
 

strona: 1/8
Karta charakterystyki

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 28.07.2011 Aktualizacja: 28.07.2011Numer wersji 15

DR

* 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
· Identyfikator produktu

· Nazwa handlowa: JOWACOLL 102.20
· Numer artykułu: 10220

· Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
· Zastosowanie substancji / preparatu Klej dyspersyjny

· Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
· Producent/ Dostawca
JOWAT AG
Ernst-Hilker-Str. 10 - 14; D - 32758 Detmold
Tel. +49 (0)5231 749 0; Fax +49 (0)5231 749 236
e-mail: info@jowat.de
www.jowat.de

Jowat Polska Sp.z.o.o.
ul. Poznanska 15
62-080 Sady k. Poznania
Phone: +48 61 8147287
Fax: +48 61 8147290
E-mail: biuro@jowat.com.pl

· Komórka udzielająca informacji:
Jowat Polska Sp. z. o. O.
ul. Poznanska 15
62-080 Sady k. Poznania
Dr. Zdzislaw Bernaczyk
Phone: +48 - 61 - 8 14 72 87; e-mail: ber@jowat.com.pl

· Numer telefonu alarmowego:
Umweltreferat
Fon: +49 (0)5231-749-211     Fax: +49 (0)5231-749-236
e-mail: jan-peter.boelcke@jowat.de

* 2 Identyfikacja zagrożeń
· Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

· Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE nie dotyczy
· Szczególne wskazówki o zagrożeniu dla człowieka i środowiska:
Klasyfikacja produktu zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów
chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666 z późn. zmianami):
Produkt nie podlega obowiązkowi oznakowania na podstawie metody obliczania "Ogólnej wytycznej
klasyfikowania preparatów w UE" (Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) w jej
ostatnio ważnej wersji.

· Elementy oznakowania
· Oznaczenia według wytycznych EWG:
Należy uwzględnić takie środki ostrożności jak przy obchodzeniu się z chemikaliami
Produkt został uznany wg. norm EWG/zarządzenia o substancjach szkodliwych za nie wymagający
oznaczenia

· Szczególne oznaczenia określonych preparatów:
Nie wdychac oparów powetąjacych podczas natrysku.

· Inne zagrożenia
· Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

· PBT: Nie nadający się do zastosowania.
(ciąg dalszy na stronie 2)
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· vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

3 Skład/informacja o składnikach
· Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny

· Opis: wodna dyspersja polimerowa

· Składniki niebezpieczne: brak
· Wskazówki dodatkowe:
Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.

4 Środki pierwszej pomocy
· Opis środków pierwszej pomocy

· Wskazówki ogólne: Środki specjalne nie są konieczne.
· po skażeniu skóry:
Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.
Ogólnie produkt nie działa drażniąco na skórę.

· po skażeniu oka: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą.
· po przyjęciu doustnym: Przy trwałych dolegliwościach porozumieć się z lekarzem.
· Wskazówki dla lekarza:

· Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak dostępnych dalszych istotnych danych

· Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postępowania z poszkodowanym
Brak dostępnych dalszych istotnych danych

* 5 Postępowanie w przypadku pożaru
· Środki gaśnicze

· Przydatne środki gaśnicze:
CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą
odporną na działanie alkoholu.

· Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Podczas pożaru mogą uwolnić się:
tlenek węgla (CO)
W niektórych warunkach pożaru nie można wykluczyć śladów innych substancji trujących.

· Informacje dla straży pożarnej
· Specjalne wyposażenie ochronne:
Środki specjalne nie są konieczne.
Nie wdychać gazów powstających podczas eksplozji i pożarów.

* 6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
· Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nie konieczne.

· Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
Nie dopuścić do powierzchniowego rozprzestrzeniania się (np. przez przetamowanie lub zapory olejowe).

· Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy,
materiał wiążący uniwersalny, trociny).

(ciąg dalszy na stronie 3)
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· Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.
Nie powstają żadne materiały niebezpieczne.

* 7 Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
· Sposób obchodzenia się:

· Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Składować w dobrze zamkniętych beczkach chłodnych i suchych.
Unikać rozpylania.

· Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:
Nie są potrzebne szczególne zabiegi.

· Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich
wzajemnych niezgodności
· Składowanie:

· Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.
· Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: nie konieczne
· Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania:
Chronić przed mrozem.
Zbiornik trzymać szczelnie zamknięty.

· Klasa składowania: 12
· Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych

* 8 Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
· Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

· Parametry dotyczące kontroli
· Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być
kontrolowane pod kątem warunków miejsca pracy.
· Wskazówki dodatkowe:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy Dz.U. nr 217 z 2002 r., poz. 1833 z późniejszymi zmianami.

· Kontrola narażenia
· Osobiste wyposażenie ochronne:

· Ogólne środki ochrony i higieny:
Należy przestrzegać zwyczajne środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.

· Ochrona dróg oddechowych:
Tylko podczas pryskania bez wystarczającego odsysania.
Urządzenie filtrujące na krótki czas:
Filtr P2.
Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.

· Ochrona rąk:
Przy bezpośrednim kontakcie z płynnym klejem (np. mycie, czyszczenie): rekawice ochronne. W
innych przypadkach ochrona rąk nie jest konieczna.
· Materiał, z którego wykonane są rękawice
Zalecana grubość materiału: ≥ 0,3 mm
Rękawice z tworzywa sztucznego.

(ciąg dalszy na stronie 4)
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· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice
Wartość przenikania: poziom ≥ 6

· Do długotrwałego kontaktu w miejscach bez zwiększonego zagrożenia uszkodzeniem (np.
laboratorium) nadają się rękawice z następującego materiału:
Rękawice z tworzywa sztucznego.

· Do długotrwałego kontaktu nadają się rękawice z następującego materiału:
Rękawice z tworzywa sztucznego.

· Nie nadają się rękawice z następujących materiałów:
Rękawice ze skóry.
Rękawice z grubej tkaniny.

· Ochrona oczu: Okulary ochronne zalecane podczas napełniania.

* 9 Właściwości fizyczne i chemiczne
· Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

· Ogólne dane
· Wygląd:

· Forma: płynny
· Kolor: biały

· Zapach: charakterystyczny
· Próg zapachu: Nieokreślone.

· Wartość pH w 20°C: 5 

· Zmiana stanu
· Punkt topnienia/ Zakres topnienia: nie jest określony
· Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 100°C

· Punkt zapłonu: nie nadający się do zastosowania

· Łatwopalność (stała gazowa): Nie nadający się do zastosowania.

· Temperatura palenia się:
· Temperatura rozkładu: Nieokreślone.

· Samozapłon: Produkt nie jest samozapalny.

· Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.

· Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
· dolna: Nieokreślone.
· górna: Nieokreślone.

· Ciśnienie pary w 20°C: 23 hPa

· Gęstość w 20°C: 1,06 g/cm3

· Gęstość względna Nieokreślone.
· Gęstość par Nieokreślone.
· Szybkość parowania Nieokreślone.

· Rozpuszczalność w/ mieszalność z
· Woda: w pełni mieszalny

· Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda): Nieokreślone.

· Lepkość:
· dynamiczna w 20°C: 9000 mPas
· kinetyczna: Nieokreślone.

(ciąg dalszy na stronie 5)
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· Zawartość rozpuszczalników:
· Rozpuszczalniki organiczne: 0,5 %

· Zawartość ciał stałych: 51,0 %
· Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych

· VOC - Lotne zwiazki organiczne
· European Community   0,51 %
· Suisse / Switzerland   0,51 %

* 10 Stabilność i reaktywność
· Reaktywność

· Stabilność chemiczna
· Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać:
Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.

· Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.
· Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Niebezpieczne produkty rozkładu: tlenek węgla

11 Informacje toksykologiczne
· Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

· Ostra toksyczność:
· Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50: nie dotyczy
· Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda

· na skórze: Brak działania drażniącego.
· w oku: brak działania drażniącego

· Uczulanie: żadne działanie uczulające nie jest znane
· Dodatkowe wskazówki toksykologiczne:
Produkt nie musi być oznakowany na podstawie ogólnych wytycznych klasyfikacji Wspólnoty
Europejskiej dotyczących receptur (Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), wersja
ostatnia.
Zgodnie z naszymi doświadczeniami i posiadanymi przez nas informacjami przy prawidłowym i
zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu produktu nie powoduje on żadnych skutków szkodliwych dla
zdrowia.

* 12 Informacje ekologiczne
· Toksyczność

· Toksyczność wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Zachowanie się w obszarach środowiska:

· Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych

· Dalsze wskazówki ekologiczne:
· Wskazówki ogólne:
Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód
gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.

(ciąg dalszy na stronie 6)
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· Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
· PBT: Nie nadający się do zastosowania.
· vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

· Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych

* 13 Postępowanie z odpadami
· Metody unieszkodliwiania odpadów

· Zalecenie:
Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do
kanalizacji.

· Europejskim Katalogu Odpadów
08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
· Klej, suchy odpad (utwardzony)
Mniejsze ilości mogą byc deponowane razem z odpadkami domowymi.
Numer kodu odpadów: 08 04 10 - odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09.

· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie:
Opakowanie usunąć zgodnie z przepisami zarządzenia o opakowaniach.
Opakowania skażone promieniotwórczo najlepiej opróżnić. Po odpowiednim oczyszczeniu mogą zostać
ponownie wykorzystane.
Opakowania, których oczyszczenie nie jest możliwe należy usuwać tak jak materiał.

· Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości

* 14 Informacje dotyczące transportu
· Numer UN

· ADR, ADN, IMDG, IATA brak

· Prawidłowa nazwa przewozowa UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA brak

· Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
· ADR, ADN, IMDG, IATA

· Klasa brak

· Grupa opakowań
· ADR, IMDG, IATA brak

· Zagrożenia dla środowiska:
· Zanieczyszczenia morskie: Nie

· Szczególne środki ostrożności dla
użytkowników Nie nadający się do zastosowania.

· Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do
konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie nadający się do zastosowania.

· Transport/ dalsze informacje: Nie przedstawia zagrożenia w znaczeniu powyższych
zarządzeń.

 PL
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* 15 Informacje dotyczące przepisów prawnych
· Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny
· Przepisy poszczególnych krajów:

· Inne przepisy dotyczace ochrony ludzi lub srodowiska
Produkt został sklasyfikowany i oznakowany wg Dyrektywy 1999/45/WE oraz Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i
preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666 z późn. zmianami).
1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz.U. nr 11 z 2001 r.,
poz. 84, z późn. zmianami
 · Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201 z 2005 r., poz. 1674)
 · Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666)
 · Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679)
 · Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 243, poz.
2440)
 · Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 174, poz. 1222)
 · Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 260,
poz. 2595)
 · Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i
preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające
otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. Nr 128 z
2004 r., poz. 1348)
 · Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów i
warunków obrotu lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je
produktów (Dz.U. nr 168 z 2004 r., poz1762 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dz.U. nr 63 z 2001 r.,
poz. 638 (patrz pkt.13)
3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Dz.U.
nr 7 z 2003 r., poz. 78 (patrz pkt.13)
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
Dz.U. nr 112 z 2001 r., poz. 1206 (patrz pkt.13)
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
Dz.U. nr 69 z 1996 r., poz. 332, wraz z późniejszymi zmianami
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy Dz.U. nr 217 z 2002 r., poz. 1833 (patrz pkt.8)
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy Dz.U. nr 212 z 2005 r., poz. 1769.
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2007 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy Dz.U. nr 161 z 2007 r., poz. 1142.

· Ocena bezpieczeństwa chemicznego:
Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.
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16 Inne informacje
Powyższe dane opierają się na obecnym stanie wiedzy, nie stanowią jednakże zapewnienia właściwości
produktu i nie są prawnie wiążące.
Obowiązują wszystkie zalecane środki dot. ochrony zdrowia i właściwego stosowania.
Prosimy o sprawdzenie zaleceń uwzględniając specyfikę stosowania i w razie koniezności o stosowanie
się do nich.

· Wydział sporządzający wykaz danych: referent d/s ochrony śrdowiska
· Partner dla kontaktów: Dr. Zdzislaw Bernaczyk (polskie przepisy); Jan-Peter Bölcke (przepisy WE)

· * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej   
 PL
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