotrwałego i 
bezpo�redniego kontaktu gotowej mieszanki ze skór�, oczami czy drogami 
oddechowymi.  

4.3  Wskazania dotycz�ce 
wszelkiej natychmiastowej 
pomocy lekarskiej i 
szczególnego 
post
powania z 
poszkodowanym 

W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek niepokoj�cych objawów wezwa� natychmiast 
pomoc medyczn�, pokaza� kart� charakterystyki, opakowanie lub etykiet�. Nie 
dopuszcza� do stwardnienia mieszaniny, natychmiast spłuka�/przemy�. W przypadku 
kontaktu z oczami lub �luzówkami wskazana jest konsultacja medyczna. Wskazany 
jest dost�p do bie��cej wody. W przypadku wielokrotnego lub długotrwałego kontaktu 
ze skór� stosowa� kremy ochronne. 
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   Sekcja 5. POST�POWANIE W PRZYPADKU PO�ARU  
W przypadku powstania po�aru nale�y niezwłocznie przyst�pi� do jego gaszenia przy u�yciu wszystkich dost�pnych 
�rodków ga�niczych, zaalarmowa� osoby b�d�ce w strefie zagro�enia i wezwa� stra� po�arn�  
(patrz: sekcja 1.4), podaj�c niezb�dne informacje umo�liwiaj�ce rozpocz�cie akcji przeciwpo�arowej (poda�: gdzie 
powstało zdarzenie - dokładny adres, co si� pali lub jaki rodzaj zagro�enia zaistniał, czy istnieje zagro�enie dla �ycia 
ludzkiego, nr telefonu, z którego si� alarmuje oraz swoje imi� i nazwisko). Do czasu przybycia stra�y po�arnej 
kierowanie akcj� obejmuje specjalnie do tej funkcji powołana osoba, która niezwłocznie rozpoczyna ewakuacj� osób.  
      Ka�dy pracownik powinien posiada� informacje na temat zagro�e� po�arowych na jego stanowisku pracy i w 
najbli�szym otoczeniu. Stanowisko pracy powinno by� utrzymane w nale�ytym porz�dku.  
Materiały łatwopalne nie mog� znajdowa� si� w pobli�u urz�dze� elektrycznych, grzejników czy innych �ródeł ognia. 
.  

5.1 �rodki ga�nicze Odpowiednie �rodki ga�nicze: Piana, proszki ga�nicze, piasek, dwutlenek w�gla, 
woda – pr�dy rozproszone.  
Niewła�ciwe �rodki ga�nicze: Nie stosowa� wody w pełnym strumieniu. 

5.2 Szczególne zagro�enia 
zwi�zane z substancj� lub 
mieszanin� 

W przypadku po�aru mog� tworzy� si� niebezpieczne gazy (CO2, CO) w 
okre�lonych warunkach spalania, nie mo�na wykluczy� powstania innych 
szkodliwych substancji. 

5.3  Informacje dla stra�y 
po�arnej 

Nale�y nosi� pełny komplet odzie�y ochronnej i osobisty aparat oddechowy. Nie 
nale�y odprowadza� wody z gaszenia po�aru do �rodowiska wodnego. U�y� 
strumienia wody by schładza� powierzchnie wystawione na działanie ognia.   

 
 

      Sekcja 6. POST�POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
�RODOWISKA 

 

6.1 Indywidualne �rodki 
ostro�no�ci, wyposa�enie 
ochronne i procedury w 
sytuacjach awaryjnych 

Dla osób nie nale��cych do personelu likwiduj�cego skutki awarii  
Nale�y ostrzec inne osoby znajduj�ce si� w  obszarze zagro�enia. 
Powiadomi� przeło�onych o zaistniałej awarii oraz osoby opowiedziane za ochron� 
�rodowiska/bhp. 
Zabezpieczy� miejsce awarii. 
 
Dla osób likwiduj�cych skutki awarii: 
Nale�y ostrzec inne osoby znajduj�ce si� w  obszarze zagro�enia. 
Powiadomi� przeło�onych o zaistniałej awarii oraz osoby opowiedziane za ochron� 
�rodowiska/bhp.  
Zabezpieczy� miejsce awarii. Przed podj�ciem  dalszych działa� upewni� si� 
odno�nie zagro�e�.  Do usuwania awarii   przyst�pi� w odzie�y i obuwiu ochronnym 
oraz odpowiednich �rodkach ochrony indywidualnej ( patrz sekcja 8.2.)  
Podczas rozlania  wyciek zasypa� sorbentem i zebra� do odpowiedniego pojemnika, 
nast�pnie przekaza� odpad wyspecjalizowanej firmie. 
 

6.2 �rodki ostro�no�ci w 
zakresie ochrony 
�rodowiska: 

Nie dopu�ci� do rozprzestrzeniania si� lub przedostania materiału do kanalizacji, 
wód powierzchniowych i gruntowych– stosuj�c ziemi�, piasek lub inne bariery. 
Wykopa� rów lub tam� �eby zebra� a nast�pnie zutylizowa� produkt. Przy małych 
wyciekach gromadzi� produkt w zbiornikach awaryjnych.  

6.3 Metody i materiały 
zapobiegaj�ce 
rozprzestrzenianiu si
 
ska�enia i słu��ce do 
usuwania ska�enia 
oczyszczania: 

Przy małych wyciekach mieszaniny, przenie�� do oznaczonego, uszczelnionego 
pojemnika w celu odzyskania lub bezpiecznego pozbycia si� produktu. 
Pozostało�ci wchłon�� materiałem absorbuj�cym (piasek) i pozby� si� w 
odpowiedni sposób. Usun�� ska�on� gleb�. 
Du�y wyciek – zebra� mechanicznie ( np. przy u�yciu odkurzacza przemysłowego 
przeznaczonego do wchłaniania cieczy lub przy pomocy odpowiedniego 
absorbenta i przekaza� do zniszczenia. Wytyczne w zakresie pozbywania si� 
rozlanego materiału przedstawiono w sekcji 13. 

6.4 Odniesienia do innych 
sekcji 

�rodki ochrony indywidualnej: sekcja 8 
Post�powanie z odpadami: sekcja 13 
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     Sekcja 7. POST�POWANIE Z MIESZANINAMI I SUBSTANCJAMI ORAZ ICH 
MAGAZYNOWANIE  

 

7.1 �rodki ostro�no�ci 
dotycz�ce bezpiecznego 
post
powania 

Unika� wdychania i kontaktu z mieszanin�. Zapobiega� przedostaniu si� do 
�rodowiska. Podczas pracy nie spo�ywa� pokarmów i napojów. My� r�ce po 
u�yciu. Zdj�� zanieczyszczon� odzie� i wyposa�enie ochronne przed wej�ciem do 
miejsc przeznaczonych do spo�ywania posiłków.  

7.2  Warunki bezpiecznego 
magazynowania, w tym 
informacje dotycz�ce 
wszelkich wzajemnych 
niezgodno�ci 

Przechowywa� w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu  
w prawidłowo oznakowanym i szczelnie zamkni�tym oryginalnym pojemniku. Unika� 
bezpo�redniego działania promieni słonecznych, �ródeł ciepła, gor�cych 
powierzchni i otwartego ognia. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C, 
Chroni� przed mrozem. Przed u�yciem produkt powinien zosta� wymieszany. Przy 
zachowaniu powy�szych warunków nie s� znane �adne niekorzystne interakcje.  
 

7.3 Szczególne zastosowania 
ko�cowe 

Stosowa� zgodnie z zasadami bezpiecze�stwa i higieny pracy. Zapewni� 
odpowiedni� wentylacje szczególnie w pomieszczeniach zamkni�tych. Szczegółowe 
informacje dotycz�ce zastosowania, wła�ciwo�ci oraz sposobu u�ycia mieszaniny 
znajduj� si� w karcie technicznej / katalogu produktów.  
Zastosowania nie wymienione w dokumentach firmy ATLAS Sp. z o.o. nale�y 
wcze�niej skonsultowa� z przedstawicielem firmy. 

 
 

      Sekcja 8. KONTROLA NARA�ENIA I �RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  
8.1 Parametry dotycz�ce 
kontroli 

W przypadku wyst�powania w mieszaninie składników wymienionych w sekcji 
3.2.1 zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 
czerwca 2018 r. w sprawie najwy�szych dopuszczalnych st��e� i nat��e� 
czynników szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku pracy (Dz.U.2018 poz.1286), 
niezb�dne jest prowadzenie monitoringu w �rodowisku pracy. 

• NDS i NDSCh  Pyły dolomitu zawieraj�ce woln� krystaliczn� krzemionk� poni�ej 2% i nie 
zawieraj�ce azbestu: 
- frakcja wdychalna  NDS – 10 mg/m3 

Tytan [7440-32-6] i jego zwi�zki – w przeliczeniu na Ti: 
- NDS – 10 mg/m3 

- NDSCh – 30 mg/m3 

Pyły ditlenku tytanu zawieraj�ce woln� krystaliczn� krzemionk� poni�ej 2% i nie 
zawieraj�ce azbestu [13463-67-7]: 
- frakcja wdychalna  NDS – 10 mg/m3 

Mieszanina zawiera w swoim składzie dolomit, dla którego okre�lono NDS, ale ze 
wzgl�du na form� produktu - g�sta pasta nie ma mo�liwo�ci wyst�pienia emisji 
pyłów w/w składników do �rodowiska pracy, a co za tym idzie monitorowanie ich 
zawarto�ci w powietrzu nie jest konieczne. 

• DSB Nie okre�lono  

• monitoring Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada� i 
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 
33 poz. 166) 

8.2 Kontrola nara�enia  

8.2.1 Stosowne techniczne 
�rodki kontroli 

Zapewni� wła�ciw� wentylacj� pomieszczenia podczas pracy z mieszanin�, oraz 
�rodki ochrony indywidualnej.  

8.2.2 Indywidualne �rodki ochrony takie jak indywidualne wyposa�enie ochronne 

• Ochrona oczu lub twarzy: Ochrona oczu – Okulary ochronne zabezpieczaj�ce przed rozpryskami substancji 
chemicznych (spełniaj�ce norm� PN EN 166) 

• Ochrona skóry: 
 

Ubranie robocze z długimi r�kawami i nogawkami z odpowiednimi 
zabezpieczeniami przeciw dostaniu si� materiału pod ubranie. Nieprzemakalne, 
długie obuwie robocze. Zalecana aby ubranie i obuwie roboczy było chemicznie 
odporne na t� mieszanin�. 
Ochrona r�k - W przypadku wyst�pienia mo�liwo�ci kontaktu z produktem 
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stosowa� r�kawice ochronne (czas przebicia powy�ej 480 min. zgodne z PN-EN 
375)  R�kawice nale�y zakłada� wył�cznie na czyste r�ce. Po zdj�ciu r�kawic r�ce 
nale�y starannie umy� i wysuszy�. Zalecane stosowanie kremu do r�k. Zu�yte lub 
uszkodzone r�kawice nale�y niezwłocznie wymieni� na nowe. 

• Dróg oddechowych Nie s� wymagane  

• Ochrona termiczna  Nie s� wymagane  

8.2.3 Kontrola nara�enia �rodowiska 

Nie dopuszcza� do zanieczyszczenia produktem odpływów, cieków wodnych i gleby. 

 
 
 

     Sekcja 9. WŁA�CIWO�CI FIZYCZNE I CHEMICZNE  
9.1 Informacje na temat 
podstawowych wła�ciwo�ci 
fizycznych i chemicznych 

Wygl�d: biała lub barwna pasta (w zale�no�ci od zamówienia) 
Zapach: charakterystyczny dla dyspersji polimerowej   
Próg zapachu: nie dotyczy 
pH: lekko alkaliczny 
Temperatura topnienia / krzepni
cia: nie dotyczy 
Pocz�tkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: powy�ej 100 o C 
Temperatura zapłonu: mieszanina nie jest palna  
Szybko�	 parowania: nie dotyczy 
Palno�	: nie jest palny 
Górna / dolna granica palno�ci / wybuchowo�ci: mieszanina nie jest wybuchowa  
Pr
�no�	 par: nie dotyczy 
G
sto�	 par: nie dotyczy 
G
sto�	 wzgl
dna:  ok. 1,9 g/cm3 
Rozpuszczalno�	: w postaci handlowej mieszalny w wodzie 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy 
Temperatura samozapłonu: mieszanina nie wykazuje tendencji do samozapłonu  
Temperatura rozkładu: mieszanina nie wykazuje tendencji do rozkładu  
Lepko�	: nie dotyczy 
Wła�ciwo�ci wybuchowe: nie posiada 
Wła�ciwo�ci utleniaj�ce: nie posiada 

9.2  Inne informacje Brak dodatkowych informacji  

 

     Sekcja 10. STABILNO�� I REAKTYWNO��  
10.1 Reaktywno�	 Brak dost�pnych danych 

10.2 Stabilno�	 chemiczna Mieszanina stabilna w warunkach normalnych. W temperaturze powy�ej 150 oC 
mo�e zaj�� rozkład dyspersji polimerowej.  

10.3 Mo�liwo�	 wyst
powania 
niebezpiecznych reakcji 

W przypadku standardowego zastosowania produktu, nie mieszania z innymi 
produktami lub substancjami, nie przewiduje si� niebezpiecznych reakcji. 

10.4 Warunki, których nale�y 
unika	 

Temperatura powy�ej 150 oC 

10.5 Materiały niezgodne Nie nale�y stosowa� pojemników wykonanych z aluminium, miedzi i stopów tych 
metali 

10.6 Niebezpieczne produkty 
rozkładu 

Mieszanina nie ulega rozkładowi w temperaturach otoczenia. 

 

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
11.1 Informacje dotycz�ce 
skutków toksykologicznych 

Nie dotyczy 

Drogi nara�enia: 
 

• toksyczno�	 ostra 
Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   

• działanie �r�ce/dra�ni�ce 
na skór
 

Działa oboj�tne lub powoduje lekkie podra�nienie skóry - po zwi�zaniu stosunkowo 
trudny do zmycia, zaczerwienie skóry mo�e pojawi� si� na skutek prób usuni�cia 
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go z jej powierzchni, dlatego nale�y usuwa� produkt mo�liwie jak najszybciej 

• powa�ne uszkodzenie 
oczu/działanie dra�ni�ce 
na oczy  

Mo�e mechanicznie dra�ni� oczy (obce ciało). 

• działanie uczulaj�ce na 
drogi oddechowe lub 
skór
  

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   

• działanie mutagenne na 
komórki rozrodcze  

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   

• działanie rakotwórcze  Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   

• szkodliwe działanie na 
rozrodczo�	  

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   

• działanie toksyczne na 
narz�dy docelowe – 
nara�enie jednorazowe  

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   

• działanie toksyczne na 
narz�dy docelowe – 
nara�enie powtarzane  

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   

• zagro�enie spowodowane 
aspiracj�  

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   

 
 

      Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE  
12.1 Toksyczno�	 Działa szkodliwie na organizmy wodne powoduj�c długotrwałe zmiany 

 

12.2 Trwało�	 i zdolno�	 do 
rozkładu 

Ograniczona, zale�na od warunków w jakich podlega biodegradacji. 

12.3 Zdolno�	 do 
bioakumulacji 

Nie ma dowodów na bioakumulacj�  

12.4 Mobilno�	 w glebie Mieszanina miesza si� z wod�. Mobilno�� ograniczona ze wzgl�du na posta� ( g�sta 
pasta ) 

12.5 Wyniki oceny wła�ciwo�ci 
PBT i vPvB 

Składniki mieszaniny nie spełniaj� kryteriów PBT i vPvB 

12.6 Inne szkodliwe skutki 
działania 

Mieszanina jest barwn� past�, mo�e barwi� wod�, gl�b�.  

 

      Sekcja 13.POST�POWANIE Z ODPADAMI  
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Bezpieczne obchodzenie si
 z 
odpadami: 

Stałe odpady i stwardniały produkt mo�na traktowa� jak gruz budowlany. Wywóz 
do miejsc składowania po uzgodnieniu z wła�ciwym urz�dem.  
Posiadacz odpadów ustawowo zobowi�zany jest w pierwszej kolejno�ci do 
poddania ich odzyskowi, a je�eli z przyczyn technologicznych jest on niemo�liwy 
lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady 
te nale�y unieszkodliwia� w sposób zgodny z wymaganiami ochrony �rodowiska 
oraz planami gospodarki odpadami.  
Przestrzega� przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 
2013 nr 0 poz. 21) 

Obchodzenie si
 z odpadami 
opakowaniowymi: 

Przestrzega� przepisów Ustawy Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 nr.0 poz.888) 
Zanieczyszczone produktem opakowanie potraktowa� jak produkt. 

Kod odpadu:  produkt: 08 01 20 (Zawiesiny wodne zawieraj�ce farby i lakiery) 
opakowanie: 15 01 02 (Odpady opakowaniowe – Opakowanie z tworzyw 
sztucznych) 

 

      Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZCE TRANSPORTU  
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14.1 Numer UN (ONZ) Nie dotyczy 

14.2 Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN 

Nie dotyczy 

14.3 Klasy zagro�enia w 
transporcie 

Mieszanina transportowana w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagro�enia 
podczas transportu. Nie wymaga szczególnego traktowania ani oznakowania w my�l 
obowi�zuj�cych przepisów transportowych. 

14.4 Grupa pakowania Nie dotyczy 

14.5 Zagro�enia dla 
�rodowiska 

Nie dotyczy 

14.6 Szczególne �rodki 
ostro�no�ci dla u�ytkowników 

Przestrzega� przepisów Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 
2005 nr 141 poz. 1184) wraz z pó�niejszymi zmianami. 

14.7 Transport luzem zgodnie z 
zał�cznikiem II do konwencji 
MARPOL i kodeksem IBC 

Nie dotyczy 

 

       Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPISÓW PRAWNYCH  
15.1 Przepisy prawne dotycz�ce bezpiecze�stwa, ochrony zdrowia i �rodowiska specyficzne dla substancji 
lub mieszaniny 
• Akty prawne dotycz�ce 

klasyfikacji oraz 
oznakowania opakowa� 
substancji i mieszanin 
niebezpiecznych 

Zwroty wskazuj�ce rodzaj zagro�enia oraz okre�laj�ce warunki bezpiecznego 
stosowania mieszaniny niebezpiecznej zgodnie z Rozporz�dzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj�ce i 
uchylaj�ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj�ce rozporz�dzenie 
(WE) nr 1907/2006 (Patrz sekcja 2.1 i 2.2) 

• Pozostałe 
obowi�zuj�ce akty 
prawne 

- Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. 
(Dz.U.2011 nr.63 poz.322) wraz z pó�niejszymi zmianami 
- Rozporz�dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole� i stosowanych 
ogranicze� w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniaj�ce dyrektyw� 1999/45/WE oraz uchylaj�ce rozporz�dzenie 
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporz�dzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie� 
dyrektyw� Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pó�niejszymi zmianami 
- Rozporz�dzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniaj�ce 
rozporz�dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwole� i stosowanych ogranicze� w zakresie 
chemikaliów (REACH) 
- Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy zwi�zanej z wyst�powaniem w miejscu pracy 
czynników chemicznych (Dz.U.2005 nr.11 poz.86) wraz z pó�niejszymi zmianami 
- Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w 
zwi�zku z uzyskaniem przez Rzeczpospolit� Polsk� członkostwa w Unii 
Europejskiej (Dz.U.2004 nr.96 poz.959) 
- Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 
wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy 
(Dz.U.1997 nr.129 poz.844) wraz z pó�niejszymi zmianami 
- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1923) 
- Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
ogranicze� produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin 
niebezpiecznych lub stwarzaj�cych zagro�enie oraz wprowadzania do obrotu lub 
stosowania wyrobów zawieraj�cych takie substancje lub mieszaniny (Dz.U. 2013 
nr 0 poz. 180) 
- Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 pa�dziernika 2013 r. w 
sprawie stosowania ogranicze� wyszczególnionych w zał�czniku XVII do 
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rozporz�dzenia nr 1907/2006 (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1314) 
Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiaj�ca 
pierwsz� list� indykatywnych warto�ci granicznych nara�enia na czynniki 
zewn�trzne podczas pracy w zwi�zku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG 
w sprawie ochrony zdrowia i bezpiecze�stwa pracowników przed ryzykiem 
zwi�zanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 42 z 
16.6.2000) 
Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiaj�ca drugi 
wykaz indykatywnych dopuszczalnych warto�ci nara�enia zawodowego w celu 
wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniaj�ca dyrektywy 91/322/EWG i  
2000/39/WE (Dz. Urz. UE L 38 z 9.2.2006) 
Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiaj�ca trzeci 
wykaz wska�nikowych warto�ci nara�enia zawodowego w celu wykonania 
dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniaj�ca dyrektyw� Komisji 2000/39/WE (Dz. 
Urz. UE L 38 z 19.12.2009) 
Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr  528/2012 z dnia 22 
maja 2012 r.w sprawie udost�pniania na rynku i stosowania produktów 
biobójczych 
Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 648/2004 z dnia 31 
marca 2004 r. w sprawie detergentów  

 
 
 

    Sekcja 16. INNE INFORMACJE   
Wykaz zwrotów H: 
 

• H301 - Działa toksycznie po połkni�ciu 

• H302 - Działa szkodliwie po połkni�ciu 

• H304 – Połkni�cie i dostanie si� przez drogi oddechowe mo�e grozi� 
�mierci�. 

• H314 - Powoduje powa�ne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 

• H315 - Działa dra�ni�co na skór� 

• H317 - Mo�e powodowa� reakcj� alergiczn� skóry 

• H318 - Powoduje powa�ne uszkodzenie oczu 

• H330 – Wdychanie grozi �mierci�  

• H331  - Działa toksycznie w nast�pstwie wdychania  

• H332 - Działa szkodliwie w nast�pstwie wdychania. 

• H336 – Mo�e powodowa� uczucie senno�ci lub zawroty głowy  

• H373 – Mo�e powodowa� uszkodzenie płuc poprzez długotrwałe lub 
nara�enie powtarzane przez wdychanie 

• H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne  

• H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powoduj�c 
długotrwałe skutki  

• H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powoduj�c długotrwałe 
skutki. 

• EUH 066 – Powtarzaj�ce si� nara�enie mo�e powodowa� wysuszenie lub 
p�kanie skóry.  

 
Powy�sze symbole i zwroty odnosz� si� do zagro�e� powodowanych przez czyste 
substancje przywołane w punkcie 3. Nie odnosz� si� one do mieszaniny. 

Skróty: numer CAS – Chemical Abstract Service number 
numer WE – numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie 
Istniej�cych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS - ang. European 
Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany substancji w 
Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang. 
European List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji 
chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers" 
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Substancja/mieszanina CMR – substancja/mieszanina rakotwórcza, mutagenna, 
działaj�ca szkodliwie na rozrodczo��. 
NDS - Najwy�sze dopuszczalne st��enie 
NDSCh - Najwy�sze dopuszczalne st��enie chwilowe 
NDSP - Najwy�sze dopuszczalne st��enie pułapowe 
vPvB - (Substancja) Bardzo trwała i wykazuj�ca bardzo du�� zdolno�� do 
bioakumulacji  
PBT - (Substancja) Trwała, wykazuj�ca zdolno�� do bioakumulacji i toksyczna 
PNEC - Przewidywane st��enie niepowoduj�ce skutków 
DN(M)EL - Poziom niepowoduj�cy zmian 
LD50 - Dawka, przy której obserwuje si� zgon 50% badanych organizmów 
LC50 - St��enie, przy którym obserwuje si� zgon 50 % badanych organizmów 
LOEC - Najni�sze st��enie wywołuj�ce daj�cy si� zaobserwowa� efekt 
NOEL - Najwy�sze st��enie substancji, przy którym nie obserwuje si� efektów 
RID - Regulamin dla mi�dzynarodowego przewozu kolejami towarów 
niebezpiecznych 
ADR - Umowa europejska dotycz�ca mi�dzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych 
IMDG - Mi�dzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 
ICAO/IATA - Organizacja Mi�dzynarodowego lotnictwa cywilnego/Mi�dzynarodowe 
Zrzeszenie Przewo�ników Powietrznych 
UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, zło�one produkty reakcji 
lub materiały biologiczne 
DSB – dopuszczalne st��enie w materiale biologicznym 
GHS01-09 – piktogramy GHS wg zał�cznika V do CLP 
Flam. Liq. - Substancja ciekła łatwo palna 
Acute Tox. - Toksyczno�� ostra 
Skin Corr. - Działanie �r�ce na skór� 
Skin Irrit. - Działanie dra�ni�ce na skór� 
Eye Dam. - Powa�ne uszkodzenie oczu 
Eye Irrit. - Działanie dra�ni�ce na oczy 
Resp. Sens. - Działanie uczulaj�ce na drogi oddechowe 
Skin Sens. - Działanie uczulaj�ce na skór� 
Muta. - Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Carc. - Rakotwórczo�� 
Repr. - Działanie szkodliwe na rozrodczo�� 
STOT SE - Działanie toksyczne na narz�dy docelowe – nara�enie jednorazowe 
STOT RE - Działanie toksyczne na narz�dy docelowe – powtarzane nara�enie 
Asp. Tox. - Zagro�enie spowodowane aspiracj� 
Aquatic Acute - Stwarzaj�ce zagro�enie dla �rodowiska wodnego, zagro�enie ostre 
Aquatic Chronic - Stwarzaj�ce zagro�enie dla �rodowiska wodnego, kat. 
przewlekła 

Niezb
dne szkolenia: Osoby uczestnicz�ce w obrocie produktem powinny by� przeszkolone w zakresie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

Ograniczenia w stosowaniu: nie dotyczy 

Inne: • Mieszanina zgłoszona do Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych. 

• Kart� charakterystyki opracowano w ATLAS Sp. z o.o. 

• Zgodnie z definicj� zawart� w Rozporz�dzeniu (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt ten jest mieszanin� i nie 
podlega obowi�zkowi rejestracji w systemie REACH. 

• Zgodnie z Rozporz�dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008, po dniu 1 czerwca 2015r. mieszaniny s� klasyfikowane, 
oznakowane i pakowane zgodnie z w/w Rozporz�dzeniem CLP 

�ródła danych, na podstawie 
których powstała niniejsza 
karta charakterystyki: 

Informacje zawarte w niniejszej karcie s� zgodne z obecnym stanem wiedzy i 
zostały zebrane pod k�tem wymaga� bezpiecze�stwa, nie stanowi�c jednocze�nie 
gwarancji własno�ci produktu. Karta ta nie zwalnia u�ytkownika produktu z 
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przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisów odno�nie 
produktu, higieny i bezpiecze�stwa pracy. 
Procedury klasyfikacji:  
Klasyfikacji mieszaniny dokonano metod� obliczeniow�  
Podczas tworzenia karty korzystano z biblioteki CPWR (The Center for 
Construction Research and Training) oraz ECA (European Cement Association - 

Cembureau) 

Zmiany dokonane w karcie w 
przypadku aktualizacji: 

Zmiany w karcie charakterystyki wzgl�dem wcze�niejszego wydania zaznaczono w 
tek�cie takim znakiem:  
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Sekcja 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSI�BIORSTWA  
1.1 Identyfikator produktu:  ATLAS SILKON ANX 

1.2 Istotne zidentyfikowane 
zastosowania substancji 
lub mieszaniny oraz 
zastosowanie odradzane: 

Silikonowa podkładowa masa tynkarska pod tynki cienkowarstwowe, do zwi�kszania 
przyczepno�ci i wzmacniania podło�y, do stosowania wewn�trz i na zewn�trz. 
  
Szczegółowe informacje dotycz�ce zastosowania, wła�ciwo�ci oraz sposobu u�ycia 
zaprawy znajduj� si� w karcie technicznej / katalogu produktów.  
Zastosowania niewymienione w dokumentach firmy ATLAS Sp. z o.o. nale�y wcze�niej 
skonsultowa� z przedstawicielem firmy. 

1.3 Dane dotycz�ce 
dostawcy karty 
charakterystyki: 

ATLAS Sp. z o.o. 
ul. �w. Teresy 105, 91-222 Łód� 

telefon: (42) 631 89 45 
fax: (42) 631 88 69 

 
 
Osoby odpowiedzialne za karty charakterystyki:  
msds@atlas.com.pl 

1.4 Numer telefonu 
alarmowego: 

112 – numer alarmowy  
999 – pogotowie ratunkowe 
998 – stra� po�arna 
997 – policja  
800 168 083 – telefon INFOLINIA ATLAS czynny od poniedziałku do pi�tku mi�dzy 
8:00-16:00 w pozostałych godzinach informacje odbiera automat. 

 

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGRO�E�  
2.1 Klasyfikacja substancji 
lub mieszaniny: 
 
 

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna 

2.2 Elementy oznakowania EUH 208: Zawiera mas� poreakcyjn� 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu (3:1). Mo�e powodowa� wyst�pienie reakcji alergicznej. 
 
 
ETYKIETA: 

 

Zawiera mas� poreakcyjn� 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu (3:1). Mo�e powodowa� wyst�pienie reakcji alergicznej  
 
Zawiera produkty biobójcze 
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion 
CAS:5395-50-6 
Mas� poreakcyjn� 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu (3:1).  CAS:55965-84-9  

 

2.3 Inne zagro�enia: Zgodnie z zał�cznikiem XIII Rozporz�dzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB, 
mieszanina nie spełnia kryteriów PBT ani vPvB. 
 

 

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

3.2 Mieszaniny: Mieszanina wodnej dyspersji �ywic syntetycznych, piasku kwarcowego, dodatków 
chemicznych 
 

3.2.1a Niebezpieczne Nazwa Nr Zawarto�	 Klasyfikacja i oznakowanie  
 (patrz pkt.16) 
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składniki: 
 

Tetrahydro-1,3,4,6-
tetrakis(hydroksym
etylo)imidazo[4,5-
d]imidazol-
2,5(1H,3H)-dion 

CAS:5395-50-6 
Einecs:226-408-0 

>0,05% 
<0,073 

 GHS 07 
 Skin Sens 1B 

 
H317 

Masa poreakcyjn� 
5-chloro-2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu i 
2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu 
(3:1). 

CAS:55965-84-9 
Nr indexu 
613-167-00-5 
Nr. rej. 
01-2120764691-
48 

> 0% - 
<0,0015% 

GHS 06 Acute Tox 3   
GHS 06 Acute Tox 3  
GHS 06 Acute Tox 3  
GHS 07 Skin Sens  
GHS 09 Aquatic Acute 1  
GHS 09Aquatic Chronic 1  
GHS 05 Skin Corr  1B 

H301 
H311 
H331 
H317 
H400 
H410 
H314 

3.2.1b Substancje z 
okre�lon� na poziomie 
Unii Europejskiej 
warto�ci� najwy�szego 
dopuszczalnego st
�enia 
w �rodowisku pracy 

Brak  

3.2.1c Substancje trwałe, 
wykazuj�ce zdolno�	 do 
bioakumulacji i toksyczne 
lub bardzo trwałe i 
wykazuj�ce bardzo du�� 
zdolno�	 do 
bioakumulacji. 

Zgodnie z zał�cznikiem XIII Rozporz�dzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB, 
mieszanina nie spełnia kryteriów PBT ani vPvB. 

Inne informacje: • Do klasyfikacji produktu  przyj�to rzeczywist� zawarto�� składników niebezpiecznych. 

• Okres przechowywania produktu w warunkach zgodnych z sekcj� 7, wynosi 12 
miesi�cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

• Pełna tre�� zwrotów H znajduje w sekcji 16 
 
 

Sekcja 4. �RODKI PIERWSZEJ POMOCY  
4.1 Opis �rodków 
pierwszej pomocy 

Efekt działania produktów o odczynie alkalicznym na �ywe tkanki, w przeciwie�stwie 
do kwasów, zawsze jest opó�niony, dlatego nie nale�y dopuszcza� do długotrwałego i 
bezpo�redniego kontaktu gotowej mieszanki ze skór�, oczami czy drogami 
oddechowymi. 
Po wdychaniu Osob� poszkodowan� wyprowadzi� na �wie�e powietrze i 
obserwowa�, w przypadku wyst�pienia trudno�ci w oddychaniu, zawrotów głowy, 
nudno�ci lub utraty przytomno�ci natychmiast wezwa� pomoc medyczn�. W 
przypadku zatrzymania oddechu zastosowa� wspomaganie oddechu lub sztuczne 
oddychanie. 
Po kontakcie ze skór�: Zdj�� zanieczyszczon� odzie�. Miejsce wystawione na 
działanie mieszaniny spłuka� wod� a nast�pnie umy� mydłem.  
Po kontakcie z oczami: Nie trze� oczu. Natychmiast opłuka� du�� ilo�ci� wody przez 
minimum 15 min, podczas płukania trzyma� oczy szeroko otwarte. Wyj�� soczewki 
kontaktowe. Konieczna konsultacja okulistyczna. 
Po połkni
ciu: Nie wywoływa� wymiotów, nie podawa� niczego doustnie. 
Skontaktowa� si� z lekarzem. 

4.2 Najwa�niejsze ostre i 
opó�nione objawy oraz 
skutki nara�enia 

Efekt działania produktów o odczynie alkalicznym na �ywe tkanki, w przeciwie�stwie 
do kwasów, zawsze jest opó�niony, dlatego nie nale�y dopuszcza� do długotrwałego i 
bezpo�redniego kontaktu gotowej mieszanki ze skór�, oczami czy drogami 
oddechowymi. Nale�y przestrzega� uwag dotycz�cych bezpiecze�stwa i u�ytkowania 
zamieszczonych na etykiecie. Natychmiast usuwa� produkt za skóry, oczu i �luzówek, 
co pozwoli zapobiec wszelkim opó�nionym skutkom nara�enia. 
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4.3  Wskazania dotycz�ce 
wszelkiej natychmiastowej 
pomocy lekarskiej i 
szczególnego 
post
powania z 
poszkodowanym 

W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek niepokoj�cych objawów wezwa� natychmiast 
pomoc medyczn�, pokaza� kart� charakterystyki, opakowanie lub etykiet�. Nie 
dopuszcza� do stwardnienia mieszaniny, natychmiast spłuka�/przemy�. W przypadku 
kontaktu z oczami lub �luzówkami wskazana jest konsultacja medyczna. Wskazany 
jest dost�p do bie��cej wody. W przypadku wielokrotnego lub długotrwałego kontaktu 
ze skór� stosowa� kremy ochronne. 

 
 
 

   Sekcja 5. POST�POWANIE W PRZYPADKU PO�ARU  
     W przypadku powstania po�aru nale�y niezwłocznie przyst�pi� do jego gaszenia przy u�yciu wszystkich dost�pnych 
�rodków ga�niczych, zaalarmowa� osoby b�d�ce w strefie zagro�enia i wezwa� stra� po�arn�  
(patrz: sekcja 1.4), podaj�c niezb�dne informacje umo�liwiaj�ce rozpocz�cie akcji przeciwpo�arowej (poda�: gdzie 
powstało zdarzenie - dokładny adres, co si� pali lub jaki rodzaj zagro�enia zaistniał, czy istnieje zagro�enie dla �ycia 
ludzkiego, nr telefonu, z którego si� alarmuje oraz swoje imi� i nazwisko). Do czasu przybycia stra�y po�arnej 
kierowanie akcj� obejmuje specjalnie do tej funkcji powołana osoba, która niezwłocznie rozpoczyna ewakuacj� osób.  
      Ka�dy pracownik powinien posiada� informacje na temat zagro�e� po�arowych na jego stanowisku pracy i w 
najbli�szym otoczeniu. Stanowisko pracy powinno by� utrzymane w nale�ytym porz�dku.  
Materiały łatwopalne nie mog� znajdowa� si� w pobli�u urz�dze� elektrycznych, grzejników czy innych �ródeł ognia. 
 

5.1 �rodki ga�nicze Odpowiednie �rodki ga�nicze: Piana, proszki ga�nicze, piasek, dwutlenek w�gla, 
woda – pr�dy rozproszone.  
Niewła�ciwe �rodki ga�nicze: Nie stosowa� wody w pełnym strumieniu. 

5.2 Szczególne zagro�enia 
zwi�zane z substancj� lub 
mieszanin� 

W przypadku po�aru mog� tworzy� si� niebezpieczne gazy (CO2, CO) w 
okre�lonych warunkach spalania, nie mo�na wykluczy� powstania innych 
szkodliwych substancji. 

5.3  Informacje dla stra�y 
po�arnej 

Nale�y nosi� pełny komplet odzie�y ochronnej i osobisty aparat oddechowy. Nie 
nale�y odprowadza� wody z gaszenia po�aru do �rodowiska wodnego. U�y� 
strumienia wody by schładza� powierzchnie wystawione na działanie ognia.   

 
 

      Sekcja 6. POST�POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
�RODOWISKA 

 

6.1 Indywidualne �rodki 
ostro�no�ci, wyposa�enie 
ochronne i procedury w 
sytuacjach awaryjnych 

Dla osób nie nale��cych do personelu likwiduj�cego skutki awarii  
Nale�y ostrzec inne osoby znajduj�ce si� w  obszarze zagro�enia. 
Powiadomi� przeło�onych o zaistniałej awarii oraz osoby opowiedziane za ochron� 
�rodowiska/bhp 
Zabezpieczy� miejsce awarii. 
 
Dla osób likwiduj�cych skutki awarii: 
Nale�y ostrzec inne osoby znajduj�ce si� w  obszarze zagro�enia. 
Powiadomi� przeło�onych o zaistniałej awarii oraz osoby opowiedziane za ochron� 
�rodowiska/bhp 
Zabezpieczy� miejsce awarii. Przed podj�ciem  dalszych działa� upewni� si� 
odno�nie zagro�e�.  Do usuwania awarii   przyst�pi� w odzie�y i obuwiu ochronnym 
oraz odpowiednich �rodkach ochrony indywidualnej ( patrz sekcja 8.2.)  
Podczas rozlania  wyciek zasypa� sorbentem i zebra� do odpowiedniego 
pojemnika, nast�pnie przekaza� odpad  wyspecjalizowanej firmie 
 

6.2 �rodki ostro�no�ci w 
zakresie ochrony 
�rodowiska: 

Nie dopu�ci� do rozprzestrzeniania si� lub przedostania materiału do kanalizacji, 
wód powierzchniowych i gruntowych– stosuj�c ziemi�, piasek lub inne bariery. 
Wykopa� rów lub tam� �eby zebra� a nast�pnie zutylizowa� produkt. Przy małych 
wyciekach gromadzi� produkt w zbiornikach awaryjnych.  

6.3 Metody i materiały Przy małych wyciekach mieszaniny, przenie�� do oznaczonego, uszczelnionego 
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zapobiegaj�ce 
rozprzestrzenianiu si
 
ska�enia i słu��ce do 
usuwania ska�enia 
oczyszczania: 

pojemnika w celu odzyskania lub bezpiecznego pozbycia si� produktu. 
Pozostało�ci wchłon�� materiałem absorbuj�cym (piasek) i pozby� si� w 
odpowiedni sposób. Usun�� ska�on� gleb�. 
Du�y wyciek – zebra� mechanicznie ( np. przy u�yciu odkurzacza przemysłowego 
przeznaczonego do wchłaniania cieczy ) lub przy pomocy odpowiedniego 
absorbenta i przekaza� do zniszczenia. Wytyczne w zakresie pozbywania si� 
rozlanego materiału przedstawiono w sekcji 13. 

6.4 Odniesienia do innych 
sekcji 

�rodki ochrony indywidualnej: sekcja 8 
Post�powanie z odpadami: sekcja 13 

 

     Sekcja 7. POST�POWANIE Z SUBSTANCJAMI LUB MIESZANINAMI ORAZ ICH 
MAGAZYNOWANIE  

 

7.1 �rodki ostro�no�ci 
dotycz�ce bezpiecznego 
post
powania 

Unika� wdychania i kontaktu z mieszanin�. Zapobiega� przedostaniu si� do 
�rodowiska. Podczas pracy nie spo�ywa� pokarmów i napojów. My� r�ce po 
u�yciu. Zdj�� zanieczyszczon� odzie� i wyposa�enie ochronne przed wej�ciem do 
miejsc przeznaczonych do spo�ywania posiłków.  

7.2  Warunki bezpiecznego 
magazynowania, w tym 
informacje dotycz�ce 
wszelkich wzajemnych 
niezgodno�ci 

Przechowywa� w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu  
w prawidłowo oznakowanym i szczelnie zamkni�tym oryginalnym pojemniku. Unika� 
bezpo�redniego działania promieni słonecznych, �ródeł ciepła, gor�cych 
powierzchni i otwartego ognia. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C, 
Chroni� przed mrozem. Przed u�yciem produkt powinien zosta� wymieszany. Przy 
zachowaniu powy�szych warunków nie s� znane �adne niekorzystne interakcje.  
 

7.3 Szczególne zastosowania 
ko�cowe 

Stosowa� zgodnie z zasadami bezpiecze�stwa i higieny pracy. Zapewni� 
odpowiedni� wentylacje szczególnie w pomieszczeniach zamkni�tych. Szczegółowe 
informacje dotycz�ce zastosowania, wła�ciwo�ci oraz sposobu u�ycia mieszaniny 
znajduj� si� w karcie technicznej / katalogu produktów.  
Zastosowania nie wymienione w dokumentach firmy ATLAS Sp. z o.o. nale�y 
wcze�niej skonsultowa� z przedstawicielem firmy. 

 
 

      Sekcja 8. KONTROLA NARA�ENIA I �RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  
8.1 Parametry dotycz�ce 
kontroli 

W przypadku wyst�powania w mieszaninie składników wymienionych w sekcji 3.2.1 
zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 
2018 r. w sprawie najwy�szych dopuszczalnych st��e� i nat��e� czynników 
szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku pracy (Dz.U.2018 poz.1286), niezb�dne jest 
prowadzenie monitoringu w �rodowisku pracy. 

• NDS i NDSCh  Pyły dolomitu zawieraj�ce woln� krystaliczn� krzemionk� poni�ej 2% i nie 
zawieraj�ce azbestu: 
- frakcja wdychalna  NDS – 10 mg/m3 

Pyły ditlenku tytanu zawieraj�ce woln� krystaliczn� krzemionk� poni�ej 2% i nie 
zawieraj�ce azbestu [13463-67-7]: 
- frakcja wdychalna  NDS – 10 mg/m3 

Mieszanina zawiera w swoim składzie dolomit, dla którego okre�lono NDS, ale ze 
wzgl�du na form� produktu - g�sta pasta nie ma mo�liwo�ci wyst�pienia emisji 
pyłów w/w składników do �rodowiska pracy, a co za tym idzie monitorowanie ich 
zawarto�ci w powietrzu nie jest konieczne. 

• DSB Nie okre�lono  

• monitoring Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada� i 
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 
33 poz. 166) 

8.2 Kontrola nara�enia  

8.2.1 Stosowne techniczne 
�rodki kontroli 

Zapewni� wła�ciw� wentylacj� pomieszczenia podczas pracy z mieszanin�, oraz 
�rodki ochrony indywidualnej.  
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8.2.2 Indywidualne �rodki ochrony takie jak indywidualne wyposa�enie ochronne 

• Ochrona oczu lub twarzy: Ochrona oczu – Okulary ochronne zabezpieczaj�ce przed rozpryskami substancji 
chemicznych (spełniaj�ce norm� EN 166) 

• Ochrona skóry: 
 

Ubranie robocze z długimi r�kawami i nogawkami z odpowiednimi zabezpieczeniami 
przeciw dostaniu si� materiału pod ubranie. Nieprzemakalne, długie obuwie robocze. 
Zalecana aby ubranie i obuwie roboczy było chemicznie odporne na t� mieszanin�. 
Ochrona r�k - W przypadku wyst�pienia mo�liwo�ci kontaktu z produktem stosowa� 
r�kawice ochronne (czas przebicia powy�ej 480 min. zgodne z PN-EN 375)  R�kawice 
nale�y zakłada� wył�cznie na czyste r�ce. Po zdj�ciu r�kawic r�ce nale�y starannie 
umy� i wysuszy�. Zalecane stosowanie kremu do r�k. Zu�yte lub uszkodzone 
r�kawice nale�y niezwłocznie wymieni� na nowe. 

• Dróg oddechowych Nie s� wymagane  

• Ochrona termiczna  Nie s� wymagane  

8.2.3 Kontrola nara�enia �rodowiska 

Nie dopuszcza� do zanieczyszczenia produktem odpływów, cieków wodnych i gleby. 

 

     Sekcja 9. WŁA�CIWO�CI FIZYCZNE I CHEMICZNE  
9.1 Informacje na temat 
podstawowych wła�ciwo�ci 
fizycznych i chemicznych 

Wygl�d: g�sta pasta koloru białego  
Zapach: charakterystyczny dla dyspersji akrylowej  
Próg zapachu: nie dotyczy 
pH: 7-8 
Temperatura topnienia / krzepni
cia: nie dotyczy 
Pocz�tkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: powy�ej 100 o C 
Temperatura zapłonu: mieszanina nie jest palna  
Szybko�	 parowania: nie dotyczy 
Palno�	: nie jest palny 
Górna / dolna granica palno�ci / wybuchowo�ci: mieszanina nie jest wybuchowa  
Pr
�no�	 par: nie dotyczy 
G
sto�	 par: nie dotyczy 
G
sto�	 wzgl
dna:  ok. 1,4 g/cm3 
Rozpuszczalno�	: w postaci handlowej mieszalny w wodzie 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy 
Temperatura samozapłonu: mieszanina nie jest palna  
Temperatura rozkładu: mieszanina nie wykazuje tendencji do rozkładu  
Lepko�	: 3500 cP ( Brookfield )   
Wła�ciwo�ci wybuchowe: nie posiada 
Wła�ciwo�ci utleniaj�ce: nie posiada 

9.2  Inne informacje Brak dodatkowych informacji 

 

     Sekcja 10. STABILNO�� I REAKTYWNO��  
10.1 Reaktywno�	 Brak dost�pnych danych 

10.2 Stabilno�	 chemiczna Mieszanina stabilna w warunkach normalnych. W temperaturze powy�ej 150 oC 
mo�e zaj�� rozkład dyspersji polimerowej.  

10.3 Mo�liwo�	 wyst
powania 
niebezpiecznych reakcji 

W przypadku standardowego zastosowania produktu, nie mieszania z innymi 
produktami lub substancjami, nie przewiduje si� niebezpiecznych reakcji. 

10.4 Warunki, których nale�y 
unika	 

Temperatura powy�ej 150 oC 

10.5 Materiały niezgodne Nie nale�y stosowa� pojemników wykonanych z aluminium, miedzi i stopów tych 
metali 

10.6 Niebezpieczne produkty 
rozkładu 

Mieszanina nie ulega rozkładowi w temperaturach otoczenia. 
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Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
11.1 Informacje dotycz�ce 
skutków toksykologicznych 

Nie dotyczy 

Drogi nara�enia: 
 

• toksyczno�	 ostra 

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   

• działanie �r�ce/dra�ni�ce 
na skór
 

Działa oboj�tne lub powoduje lekkie podra�nienie skóry - po zwi�zaniu stosunkowo 
trudny do zmycia, zaczerwienie skóry mo�e pojawi� si� na skutek prób usuni�cia go z 
jej powierzchni, dlatego nale�y usuwa� produkt mo�liwie jak najszybciej. 

• powa�ne uszkodzenie 
oczu/działanie dra�ni�ce 
na oczy  

Działa oboj�tne lub powoduje lekkie podra�nienie oczu - nale�y usuwa� produkt 
mo�liwie jak najszybciej. 

• działanie uczulaj�ce na 
drogi oddechowe lub 
skór
  

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   

• działanie mutagenne na 
komórki rozrodcze  

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   

• działanie rakotwórcze  Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   

• szkodliwe działanie na 
rozrodczo�	  

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   

• działanie toksyczne na 
narz�dy docelowe – 
nara�enie jednorazowe  

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   

• działanie toksyczne na 
narz�dy docelowe – 
nara�enie powtarzane  

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   

• zagro�enie spowodowane 
aspiracj�  

Nie spełnia kryteriów klasyfikacji   

 
 

      Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE  
12.1 Toksyczno�	 Nie dotyczy. 

12.2 Trwało�	 i zdolno�	 do 
rozkładu 

Ograniczona, zale�na od warunków w jakich podlega biodegradacji. 

12.3 Zdolno�	 do 
bioakumulacji 

Nie ma dowodów na bioakumulacj�  

12.4 Mobilno�	 w glebie Mieszanina miesza si� z wod�.  

12.5 Wyniki oceny wła�ciwo�ci 
PBT i vPvB 

Składniki mieszaniny nie spełniaj� kryteriów PBT i vPvB 

12.6 Inne szkodliwe skutki 
działania 

Mieszanina barwna, mo�e barwi� wod� lub gleb�.  

 

      Sekcja 13.POST�POWANIE Z ODPADAMI  
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
Bezpieczne obchodzenie si
 z 
odpadami: 

Je�eli jest to mo�liwe odzyska� lub zawróci� do obiegu. Nie usuwa� do �rodowiska 
ze �ciekami czy wod�. Odpady produktów nie powinny zanieczyszcza� gleby i 
wody. 
Przestrzega� przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 
nr 0 poz. 21) 

Obchodzenie si
 z odpadami 
opakowaniowymi: 

Przestrzega� przepisów Ustawy Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 nr.0 poz.888).  

Kod odpadu:  produkt: 08 01 99 (Odpady z produkcji, przygotowywania, obrotu i stosowania 
oraz usuwania farb i lakierów – Inne nie wymienione odpady) 
opakowanie: 15 01 02 (Odpady opakowaniowe – Opakowanie z tworzyw 
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sztucznych) 

 

      Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZCE TRANSPORTU  
14.1 Numer UN (ONZ) Nie dotyczy 

14.2 Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN 

Nie dotyczy 

14.3 Klasy zagro�enia w 
transporcie 

Mieszanina transportowana w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagro�enia 
podczas transportu. Nie wymaga szczególnego traktowania ani oznakowania w my�l 
obowi�zuj�cych przepisów transportowych. 

14.4 Grupa pakowania Nie dotyczy 

14.5 Zagro�enia dla 
�rodowiska 

Nie dotyczy 

14.6 Szczególne �rodki 
ostro�no�ci dla u�ytkowników 

Przestrzega� przepisów Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 
2005 nr 141 poz. 1184) wraz z pó�niejszymi zmianami. 

14.7 Transport luzem zgodnie z 
zał�cznikiem II do konwencji 
MARPOL i kodeksem IBC 

Nie dotyczy 

 
 

       Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPISÓW PRAWNYCH  
15.1 Przepisy prawne dotycz�ce bezpiecze�stwa, zdrowia i ochrony �rodowiska specyficzne dla substancji 
lub mieszaniny 

• Akty prawne 
dotycz�ce klasyfikacji 
oraz oznakowania 
opakowa� substancji 
i mieszanin 
niebezpiecznych 

Zwroty wskazuj�ce rodzaj zagro�enia oraz okre�laj�ce warunki bezpiecznego 
stosowania mieszaniny niebezpiecznej zgodnie z Rozporz�dzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj�ce i 
uchylaj�ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj�ce rozporz�dzenie 
(WE) nr 1907/2006 (Patrz sekcja 2.1 i 2.2) 

• Pozostałe 
obowi�zuj�ce akty 
prawne 

- Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. 
(Dz.U.2011 nr.63 poz.322) wraz z pó�niejszymi zmianami 
- Rozporz�dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole� i stosowanych 
ogranicze� w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniaj�ce dyrektyw� 1999/45/WE oraz uchylaj�ce rozporz�dzenie 
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporz�dzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie� 
dyrektyw� Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pó�niejszymi zmianami 
- Rozporz�dzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniaj�ce 
rozporz�dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwole� i stosowanych ogranicze� w zakresie 
chemikaliów (REACH) 
- Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy zwi�zanej z wyst�powaniem w miejscu pracy 
czynników chemicznych (Dz.U.2005 nr.11 poz.86) wraz z pó�niejszymi zmianami 
- Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w 
zwi�zku z uzyskaniem przez Rzeczpospolit� Polsk� członkostwa w Unii 
Europejskiej (Dz.U.2004 nr.96 poz.959) 
- Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 
wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy 
(Dz.U.1997 nr.129 poz.844) wraz z pó�niejszymi zmianami 
- Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1923) 
- Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
ogranicze� produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin 
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niebezpiecznych lub stwarzaj�cych zagro�enie oraz wprowadzania do obrotu lub 
stosowania wyrobów zawieraj�cych takie substancje lub mieszaniny (Dz.U. 2013 
nr 0 poz. 180) 
- Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 pa�dziernika 2013 r. w 
sprawie stosowania ogranicze� wyszczególnionych w zał�czniku XVII do 
rozporz�dzenia nr 1907/2006 (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1314) 
Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiaj�ca 
pierwsz� list� indykatywnych warto�ci granicznych nara�enia na czynniki 
zewn�trzne podczas pracy w zwi�zku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG 
w sprawie ochrony zdrowia i bezpiecze�stwa pracowników przed ryzykiem 
zwi�zanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 42 z 
16.6.2000) 
Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiaj�ca drugi 
wykaz indykatywnych dopuszczalnych warto�ci nara�enia zawodowego w celu 
wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniaj�ca dyrektywy 91/322/EWG i  
2000/39/WE (Dz. Urz. UE L 38 z 9.2.2006) 
Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiaj�ca trzeci 
wykaz wska�nikowych warto�ci nara�enia zawodowego w celu wykonania 
dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniaj�ca dyrektyw� Komisji 2000/39/WE (Dz. 
Urz. UE L 38 z 19.12.2009) 
Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr  528/2012 z dnia 22 
maja 2012 r.w sprawie udost�pniania na rynku i stosowania produktów 
biobójczych 
Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 648/2004 z dnia 31 
marca 2004 r. w sprawie detergentów  

 

    Sekcja 16. INNE INFORMACJE   
Wykaz zwrotów H: 
 

• H301 - Działa toksycznie po połkni�ciu 

• H302 - Działa szkodliwie po połkni�ciu 

• H304 – Połkni�cie i dostanie si� przez drogi oddechowe mo�e grozi� 
�mierci�. 

• H314 - Powoduje powa�ne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 

• H315 - Działa dra�ni�co na skór� 

• H317 - Mo�e powodowa� reakcj� alergiczn� skóry 

• H318 - Powoduje powa�ne uszkodzenie oczu 

• H331  - Działa toksycznie w nast�pstwie wdychania  

• H332 - Działa szkodliwie w nast�pstwie wdychania. 

• H336 – Mo�e powodowa� uczucie senno�ci lub zawroty głowy  

• H373 – Mo�e powodowa� uszkodzenie płuc poprzez długotrwałe lub 
nara�enie powtarzane przez wdychanie 

• H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne  

• H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powoduj�c 
długotrwałe skutki  

• H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powoduj�c długotrwałe 
skutki. 

• EUH 066 – Powtarzaj�ce si� nara�enie mo�e powodowa� wysuszenie lub 
p�kanie skóry.  

Powy�sze symbole i zwroty odnosz� si� do zagro�e� powodowanych przez czyste 
substancje przywołane w punkcie 3. Nie odnosz� si� one do mieszaniny. 

Skróty: numer CAS – Chemical Abstract Service number 
numer WE – numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie 
Istniej�cych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS - ang. European 
Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany substancji w 
Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang. 
European List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji 
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Karta charakterystyki 
Zgodna z Rozporz�dzeniem (WE) nr 1907/2006 

chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers" 
Substancja/mieszanina CMR – substancja/mieszanina rakotwórcza, mutagenna, 
działaj�ca szkodliwie na rozrodczo��. 
NDS - Najwy�sze dopuszczalne st��enie 
NDSCh - Najwy�sze dopuszczalne st��enie chwilowe 
NDSP - Najwy�sze dopuszczalne st��enie pułapowe 
vPvB - (Substancja) Bardzo trwała i wykazuj�ca bardzo du�� zdolno�� do 
bioakumulacji  
PBT - (Substancja) Trwała, wykazuj�ca zdolno�� do bioakumulacji i toksyczna 
PNEC - Przewidywane st��enie niepowoduj�ce skutków 
DN(M)EL - Poziom niepowoduj�cy zmian 
LD50 - Dawka, przy której obserwuje si� zgon 50% badanych organizmów 
LC50 - St��enie, przy którym obserwuje si� zgon 50 % badanych organizmów 
LOEC - Najni�sze st��enie wywołuj�ce daj�cy si� zaobserwowa� efekt 
NOEL - Najwy�sze st��enie substancji, przy którym nie obserwuje si� efektów 
RID - Regulamin dla mi�dzynarodowego przewozu kolejami towarów 
niebezpiecznych 
ADR - Umowa europejska dotycz�ca mi�dzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych 
IMDG - Mi�dzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 
ICAO/IATA - Organizacja Mi�dzynarodowego lotnictwa cywilnego/Mi�dzynarodowe 
Zrzeszenie Przewo�ników Powietrznych 
UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, zło�one produkty reakcji 
lub materiały biologiczne 
DSB – dopuszczalne st��enie w materiale biologicznym 
GHS01-09 – piktogramy GHS wg zał�cznika V do CLP 
Flam. Liq. - Substancja ciekła łatwo palna 
Acute Tox. - Toksyczno�� ostra 
Skin Corr. - Działanie �r�ce na skór� 
Skin Irrit. - Działanie dra�ni�ce na skór� 
Eye Dam. - Powa�ne uszkodzenie oczu 
Eye Irrit. - Działanie dra�ni�ce na oczy 
Resp. Sens. - Działanie uczulaj�ce na drogi oddechowe 
Skin Sens. - Działanie uczulaj�ce na skór� 
Muta. - Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Carc. - Rakotwórczo�� 
Repr. - Działanie szkodliwe na rozrodczo�� 
STOT SE - Działanie toksyczne na narz�dy docelowe – nara�enie jednorazowe 
STOT RE - Działanie toksyczne na narz�dy docelowe – powtarzane nara�enie 
Asp. Tox. - Zagro�enie spowodowane aspiracj� 
Aquatic Acute - Stwarzaj�ce zagro�enie dla �rodowiska wodnego, zagro�enie ostre 
Aquatic Chronic - Stwarzaj�ce zagro�enie dla �rodowiska wodnego, kat. 
przewlekła 

Niezb
dne szkolenia: Osoby uczestnicz�ce w obrocie produktem powinny by� przeszkolone w zakresie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

Ograniczenia w stosowaniu: nie dotyczy 

Inne: • Zgodnie z definicj� zawart� w Rozporz�dzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady, produkt ten jest mieszanin� i nie podlega obowi�zkowi 
rejestracji w systemie REACH. 

• Zgodnie z Rozporz�dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008, po dniu 1 czerwca 2015r. mieszaniny s� klasyfikowane, 
oznakowane i pakowane zgodnie z w/w Rozporz�dzeniem CLP 

• Zgodnie z Rozporz�dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008, mieszaniny wprowadzone do obrotu przed 1 czerwca 2015r. i 
posiadaj�ce star� klasyfikacje, pozostaj� na rynku do dnia 1 czerwca 2017r. 
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Karta charakterystyki 
Zgodna z Rozporz�dzeniem (WE) nr 1907/2006 

wraz z odpowiedni� karta charakterystyki.. 

�ródła danych, na podstawie 
których powstała niniejsza 
karta charakterystyki: 

Informacje zawarte w niniejszej karcie s� zgodne z obecnym stanem wiedzy i 
zostały zebrane pod k�tem wymaga� bezpiecze�stwa, nie stanowi�c jednocze�nie 
gwarancji własno�ci produktu. Karta ta nie zwalnia u�ytkownika produktu z 
przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisów odno�nie 
produktu, higieny i bezpiecze�stwa pracy. 
Podczas tworzenia karty korzystano z biblioteki CPWR (The Center for 
Construction Research and Training) 
Procedury klasyfikacji 
Klasyfikacji mieszaniny dokonano metod� obliczeniow�  

Zmiany dokonane w karcie w 
przypadku aktualizacji: 

Zmiany w karcie charakterystyki wzgl�dem wcze�niejszego wydania zaznaczono w 
tek�cie takim znakiem:  
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COLOZINC 

Dane techniczne: 

Konsystencja:  Pasta 

System utwardzania: Polimeryzacja z wilgocią 

Czas tworzenia naskórka*: Ok. 10 minut (przy 23oC/65% RH) 

Szybkość utwardzania*: 2-3 mm/24 godz. (przy 23oC/65% RH) 

Gęstość: 1,67 g/cm3 

Twardość (wg. Shore A):  45 +/- 5 

Moduł elastyczności:  0,75 N/mm2   (ISO 37) 

Maksymalne napięcie: 1,8 N/ mm2   (ISO 37) 

Wydłużenie przy zerwaniu: 750% (ISO 37) 

Maksymalne dopuszczalne odkształcenie: 20% 

Odprężenie elastyczne >75% (ISO 7389) 

Odporność termiczna (po utwardzeniu): od -40°C do +90°C 

Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C 
*Wartości te mogą się różnić w zależności od czynników otoczenia, takich jak temperatura, wilgotność i rodzaj podłoża 
 

Charakterystyka: 
Klej-uszczelniacz hybrydowy 
przeznaczony do klejenia i 
uszczelniania blach, rynien i ob-
róbek dekarskich. Może być sto-
sowany nawet na wilgotnych 
podłożach.  Nie zawiera roz-
puszczalników, silikonów i poliu-
retanów. Nie przebarwia podłoży 
porowatych, a po utwardzeniu 
daje się malować praktycznie 
wszystkimi rodzajami farb. Od-

porny na działanie skrajnych warunków 
atmosferycznych, promieniowania UV i 
wielu chemikaliów.  
 
Zastosowanie:  
- klejenie blach surowych, lakierowanych 

i ocynkowanych ze sobą.  
- klejenie blach dachowych i dachówki 

ceramicznej na różnych podłożach bu-
dowlanych (metal, cegła, beton, drew-
no).  

- uszczelnienia dylatacji i połączeń w wy-
kończeniowych robotach dekarskich. 
 

 
 

Opakowanie i kolor: 
Kartusz 290 ml:  Szary (cynkowy), brązo-
wy, czarnoszary (RAL7021), bezbarwny.  
 
Przechowywanie: 
12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym 
opakowaniu, w chłodnym i suchym miej-
scu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C. 
 
Normy i certyfikaty: 
Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL 
NV zgodnie z systemem ISO 9001. 
Deklaracja właściwości użytkowych zgod-
nie z ISO EN 15 651-1: DOP 230063.  
Spełnia wymagania LEED „Niskoemisyjne 
materiały: kleje i uszczelniacze”:  
- SCAQMD Reg. 1168,  
- USGBC LEED® 2009 v.4.1 (VOC).  
 
Odporność chemiczna: 
Bardzo dobra – na wodę słoną, tłuszcze 
alifatyczne, rozcieńczone kwasy i zasady, 
oleje mineralne i smary.  
Słaba – na rozpuszczalniki aromatyczne, 
stężone kwasy i węglowodory chlorowane. 
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Wymiary spoin: 
Min. szerokość: 2mm (klejenie) 
Min. szerokość: 5mm (uszczelnianie) 
Maks. szerokość: 10mm (klejenie) 
Maks. szerokość: 30mm (uszczelnianie) 
Min. głębokość: 5mm (uszczelnianie) 
Zalecamy stosowanie proporcji: 
     szerokość = 2x głębokość 
 
Sposób użycia: 
- powierzchnie klejenia muszą być czy-

ste, odpylone i odtłuszczone, 
- podłoża porowate, szczególnie narażo-

ne na częsty kontakt z wodą,  powinny 
być zagruntowane preparatem Primer 
150, do podłoży nieporowatych można 
użyć Soudal Surface Activator,  

- klejenie - nałożyć ścieżkę kleju i ści-
snąć klejone przedmioty w ciągu max. 
10 minut,  

- uszczelnianie - wycisnąć regularną 
ścieżkę i wygładzić powierzchnię spoi-
ny wodą z mydłem przed upływem 10 
minut, 

- narzędzia i świeże zabrudzenia podłoża 
czyścić benzyną lakową.  

 
Zalecenia:  
- Colozinc może być malowany wieloma 

rodzajami farb (również na bazie wod-
nej). Ze względu na bardzo dużą ilość 

typów farb i lakierów zalecamy wcze-
śniejsze wykonanie testów.  

- Czas wysychania farb alkilowych może 
ulec wydłużeniu.  

- Colozinc może być używany do klejenia 
i uszczelniania elementów z kamienia 
naturalnego. 

- Nie stosować do prac szklarskich, apli-
kacji sanitarnych ani w miejscach nara-
żonych na stały kontakt z wodą.  

- Produkt ma dobrą odporność na pro-
mieniowanie UV, ale długotrwała eks-
pozycja na ekstremalne warunki może 
doprowadzić do przebarwienia spoiny.  

- Unikać kontaktu z bitumami, smołą, bu-
tylem, neoprenami, EPDM lub innymi 
materiałami zawierającymi plastyfikato-
ry.  W skrajnych przypadkach może 
dojść do przebarwienia spoiny lub osła-
bienia przyczepności. 

- Nie stosować na podłożach z  PE, PP, 
PTFE, silikonów i bitumu.  

 
Zalecenia BHP:  
Przy użyciu kleju-uszczelniacza Colozinc  
przestrzegać zwykłych zasad higieny pra-
cy:  
- unikać kontaktu ze skórą 
- w przypadku kontaktu ze skórą prze-

myć natychmiast wodą 
- może wywoływać podrażnienia oczu 
- chronić przed dziećmi.  

 
 
Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i  praktyki. Ze względu na 
różnorodność  materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kon-
trolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypad-
kach zaleca się przeprowadzenie próby. 



Strona 1 z 6 

 

 

KARTA PRODUKTU (ver.04/12.2017) 

        

 

1. Nazwa 
 

Systemy wietrzenia i napowietrzania kanalizacji  
· Wywiewki kanalizacyjne UniVent 

· Systemy wywiewne 
· Kołnierze Gumowe 

 

2. Cechy i przeznaczenie produktu 

Wywiewki kanalizacyjne oraz systemy wywiewne są elementem niezbędnym do 
prawidłowego funkcjonowania każdej grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej. Wywiewki 
produkowane przez Capricorn doskonale spełniają funkcję wentylacyjną przy jednoczesnym 
zachowaniu walorów estetycznych oraz długowieczności produktu.  
Kołnierze gumowe stosowane są jako element uszczelniający przejścia przez połać dachów z 
blachy trapezowej. 
 
Aspekt prawny: 

Piony kanalizacyjne powinny być wyprowadzone jako przewody wentylacyjne ponad dach, 
powyżej krawędzi okien i drzwi. Nie jest wymagane wyprowadzenie wszystkich pionów pod 
warunkiem: 

· zastosowania na zakończeniach pionów napowietrzaczy, 
· wyprowadzenie ostatniego pionu ponad dach oraz co piąty z pozostałych pionów w 

budynku. 
 

3. Konstrukcja 

Wywiewki: 
Wywiewki Capricorn UniVent są wykonane z jednego elementu tworzywa. Unikalna 
konstrukcja form wtryskowych umożliwia produkcję skomplikowanych elementów wywiewek 
w jednej monolitycznej bryle.  
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Systemy wywiewne: 
Systemy wywiewne zbudowane są z rur wywiewnych zakończonych wywiewką, rura 
wykończona jest kołnierzem plastikowym pełniącym funkcję rozety przejścia przez dach. 
 
Kołnierze gumowe: 
Kołnierze wykonane są z gumy na bazie kłaczku EPDM wykończonego aluminiową ramką 
umożliwiającą dogięcie kołnierza do powierzchni dachu. 
 
 

· wywiewki kanalizacyjne UniVent 

Kod Średnica Ø  Montaż Kolor Zdjęcie 

9-3003-050-38-01-03 

50 

na rurę 
szary 

 

 

9-3003-050-38-01-07 brąz 

9-3003-050-37-01-03 
w kielich 

szary 

9-3003-050-37-01-07 brąz 

9-3003-075-38-01-03 
75 

na rurę szary 

9-3003-075-37-01-03 w kielich szary 

9-3003-110-38-01-03 

110 

na rurę 

szary 

9-3003-110-38-01-07 brąz 

9-3003-110-38-01-10 czarny 

9-3003-110-37-01-03 

w kielich 

szary 

9-3003-110-37-01-07 brąz 

9-3003-110-37-01-10 czarny 

9-3003-160-38-01-03 

160 

na rurę szary 

9-3003-160-37-01-03 
w kielich 

szary 

9-3003-160-37-01-10 czarny 
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· systemy wywiewne 

Kod 
Wymiary [mm] 

Montaż Kolor Zdjęcie 
Ø Wysokość  

9-3011-500-44-01-03 

110 / 160 

500 

w kielich  
Ø 110 

szary 

 

 
 

9-3011-000-44-01-03 1000 

9-3013-500-41-01-03 500 

w kielich 

Ø 110 

 
 

9-3013-000-41-01-03 1000 

 

· kołnierze gumowe 

Kod 

Wymiary [mm] 

Zdjęcie 
Ø Wysokość 

Szerokość 
podstawy 

9-2400-050-00-06-00 50-110 83 205 

 
9-2400-110-00-06-00 50-160 105 257 

 

4. Zasada działania i montaż 

Zadaniem wywiewek oraz systemów wywiewnych jest wentylowanie pionów instalacji 
kanalizacyjnych, a także zbiorników i kanałów w zbiornikach bezodpływowych. Wywiewki 
odprowadzają na zewnątrz budynku gazy kanałowe powstające w wyniku procesów gnilnych 
ścieków. Wywiewki służą również do napowietrzania systemu kanalizacyjnego, co z kolei nie 
pozwala na wydobywanie się przykrych zapachów z umywalki czy wanny. Wywiewki mogą 
być montowane samodzielnie lub w zestawach: z rurą lub jako kompletne systemy 
wywiewne. 
         

 



Strona 4 z 6 

 

Sposób montażu 

 

 

 

                                                                     

 

I- w kielich                          II- na rurę 

Piony kanalizacyjne powinny być wyprowadzone jako przewody wentylacyjne ponad dach a 
także powyżej krawędzi okien i drzwi – w odległości nie mniejszej niż 4 metry. 
Niedopuszczalne jest montowanie wywiewnych pionów kanalizacyjnych w kanałach 
wentylacyjnych i przewodach kominowych. 
 
Wysokość wywiewki powinna zagwarantować swobodny dopływ powietrza nawet podczas 
obfitych opadów śniegu: 

· dla dachów stromych wysokość min. 0,5m 
· dla dachów płaskich – min. 1m 

 
 
Kołnierze EPDM: 
Kołnierze dedykowane są do uszczelnień przejść na dachach z blachy trapezowej. Aby 
wykonać szczelne połączenie pomiędzy kołnierzem a rurą wywiewną należy: 

· wyciąć otwór 20% mniejszy od rzeczywistej średnicy rury, na którą będzie nakładany 
kołnierz – zapewni to doskonałe przyleganie i szczelność połączenia, 

· następnie należy przesunąć kołnierz w dół aż do powierzchni dachu, 
· kołnierz posiada aluminiową obwódkę dzięki której możliwe jest jego odpowiednie 

wyprofilowanie do płaszczyzny dachu, 
· odtłuścić powierzchnię dachu oraz kołnierz, następnie doszczelnić silikonem 

dekarskim, bądź inną substancją uszczelniającą. 
· na koniec należy mocno docisnąć kołnierz do powierzchni dachu i przytwierdzić go za 

pomocą wkrętów dekarskich. 
 

     
 
 
5. Parametry techniczne  

Materiał wywiewek: wywiewki produkowane są z polipropylenu z dodatkiem stabilizatora UV, 
który charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na warunki atmosferyczne. 
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Materiał kołnierzy gumowych: kołnierze wytwarzane są z bardzo wytrzymałej, 
wysokogatunkowej gumy na bazie kauczuku EPDM.  
Kauczuk EPDM posiada bardzo dobre parametry wytrzymałościowe i jakościowe m.in.: 

· odporność na warunki atmosferyczne (ozon i promieniowanie UV),  
· odporność na działanie wody,  
· dobre właściwości na działanie wysokich temperatur do +110°C,  
· elastyczność w niskich temperaturach do -40°C,  
· twardość w zakresie od 40-90 Shore’a,  
· wysoka odporność chemiczna, 
· temperatura powietrza niszcząca EPDM wynosi powyżej +150°C lub poniżej -54°C,  
· doraźna wytrzymałość na rozciąganie wynosi 170 bar, a uszkodzenie następuje przy 

zmianie rozmiaru o 600%. 
· trwałość kauczuku EPDM wynosi minimum 50 lat. 

 

6. Kody 

Kod Nazwa 

9-3003-050-37-01-03 WYWIEWKA KANALIZACYJNA UNIVENT MONTOWANA W KIELICH Ø 50 SZARA 

9-3003-050-37-01-07 WYWIEWKA KANALIZACYJNA UNIVENT MONTOWANA W KIELICH Ø 50 BRĄZ 

9-3003-050-38-01-03 WYWIEWKA KANALIZACYJNA UNIVENT MONTOWANA NA RURĘ Ø 50 SZARA 

9-3003-050-38-01-07 WYWIEWKA KANALIZACYJNA UNIVENT MONTOWANA NA RURĘ Ø 50 BRĄZ 

9-3003-075-37-01-03 WYWIEWKA KANALIZACYJNA UNIVENT MONTOWANA W KIELICH Ø 75 SZARA 

9-3003-075-38-01-03 WYWIEWKA KANALIZACYJNA UNIVENT MONTOWANA NA RURĘ Ø 75 SZARA 

9-3003-110-37-01-03 WYWIEWKA KANALIZACYJNA UNIVENT MONTOWANA W KIELICH Ø 110 SZARA 

9-3003-110-37-01-07 WYWIEWKA KANALIZACYJNA UNIVENT MONTOWANA W KIELICH Ø 110 BRĄZ 

9-3003-110-38-01-03 WYWIEWKA KANALIZACYJNA UNIVENT MONTOWANA NA RURĘ Ø 110 SZARA 

9-3003-110-38-01-07 WYWIEWKA KANALIZACYJNA UNIVENT MONTOWANA NA RURĘ Ø 110 BRĄZ 

9-3003-160-37-01-03 WYWIEWKA KANALIZACYJNA UNIVENT MONTOWANA W KIELICH Ø 160 SZARA 

9-3003-160-37-01-07 WYWIEWKA KANALIZACYJNA UNIVENT MONTOWANA W KIELICH Ø 160 BRĄZ 

9-3003-160-38-01-03 WYWIEWKA KANALIZACYJNA UNIVENT MONTOWANA NA RURĘ Ø 160 SZARA 

9-3003-160-38-01-07 WYWIEWKA KANALIZACYJNA UNIVENT MONTOWANA NA RURĘ Ø 160 BRĄZ 

9-3011-000-44-01-03 SYSTEM WYWIEWNY REDUKCJA+KOŁNIERZ 160/110/1000 SZARY 

9-3011-500-44-01-03 SYSTEM WYWIEWNY REDUKCJA+KOŁNIERZ 160/110/500 SZARY 

9-3013-000-41-01-03 SYSTEM WYWIEWNY Z KOŁNIERZEM I REDUKCJĄ 160/110/1000 SZARY 

9-3013-500-41-01-03 SYSTEM WYWIEWNY Z KOŁNIERZEM I REDUKCJĄ 160/110/500 SZARY 

9-2400-050-00-06-00 KOŁNIERZ EPDM Ø <110 # 2400 

9-2400-110-00-06-00 KOŁNIERZ EPDM Ø <160 # 2410 
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7. Normy i aprobaty      

· Deklaracja zgodności nr 09/2017 z dnia 02.01.2017r. 
· Aprobata techniczna AT-15-8202/2009 

 
 

· Znak budowlany B 

 

8. Zalety 

· opatentowana budowa z jednego elementu tworzywa, w której nie występują żadne 
połączenia, 

· wywiewka wykonana z trwałego tworzywa PP ze stabilizatorem gwarantującym 
odporność na promieniowanie UV, 

· estetyczny wygląd, 
· bariera przed niekontrolowanym zablokowaniem systemów wywiewnych (np. 

dostaniem się liści, owadów czy ptaków), 
· wygodny montaż dostosowany do każdego systemu instalacji sanitarnej, 
· doskonale wentylowany system instalacji sanitarnej w Twoim domu. 

 
 

9. Gwarancja i zakres odpowiedzialności 

Podczas prac montażowych należy przestrzegać zasad BHP zawartych w przepisach i 
normach budowlanych Capricorn S.A. Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji 
i zakresu odpowiedzialności dostępne są na stronie www.capricorn.pl. 

 

10. Producent 

Capricorn S.A. 

58-160 Świebodzice,  
Ciernie 11 
tel./fax +48/74/854 05 16 
www.capricorn.pl 
e-mail: capricorn@capricorn.pl 
 

 

 

 

 

 

Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz schematy w tym dokumencie mogą być zmienione przez Capricorn S.A. bez 
wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizytę na 
stronie www.capricorn.pl. 




