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SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu 

Nazwa substancji Odczynnik Piecowy 
Numer identyfikacyjny 215-138-9 (EC) 
Numer rejestracji - 
Synonimy Żadnych 
Numer SDS 31 
Numer Katalogowy AR615 
Numer wersji 2.0 
Data rewizji 01-04-2015 

 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zidentyfikowane zastosowania Odczynnik laboratoryjny 
Zastosowania odradzane Brak 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Nazwa Firmy USL Sp. z o.o. 
Adres ul. Sikorskiego 187/66, 43-110 Tychy, Polska  
Telefon 602 456 932 
Faks - 
Strona internetowa www.usl.com.pl 
e-mail biuro@usl.com.pl  

1.4. Numer telefonu alarmowego Chemtrec Poland 

22 398 80 29 lub 112  

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Substancję oceniono i/lub zbadano pod kątem stwarzanych przez nią zagrożeń fizycznych, zdrowotnych 
i ekologicznych i zastosowanie ma następująca klasyfikacja. 

Zagrożenia dla zdrowia  

Działanie żrące/drażniące na 
skórę 

Kategoria 1B H315 - Działa drażniąco na skórę.  

Ryzyko poważnego uszkodzenia 
oczu/działanie drażniące na oczy 

Kategoria 1 H318 - Powoduje poważne uszkodzenie 
oczu 

Działanie toksyczne na narządy 
docelowe, narażenie 
jednorazowe 

Kategoria 3 H335 - Może powodować podrażnienie 
dróg oddechowych 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 z późniejszymi zmianami 

Zagrożenia dla środowiska   

Mieszanina ta nie spełnia kryteriów dla jej zaklasyfikowania zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008, 
z późniejszymi zmianami. 

Podsumowanie dotyczące zagrożeń 

Nie stwierdzono istnienia zagrożeń dla zdrowia. Jednak związany z pracą kontakt z tą mieszaniną lub 
substancją/substancjami może mieć niekorzystny wpływ na stan zdrowia. 

2.2. Elementy oznakowania  

Etykieta zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z późniejszymi zmianami 

Zawiera Tlenek Wapnia 

http://www.usl.com.pl/
mailto:biuro@usl.com.pl
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Piktogramy określające rodzaj 
zagrożenia  

  
Hasło ostrzegawcze NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H318 Poważne uszkodzenia oczu. 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności  
Zapobieganie  
P261 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. 
P264 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy. 
P271 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę 

oczu/ochronę twarzy. 
P280 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. 
Reagowanie  
P304+P340+P312 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: 

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i 
zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej 
swobodne oddychanie. 

P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z 
mydłem. 

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 
łatwo usunąć. 

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub 
lekarzem. 

P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. 
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać 

pojemnik szczelnie zamknięty. 
Magazynowanie  
P405 Przechowywać pod zamknięciem. 
Usuwanie  
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów 

zgodnie z narodowymi przepisami. 
Informacje uzupełniające na etykiecie 

Brak. 

2.3. Inne zagrożenia 
Wdychanie może spowodować uszkodzenie zdrowia. 
Po wystawieniu na działanie mogą wystąpić efekty kumulacji. 

SEKCJA 3. Skład/informacja o składnikach 

3.1. Substancje  

Nie dotyczy 

3.2. Mieszaniny 

Nazwa rodzajowa % Nr CAS/nr EC  Nr rejestracyjny 
REACH 

Numer  
indeksowy 

Uwagi 

Tlenek magnezu 50 1305-78-8 
215-138-9 
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 Klasyfikacja:  

Kaolin 50 1332-58-7 
310-194-1 

   

 Klasyfikacja:  

Lista skrótów i symboli, które mogą zostać użyte powyżej 
#: Substancji przyznano unijny(e) limit(y) narażenia w miejscu pracy. 
M: współczynnik M 
PBT: trwała, bioakumulatywna i toksyczna substancja. 
vPvB: bardzo trwała i bardzo bioakumulatywna substancja. 
Wszystkie stężenia podano w procentach wagowych, chyba że składnik jest gazem. Stężenia gazów podano w procentach 
objętościowych. 

SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Droga oddechowa Jeśli opary bądź produkty spalania mogą być wdychane opuścić pomieszczenie. Położyć 
pacjenta, umożliwić wypoczynek w cieple. Przedmioty takie jak sztuczna szczęka, mogące 
zablokować drogi oddechowe, powinny zostać w miarę możliwości usunięte przed podjęciem 
pierwszej pomocy. W razie wstrzymania oddechu, przeprowadzić sztuczne oddychanie, 
najlepiej za pomocą maski z balonem samorozprężającym bądź odpowiedniego ustnika. 
Wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową jeśli zajdzie taka potrzeba. Wdychanie par lub 
aerozoli (mgły, dymy) może powodować odmę płucną. Substancje żrące mogą powodować 
uszkodzenie płuc (np. odmę płucną, płyn w płucach). Ponieważ reakcja ta może wystąpić do 
24 godzin po ekspozycji, narażone osoby potrzebują pełnego wypoczynku (najlepiej w pozycji 
półleżącej) i powinny znajdować się pod obserwacją lekarza nawet jeśli nie wystąpiły (jeszcze) 
żadne objawy. Przed pojawieniem się objawów należy rozważyć podanie sprayu 
zawierającego pochodną deksametazonu lub pochodną beklometazonu. 
Podjęcie takiej decyzji należy stanowczo zostawić lekarzowi lub upoważnionej przez niego/nią 
osobie. 

Kontakt ze skórą  Jeśli nastąpił kontakt ze skórą lub włosami: 
Natychmiast zmyć ciało i odzież dużą ilością wody, jeśli to możliwe pod prysznicem. 
Natychmiast zdjąć skażoną odzież, włącznie z butami. Zmyć skórę i włosy pod bieżącą wodą. 
Płukać wodą aż do uzyskania porady Ośrodka Zatruć. Zawieźć do szpitala lub lekarza. 

Kontakt z oczami  Jeśli nastąpił kontakt tego produktu z oczami: 
Natychmiast rozsunąć powieki i przepłukać dużą ilością bieżącej wody. Należy zapewnić 
całkowite płukanie oczu poprzez rozsuniecie powiek i podnoszenie górnej i dolnej powieki od 
czasu do czasu. Płukać oczy aż do uzyskania porady Ośrodka Zatruć lub lekarza lub przez 
przynajmniej 15 minut. 
Należy natychmiast przewieźć do szpitala albo do lekarza. W przypadku uszkodzenia oczu 
szkła kontaktowe powinny być usunięte przez osobę przeszkoloną. 

Spożycie  Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć (Poisons Information Centre, PIC) albo 
lekarzem w celu uzyskania porady. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. 
W przypadku połknięcia NIE należy powodować wymiotów. 
W przypadku wystąpienia wymiotów, sprawnie położyć poszkodowanego do przodu albo na 
lewym boku (głowa powinna być utrzymywana nisko, jeśli to możliwe) tak aby drogi 
oddechowe były nieblokowane i oddychanie zachowane. Osobę poszkodowaną należy 
obserwować. Nigdy nie należy podawać napoju osobie z objawami senności oraz 
zmniejszonej świadomości, np. tracącej przytomność. Należy przemyć usta wodą a następnie 
podać płyn powoli i tyle ile poszkodowany jest w stanie wypić. Należy natychmiast przewieźć 
do szpitala albo do lekarza. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Działa drażniąco na oczy. Podrażnienie skóry. 

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

Postępować odpowiednio do zaobserwowanych objawów. 

• W przypadku ostrego i krótkotrwałego narażenia na działanie materiałów silnie zasadowych: 

• Szok oddechowy jest rzadkością, jednak występuje od czasu do czasu z powodu obrzęku tkanki miękkiej. 

• ile nie można wykonać intubacji dotchawicznej z bezpośrednim widokiem, konieczna może być konikotomia 
lub tracheotomia. 

• Tlen podawany jest według wskazań. 

• Wystąpienie wstrząsu sugeruje perforację i wymaga dożylnego podawania płynów. 

• Uszkodzenie wskutek działania zasad korozyjnych występuje przez martwicę rozpływną, w której zmydlanie 
tłuszczów i zwiększenie rozpuszczalności 

• białek pozwala na głębokie przenikanie do tkanek. 

Po ekspozycji zasady nadal powodują uszkodzenia. 

POŁKNIĘCIE: 

• Mleko i woda są preferowanymi substancjami rozcieńczającymi. 

Osobie dorosłej nie należy podawać więcej niż 2 szklanek wody. 

• Nigdy nie należy podawać środków neutralizujących, gdyż egzotermiczna reakcja cieplna może zwiększyć 
obrażenia. 

*Przeczyszczenie i wymioty są absolutnie przeciwwskazane. 

*Węgiel aktywowany nie wchłania zasad. 

*Nie należy stosować płukania żołądka. 

W ramach leczenia wspomagającego należy: 

• Początkowo wstrzymać karmienie doustne. 

• Jeśli endoskopia potwierdzi obrażenia błony śluzowej, podawać sterydy jedynie w trakcie pierwszych 48 
godzin. 

• Starannie oszacować stopień martwicy tkanek przed ocenieniem potrzeby interwencji chirurgicznej. 

• Pacjenci powinni zostać poinstruowani, aby szukali pomocy medycznej, jeśli wystąpią u nich trudności z 
przełykaniem (dysfagia). 

SKÓRA I OCZY: 

• Rana powinna być przepłukiwana przez 20-30 minut. 

Urazy oczu wymagają płynu fizjologicznego.  [Ellenhorn & Barceloux: Medical Toxicology] 

SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze  

Odpowiednie środki 
gaśnicze  

Mgła wodna. Piana. Proszki gaśnicze. Dwutlenek węgla (CO2) 

Niewłaściwe środki 
gaśnicze 

Nie gasić pożaru strumieniem wody, gdyż spowoduje to rozprzestrzenienie się 
ognia. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Wskutek pożaru mogą wydzielać się gazy stanowiące zagrożenie dla zdrowia. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Specjalny sprzęt ochronny dla 
strażaków  

W razie pożaru stosować urządzenia oddechowe z własnym obiegiem 
powietrza i odzież ochronną pokrywającą całe ciało 

Dla personelu udzielającego 
pomocy  

Usunąć pojemniki z terenu pożaru, jeżeli możliwe to jest bez ryzyka. 
Dla chłodzenia nieotwartych pojemników można użyć sprayu wodnego 

Specjalne metody  Stosować normalne procedury gaszenia pożaru i rozważyć zagrożenie 
ze strony innych substancji 
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SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

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

Dla osób nienależących do 
personelu udzielającego 
pomocy  

Zbędny personel nie powinien mieć dostępu. Podczas sprzątania nosić 
odpowiednie wyposażenie ochronne i odzież. Informacje dotyczące 
środków ochrony indywidualnej, patrz sekcja 8 karty charakterystyki. 

Dla osób udzielających 
pomocy  

Zbędny personel nie powinien mieć dostępu. Stosować środki ochrony 
indywidualnej zalecane w sekcji 8 karty charakterystyki. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Unikać uwolnienia do środowiska.  

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

Podczas sprzątania unikać wytwarzania kurzu. Zebrać próżniowo rozsypany materiał i zebrać w odpowiednim 
pojemniku do usunięcia. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

W sprawie indywidualnych środków ochrony - patrz pkt 8. 

SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Minimalizować powstawanie i gromadzenie się pyłu. Zapewnić odpowiedni wyciąg wentylacyjny w miejscu 
tworzenia się pyłu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać wdychania pyłu. Nosić odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej. Przestrzegać dokładnych zasad porządkowych. Przestrzegać podstawowych zasad BHP. 

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

Przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym pojemniku. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. 
Przechowywać z dala od materiałów niezgodnych (patrz sekcja 10 karty charakterystyki). 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak danych. 

SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego   
Polska. Rozporządzenie MPiPS w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy, załącznik 1. 

Materiał Typ Wartość Forma 

TLENEK WAPNIA (CAS 1305-78-8) NDS 2 mg/m3 Pył całkowity 

KAOLINU (CAS 1332-58-7)  10 mg/m3 Pył całkowity 

Dopuszczalne wartości biologiczne  Nie podano biologicznych granic ekspozycji dla składnika/składników 
Zalecane procedury monitorowania Stosować standardowe procedury monitoringu 
Pochodne poziomy niepowodujące 
zmian (DNEL) 

Brak danych 

Przewidywane stężenia niepowodujące 
zmian w środowisku (PNEC) 

Brak danych. 

8.2. Kontrola narażenia 

Środki techniczne 

Należy zapewnić dobrą wentylację ogólną (typowo 10-krotna wymiana powietrza na godzinę). Intensywność 
wentylacji powinna być dostosowana do warunków. Jeśli to możliwe należy hermetyzować proces, stosować 
wyciągi miejscowe lub inne środki techniczne dla utrzymania poziomu zanieczyszczeń w powietrzu poniżej 
dopuszczalnego poziomu. Jeśli granice narażenia nie zostały ustalone, utrzymywać poziom zanieczyszczeń 
w powietrzu na poziomie możliwym do przyjęcia. Jeżeli środki techniczne nie są wystarczające do zachowania 
stężenia cząstek pyłu poniżej NDS (wartości graniczne narażenia), muszą być stosowane odpowiednie środki 
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ochrony 

dróg oddechowych. 

Indywidualne środki ochrony  

Ogólne informacje 

Środki ochrony osobistej powinny być dobrane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ich homologacji i przy współpracy z ich 
dostawcą. 

Ochrona oczu lub twarzy  Zakładać okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle). 
Ochronę skóry  
 Ochrona rąk  Założyć odpowiednie rękawice odporne na działanie substancji chemicznych. 
 Inne  Nosić odpowiednią odzież ochronną. 
Ochronę dróg 
oddechowych 

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki 
ochrony dróg oddechowych.  

Zagrożenia termiczne  Nosić odpowiednie termo ochronne ubranie, kiedy jest to konieczne.  
Środki higieny Należy zawsze przestrzegać prawidłowej higieny osobistej, typu mycie po kontakcie 

z materiałem i przed jedzeniem, piciem i/lub paleniem. Regularnie należy prać 
ubranie robocze i myć sprzęt ochronny, aby usunąć z nich zanieczyszczenia. 

Kontrola narażenia 
środowiska 

Kierownik ds. środowiska musi być informowany o wszystkich poważnych 
uwolnieniach. 

SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Wygląd   
 Stan skupienia  Ciało stałe 
 Forma  Proszek. 
 Kolor  Biały 
Zapach Bez zapachu 
Próg zapachu Brak danych 

pH 12,8 
Temperatura topnienia/krzepnięcia 2572 °C (4661,6 °F) / 2572 °C (4661,6 °F) oszacowany 
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur 
wrzenia 

2850 °C (5162 °F) 

Temperatura zapłonu Brak danych 
Szybkość parowania Brak danych 
Palność (ciała stałego, gazu) Brak danych 
Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica 
wybuchowości 

 

Dolna granica palności (%) Brak danych 
Górna granica palności (%) Brak danych 
Prężność par Brak danych 
Gęstość par Brak danych 
Gęstość względna 3,37 
Rozpuszczalność   
 Rozpuszczalność (woda) Substancja nierozpuszczalna 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Brak danych 
Temperatura samozapłonu Brak danych 
Temperatura rozkładu Brak danych 
Lepkość Brak danych 
Właściwości wybuchowe  Nie jest substancją wybuchową 
Właściwości utleniające  Nie jest utleniaczem 

9.2. Inne informacje 

Brak  
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SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność  

Produkt jest trwały i niereaktywny w normalnych warunkach stosowania, przechowywania i transportu. 

10.2. Stabilność chemiczna 

Substancja jest stabilna w normalnych warunkach. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Kontakt z materiałami niezgodnymi. Wystawianie na działanie powietrza. 

10.5. Materiały niezgodne  

Kwasy. Utleniacze. Fluor. Woda, wilgoć. Alkohole. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  

Nie są znane niebezpieczne produkty rozkładu 

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne 

Ogólne informacje 

Narażenie zawodowe substancją lub mieszanką może powodować poważne skutki. 

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia 

 Droga oddechowa Pył może drażnić drogi oddechowe. Długotrwałe wdychanie może być 
szkodliwe 

 Kontakt ze skórą Powoduje poważne oparzenia skóry 

 Kontakt z oczami Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

 Spożycie Powoduje oparzenia przewodu pokarmowego 

Objawy Palący ból i poważne uszkodzenie skóry wskutek działania żrącego. 
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Objawy mogą obejmować kłucie, 
łzawienie, zaczerwienienie, opuchnięcie i niewyraźne widzenie. Może 
spowodować trwałe uszkodzenie oka lub ślepotę. Pył może powodować 
podrażnienie dróg oddechowych, skóry i oczu 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra Z powodu częściowego lub całkowitego braku danych klasyfikacja nie jest możliwa 
Działanie żrące/drażniące na 
skórę  

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 

Poważne uszkodzenie 
oczu/działanie drażniące na 
oczy  

Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

Działanie uczulające na drogi 
oddechowe  

Z powodu częściowego lub całkowitego braku danych klasyfikacja nie jest możliwa 

Działanie uczulające na skórę  Z powodu częściowego lub całkowitego braku danych klasyfikacja nie jest możliwa 
Działanie mutagenne na 
komórki rozrodcze  

Z powodu częściowego lub całkowitego braku danych klasyfikacja nie jest możliwa 

Działanie rakotwórcze Z powodu częściowego lub całkowitego braku danych klasyfikacja nie jest możliwa. 
Działanie szkodliwe na 
rozrodczość  

Z powodu częściowego lub całkowitego braku danych klasyfikacja nie jest możliwa 

Działanie toksyczne na narządy 
docelowe (STOT), narażenie 
jednorazowe 

Z powodu częściowego lub całkowitego braku danych klasyfikacja nie jest możliwa 

Działanie toksyczne na narządy 
docelowe (STOT), narażenie 

Z powodu częściowego lub całkowitego braku danych klasyfikacja nie jest możliwa. 
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wielokrotne 
Zagrożenie spowodowane 
aspiracją 

Z powodu częściowego lub całkowitego braku danych klasyfikacja nie jest możliwa. 

Informacje dotyczące 
mieszanin a informacje 
dotyczące substancji 

Brak dostępnych informacji 

Inne informacje Brak danych. 

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

Ze względu na częściowy lub całkowity brak danych, nie jest możliwa klasyfikacja w zakresie zagrożenia dla 
środowiska wodnego. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Brak dostępnych danych o degradowalności tej substancji. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow)  Brak danych 

Współczynnik biokoncentracji (BCF)    Brak danych 

12.4. Mobilność w glebie 

Brak danych 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Nie jest substancją lub mieszaniną trwałą, ulegającą bioakumulacji i toksyczną, ani bardzo trwałą i ulegającą 
intensywnej bioakumulacji. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Nie spodziewa się żadnych inne szkodliwych skutków dla środowiska (np. uszczuplenia ozonowego, potencjału 
fotochemicznego tworzenia się ozonu, zakłócenia działania gruczołów dokrewnych, możliwości globalnego 
ocieplenia) przez niniejszy składnik. 

SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Odpad resztkowy Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi. Puste pojemniki lub wkładki mogą zachować 
pozostałości produktu. Produkt i opakowanie muszą być usuwane w bezpieczny 
sposób. 

Zanieczyszczone opakowanie  Nie dotyczy. 
Kod odpadu wg klasyfikacji UE Kod Odpadu powinien zostać określony w uzgodnieniu pomiędzy użytkownikiem, 

producentem i lokalnymi zakładami przetwórstwa odpadów. 
Metody utylizacji/informacje Zebrać do odzysku albo składować w zaplombowanych pojemnikach na 

autoryzowanym składowisku. 

SEKCJA 14. Informacje dotyczące transport 

ADR 
14.1. Numer UN (numer ONZ):   UN1910 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Tlenek wapniowy 
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 

Klasa:     8 
Zagrożenie dodatkowe:   - 
Oznakowanie:   8  
Nr zagrożenia (ADR):  Brak danych 
Kod ograniczenia przewozu przez tunele:  E 

14.4. Grupa opakowaniowa:   III 
14.5 Zagrożenia dla środowiska:  Nie 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: 
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Przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, kartę bezpieczeństwa produktu (SDS) i zapoznać się z 
procedurami postępowania w nagłych przypadkach przed przystąpieniem do posługiwania się substancją. 
 
RID 
14.1. Numer UN (numer ONZ):   UN1910 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Tlenek wapniowy 
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 

Klasa:     8 
Zagrożenie dodatkowe:   - 

14.4. Grupa opakowaniowa:   III 
14.5 Zagrożenia dla środowiska:  Nie 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: 

Przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, kartę bezpieczeństwa produktu (SDS) i zapoznać się z 
procedurami postępowania w nagłych przypadkach przed przystąpieniem do posługiwania się substancją. 
 
ADN 
14.1. Numer UN (numer ONZ):   UN1910 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Tlenek wapniowy 
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 

Klasa:     8 
Zagrożenie dodatkowe:   - 

14.4. Grupa opakowaniowa:   III 
14.5 Zagrożenia dla środowiska:  Nie 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: 

Przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, kartę bezpieczeństwa produktu (SDS) i zapoznać się z 
procedurami postępowania w nagłych przypadkach przed przystąpieniem do posługiwania się substancją. 
 
IATA 
14.1. UN number    UN1910 
14.2. UN proper shipping name  CALCIUM OXIDE 
14.3. Transport hazard class(es) 

Class     8 
Subsidiary risk    -  

14.4. Packing group    III 
14.5. Environmental hazards 

Marine pollutant   No 
ERG     8L 

14.6. Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. 
Other information 

Passenger and cargo aircraft Allowed with restrictions. 
Cargo aircraft only   Allowed with restrictions. 

 
IMDG 
14.1. UN number    UN1910 
14.2. UN proper shipping name  CALCIUM OXIDE 
14.3. Transport hazard class(es) 

Class     8 
Subsidiary risk    -  

14.4. Packing group    II 
14.5. Environmental hazards 

Marine pollutant   No. 
EmS     F-H, S-Q 

14.6. Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. 



  KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

Karta Charakterystyki (SDS) nr 31  Odczynnik Piecowy 

str. 10 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 
 Nie dotyczy 
 
 ETYKIETA WYMAGANA: 
 

 

 

 

 

 

SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

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

Regulacje UE 
Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową, Załącznik I i II, z 
późniejszymi zmianami 
Nie jest na wykazie. 
Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 o trwałych organicznych substancjach zanieczyszczających środowisko, Załącznik 
I ze zmianami 
Nie jest na wykazie. 
Rozporządzenie (UE) nr 649/2012, dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Załącznik I, Część 1 
z późniejszymi zmianami 
Nie jest na wykazie. 
Rozporządzenie (UE) nr 649/2012, dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Załącznik I, Część 2 
z późniejszymi zmianami 
Nie jest na wykazie. 
Rozporządzenie (UE) nr 649/2012, dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Załącznik I, Część 3 
z późniejszymi zmianami 
Nie jest na wykazie. 
Rozporządzenie (UE) nr 649/2012, dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Załącznik V, z 
późniejszymi zmianami 
Nie jest na wykazie. 
Rozporządzenie (WE) nr 166/2006, Załącznik II Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, z późniejszymi 
zmianami 
Nie jest na wykazie. 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, artykuł REACH 59(10) Spis kandydacki na bieżąco publikowany przez ECHA 
Nie jest na wykazie. 

Zezwolenia 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 REACH, Załącznik XIV: Wykaz substancji podlegających procedurze zezwoleń, z 
późniejszymi zmianami 

Nie jest na wykazie. 
Ograniczenia dotyczące zastosowania 

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Załącznik REACH XVII Substancje podlegające ograniczeniom sprzedaży i 
stosowania ze zmianami 
Nie jest na wykazie. 
Dyrektywa 2004/37/WE: w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie 
czynników rakotwórczych i mutagennych podczas pracy, z późniejszymi zmianami 
Nie jest na wykazie. 

Inne regulacje UE 
Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami 
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niebezpiecznymi, ze zmianami 
Nie jest na wykazie. 

Inne przepisy 
Produkt zaklasyfikowano i oznakowano zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (Rozporządzenie CLP), wraz 
z późniejszymi zmianami. Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi 
zmianami. 
Regulacje krajowe 

Niniejsza karta bezpieczeństwa produktu jest zgodna z następującymi ustawami, przepisami i standardami: 

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i 
mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i 
wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie  

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817) 

Przestrzegać przepisów krajowych w zakresie narażenia na działanie czynników rakotwórczych i mutagennych podczas 
pracy, zgodnie z dyrektywą 2004/37/WE. 

Polska. Składniki, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi (Ustawa o odpadach, Dz.U. poz. 
21/2013, Załącznik 4) 

Nie jest na wykazie. 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011r. Nr 63, poz. 322). 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, 
zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 
2000/21/WE z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (GHS) z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2014r. Poz. 817). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. „W sprawie katalogu odpadów” (Dz. U. z 2014r., poz. 1923). 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. „O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” (Dz. U. z 2013r. poz. 888). 
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy 
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w 
Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U z 25.06.2015, poz. 882). 
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń 
poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 
96/82/WE. 

SEKCJA 16. Inne informacje 

Wykaz skrótów  
NDS: Najwyższe dopuszczalne stężenie 

Odniesienia  Brak danych 
Informacje o metodzie oceny prowadzącej do klasyfikacji mieszaniny 
Nie dotyczy 
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Pełny tekst wszelkich zwrotów H, które nie zostały podane w całości w sekcjach od 2 do 15 
Nie dotyczy 
Informacje o rewizji  
Żadnych. 
Informacje o szkoleniu 
Przestrzegać instrukcji szkoleniowych podczas posługiwania się niniejszym materiałem. 
Zastrzeżenie 
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki produktu (SDS) są właściwe według naszej najlepszej wiedzy, 
posiadanych informacji i przekonania w dniu jej opublikowania. Podane informacje są opracowane jedynie jako wskazówki 
odnoszące się do bezpiecznego posługiwania się produktem, jego stosowania, przetwarzania, przechowywania, 
transportu, utylizacji oraz uwolnienia i nie mogą być traktowane jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa. Niniejsze 
informacje odnoszą się tylko do wyznaczonego, określonego materiału i mogą stracić ważność, jeśli niniejszy materiał jest 
stosowany w zestawieniu z jakimkolwiek innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie 
zostało to określone w niniejszym tekście. 
Dostawca nie jest w stanie przewidzieć wszystkich warunków, w których ta informacja oraz produkty te i innych 
producentów w połączeniu z jej produktami mogą być użyte. Jest odpowiedzialnością użytkownika zapewnienie 
bezpiecznych warunków manipulacji, przechowywania i utylizacji produktu oraz przyjęcie odpowiedzialności za utratę, 
obrażenia, uszkodzenie lub wydatki wynikające z niewłaściwego użytkowania. Informacje na karcie zostały wpisane w 
oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie, jakie są obecnie dostępne. 


