
 

 
 
 

Karta charakterystyki produktu  

PENOSIL Gold Gun 65 Plus  

All Season 
Data: 30.08.2011  

Wersja nr.: 1  

Zrewidowano: 

 

1. Identyfikacja preparatu i firmy 

1.1. Nazwa produktu: Penosil Gold Gun 65 Plus All Season   

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 

odradzane: 

Jednoskładnikowa piana Penosil Gold Gun 65 Plus All Season  jest mieszaniną prepolimeru zawartą 
w butli z aerozolem  i utwardzającą się pod działaniem wilgoci z powietrza.  
Piana ma o 43% wyższą wydajność w porównaniu do innych standardowych pian poliuretanowych. 
Utwardzona piana jest dobrym izolatorem termicznym i akustycznym jak również posiada dużą 
przyczepność. Dobrze przylega do większości materiałów budowlanych, z wyjątkiem powierzchni z 
teflonu, polietylenu i powierzchni silikonowych. Utwardzona piana jest wrażliwa na promieniowanie 
UV. Produkt cechuje dobra odporność na wilgoć i pleśń oraz brak ekspansji wtórnej.  
Nie zawiera gazów CFC i HCFC. Piana świetnie sprawdza się w niskich temperaturach. 
Szybkoschnąca. 

 
1.3. Szczegóły dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Krimelte Ltd  

    13619 Tallinn 

 Suur-Paala 10 

    Estonia 

    Tel. +372 605 93 00 

  Fax: (+372) 605 93 15 

1.4. Numer telefonu alarmowego:   112 

 

2. Identyfikacja zagrożeń:  

2.1. Klasyfikacja preparatu:  

Według dyrektywy 67/548/EC  

   
Szkodliwy (Xn) Skrajnie łatwopalny (F+)  

R12 Skrajnie łatwopalny  

R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.  

R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę  

R40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego.  

R42/43 Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową, może powodować 

uczulenie w kontakcie ze skórą  

R48/20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w 

następstwie długotrwałego narażenia.  

Zdrowie Opary mogą powodować podrażnienie gardła i płuc. Duże ilości oparów są niebezpieczne 

dla oczu. Zdarza się, że produkt wywołuje alergie skórną.  

Środowisko Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym  

Ogień Gaz pędny jest łatwopalny i wybuchowy. 
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2.2. Elementy oznakowania:  

1. U osób uczulonych na diizocyjaniany mogą wystąpić reakcje alergiczne podczas korzystania z tego 

produktu.  

2. Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub mające problemy ze skórą powinny unikać kontaktu, w tym 

kontaktu skórnego, z tym produktem.  

3. Produkt nie może być używany w słabo wentylowanych pomieszczeniach, chyba że pod warunkiem 

używania maski ochronnej z filtrem gazowym (np. typu A1 zgodnie z norma EN 14387)  

 

2.2.1 Symbole zagrożenia:  

 
Szkodliwy (Xn) Skrajnie łatwopalny (F+) 

2.2.2 Szkodliwe składniki: Zawiera izocyjaniany. Zobacz informacje stosowane przez producenta.  

2.2.3 Zwroty-R  

R12 Skrajnie łatwopalny  

R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.  

R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę  

R40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego.  

R42/43 Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową, może powodować 

uczulenie w kontakcie ze skórą  

R48/20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w 

następstwie długotrwałego narażenia.  

2.2.4 Zwroty-S  

S2 Chronić przed dziećmi.  

S9 Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.  

S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu — nie palić tytoniu.  

S 23 Nie wdychać oparów produktu  

S33 Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom  

elektrostatycznym.  

S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną oraz rękawice ochronne  

S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — jeżeli to 

możliwe, pokaż etykietę.  

S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

2.3. Inne zagrożenia: Brak danych 
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3. Skład i informacja o składnikach 

3.1. Substancje. Klasyfikacja substancji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pierwsza pomoc  

4.1 Zasady pierwszej pomocy:  

Przy wdychaniu: Wyprowadzić osobę na świeże powietrze. Zasięgnąć porady lekarza.  

W przypadku kontaktu ze  skórą: Przemyć obficie wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież.  

W przypadku utrzymującego się podrażnienia skontaktować się z lekarzem. 

W przypadku zetknięcia z oczami: Oczy należy natychmiast przemyć dużą ilością wody, przy 

przemywaniu oczy powinny być otwarte. Zasięgnąć porady lekarza. 

Spożycie: Nie wywoływać wymiotów ani nie podawać wody do picia. Należy skontaktować się z 

lekarzem i pokazać mu etykietę produktu. 

4.3 Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

poszkodowanym:  

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub gdy objawy nie ustępują należy skonsultować się z 

lekarzem. Lekarzowi należy pokazać niniejszą kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę. 

5. Postępowanie w przypadku pożaru  

5.1 Środki gaśnicze  

5.1.1. Odpowiednie środki gaśnicze: Należy stosować środki gaśnicze odpowiednie do otaczających 

nas warunków pożarowych. Używać odpowiednio: Rozpylonej wody, proszku gaśniczego, piany i 

dwutlenku węgla  

5.1.2 Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa:  

Brak szczególnych zaleceń w tym względzie 

5.2. Szczególne zagrożenia:  

Jeśli butla z aerozolem jest narażona na wysokie temperatury, to powstaje wysokie ciśnienie i groźba 

wybuchu.  Narażenie produktu na ogień powoduje powstawanie oparów o wysokim, toksycznym 

stężeniu. Może tworzyć się  wybuchowa mieszanka gazu pędnego z powietrzem.  

5.3. Specjalistyczny sprzęt ochronny dla strażaków: Brak szczególnych zaleceń 
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6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych:  

Należy zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy. Zakładać odzież ochronną, okulary 

ochronne i rękawice odporne na działanie środków chemicznych zgodne z normą EN374: Rękawice 

chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać 

oparów. Używać maski ochronnej z odpowiednim filtrem gazowym (np. typu A1 zgodnie z norma EN 

14387), jeśli używamy produktu w pomieszczeniu o słabej wentylacji. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:  

Rozlany produkt należy zbierać piaskiem lub szmatą, przechowywać w odpowiednim  

pojemniku lub pozwolić piance utwardzić się. Odpady muszą być unieszkodliwiane zgodnie z 

wymogami prawnymi. 

6.3 Metody oczyszczania/usuwania:  

Świeże zabrudzenia można usunąć za pomocą acetonu. Utwardzony produkt należy usunąć 

mechanicznie. 

 

7. Transport i przechowywanie  

7.1 Informacje na temat. bezpiecznego obchodzenia się:  

W czasie pracy należy pamiętać, że produkt zawiera łatwopalny gaz. Przechowywać z dala od źródeł 

ciepła. Opakowań nie należy łamać ani palić nawet po zużyciu. Produkt nie powinien być rozpylany 

nad otwartym płomieniem ani nad żarzącym się materiałem. 

7.1.1. Środki ochronne  

Zapewnić dobrą wentylację. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać z dala od źródeł 

ognia-nie palić. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Unikać elektryczności statycznej. Korzystać z 

okularów ochronnych i rękawic ochronnych odpornych chemicznie zgodnych z normą EN374: 

Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami.  

7.1.2 Wskazówki dotyczące ogólnej higieny pracy  

Należy umyć ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed jedzeniem, 

paleniem tytoniu oraz korzystaniem z toalety, a także po zakończeniu zmiany.  

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodności: 
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w 
pozycji pionowej, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i innych źródeł ciepła.  
Przechowywać w temperaturze +5 °C do +30 °C. Butli z aerozolem nie wolno przechowywać w 
temperaturze powyżej +50 °C i w nasłonecznionym miejscu. 
7.3. Szczególne zastosowanie (-a) 
Jednoskładnikowa piana Penosil Gold Gun 65 Plus All Season  jest mieszaniną prepolimeru zawartą 
w butli z aerozolem  i utwardzającą się pod działaniem wilgoci z powietrza.  
Piana ma o 43% wyższą wydajność w porównaniu do innych standardowych pian poliuretanowych. 
Utwardzona piana jest dobrym izolatorem termicznym i akustycznym jak również posiada dużą 
przyczepność. Dobrze przylega do większości materiałów budowlanych, z wyjątkiem powierzchni z 
teflonu, polietylenu i powierzchni silikonowych. Utwardzona piana jest wrażliwa na promieniowanie 
UV. Produkt cechuje dobra odporność na wilgoć i pleśń oraz brak ekspansji wtórnej.  
Nie zawiera gazów CFC i HCFC. Piana świetnie sprawdza się w niskich temperaturach. 
Szybkoschnąca. 
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8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej 
8.1 Parametry 
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.2. Środki ochrony osobistej i odzież ochronna 
Ochrona oczu/twarzy:  Podczas pracy należy używać okularów ochronnych (EN 166) 
Ochrona skóry:  Podczas pracy należy używać rękawic ochronnych odpornych na 

działanie chemiczne. Zgodnie z normą (EN 374): Rękawice chroniące 
przed chemikaliami i mikroorganizmami 

Ochrona układu oddechowego: Nie wdychać oparów. Używać maski ochronnej z odpowiednim filtrem 
gazowym (np. typu A1 zgodnie z norma EN 14387), jeśli używamy 
produktu w pomieszczeniu o słabej wentylacji. 

8.2.3. Kontrola środowiska   Nie dopuszczać do przedostania się środowiska. Może powodować 
długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 
 

 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych   
        
          Rodzaj                        Aerozol 
          Kolor   Jasno beżowy  
          Zapach                    Charakterystyczny 
          pH                                nie dotyczy 
          Temperatura topnienia / zamarzania  Nie ustalono 
          Temperatura wrzenia                     Powyżej +100 °C 
          Temperatura zapłonu chwilowego:   poniżej -20 °C 
          Szybkość parowania    nie ustalono 
         Palność         Powyżej +100 °C  
          Granica wybuchu             Dolna: 2 % obj, górna: 10% obj. 

   Ciśnienie par:   5 barów /+20 °C     10 barów /+50 °C           
   Gęstość pary   Nie dotyczy  

          Względna gęstość            1.1 g/ml/+20 °C 
          Rozpuszczalność w wodzie  Nie rozpuszczalny  
          Rozpuszczalność w innych substancjach Rozpuszczalne w acetonie 
          Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Nie dotyczy 
          Temperatura samozapłonu  Nie dotyczy  
          Temperatura rozkładu                    + 200 °C  
          Lepkość                    ca 500 cP/+20 °C 
          Właściwości wybuchowe   Zawiera łatwopalne gazy 
          Właściwości utleniające          Nie dotyczy 
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9.2.    Inne informacje   Brak danych 
 

10. Stabilność i reaktywność  
 
10.1. Reaktywność: Produkt nie jest reaktywny jeśli jego przechowywanie i obchodzenie się z nim 

jest zgodne z zaleceniami (patrz punkt 7)  

10.2. Stabilność chemiczna: Produkt jest stabilny jeśli jego przechowywanie i obchodzenie się z nim 

jest zgodne z zaleceniami (patrz punkt 7) 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji w przypadku pożaru:  

Produkt może wytwarzać niebezpieczne i korozyjne gazy  

10.4 Warunki, których należy unikać:  

Pojemnik aerozolowy pod ciśnieniem, nie powinien być narażony na działnie ciepła. Nie 

przechowywać w nasłonecznionych miejscach, i w temperaturze wyższej niż +50 ° C. Butli nie należy  

łamać ani palić nawet po zużyciu. Produkt nie powinien być rozpylany na otwartym płomieniem lub 

żarzącym się materiałem.  

10.5 Materiały niezgodne: Nie są znane  

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu: W przypadku pożaru, produkt może wytwarzać 

niebezpieczne i korozyjne gazy 

11. Informacje toksykologiczne  

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  

11.1.1. Substancje  

11.1.1.1. Istotne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną które mogą występować: 
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12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: 
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13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
13.1.1. Produkt/ utylizacja: Produkt i jego opakowanie powinno zostać zutylizowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi  
13.1.2 Przetwarzanie odpadów: Butle mogą być utylizowane  
13.2. Dodatkowe informacje: brak szczególnych zaleceń.  
 
14. Informacje dotyczące transportu  
14.1 UN number 1950  
14.2 Grupa pakująca Nie znana  
14.3 Droga ADR Łatwopalny aerozol klasa 2/5F  
14.4 Kolej RID Łatwopalny aerozol Class 2/5F  
14.5 Transport drogą morską GGVSee/IMDG-Code Aerozol klasa 2  
14.6 Transport lotniczy ICAO-TI/IATA-DG -  
15. Informacje dotyczące przepisów  
15.1. Bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, specyficzne regulacje dotyczące 
produktu:  
Nie dotyczy  
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego  
Ocena bezpieczeństwa chemicznego została przeprowadzona z wyłączeniem eteru dimetylowego i w 
ciągłej pracy z difenylometano-4, 4'-diizocyjanian.  
16. Inne informacje  
16.1. Data przygotowania najnowszej wersji SDS  
Wpisana na początku karty charakterystyki  
16. Inne informacje  
16.1. Data przygotowania najnowszej wersji SDS  
Wpisana na początku karty charakterystyki  
16.2. Skróty i akronimy  
TWA: Średnia ważona w czasie  
LC50: Średnie stężenie letalne  
EC50 Połowa maksymalnego stężenia wywołującego efekt  
PBP: trwały, bioakumulatywny i toksyczny  
vPvB: bardzo trwały i bardzo bioakumulatywny  
PNEC: Przewidywane stężenie  
DNEL: Pochodny poziom niepowodujący zmian  
Ostra Tox.4: Toksyczność ostra: wdychanie-kategoria 4  
Carc. 2: Rakotwórczość-Kategoria 2  
Eye Irrit. 2: Podrażnienie oczu. 2: Kategoria Podrażnienie oczu 2  
Resp. Sens. 1: Uczulenie dróg oddechowych - kategoria 1  
Skin Irrit.2: podrażnienie/uczulenie skóry- Kategoria 2  
Skin Sens 1: Działanie uczulające na skórę, kategoria 1  
STOT RE 2: Działanie toksyczne na narządy docelowe (powtarzane narażenie): wdychanie - kategoria 
2 STOT SE 3: Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe): wdychanie-
Kategoria 3 
Flam. Stacja 1: gaz łatwopalny kategorii 1  
Press. Gaz: Gazy pod ciśnieniem  
 
16.3. Najważniejsze pozycje literatury i źródła danych 
Karta charakterystyki spełnia wymagania Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) No.1907/2006 oraz 
ustawy dotyczącej chemikaliów Republiki Estonii i rozporządzenia nr 130 Ministra Spraw Społecznych.  
16.4. Klasyfikacja oraz procedura klasyfikowania substancji  
16.5. Zwroty R / zwroty H (określone w pkt 3)  
Według dyrektywy 67/548/EWG  
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R12 Ekstremalnie łatwopalne  
R20 Szkodliwe przy wdychaniu  
R36/37/38 Drażniący dla oczu, systemu oddechowego I skóry  
R40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego.  
R42/43 Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze 
skórą.  
R48/20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w 
następstwie długotrwałego narażenia..  
Zgodnie z regulacją 1272/2008 (CLP)  
H220 Ekstremalnie łatwopalny  
H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.  
H315 Działa drażniąco na skórę.  
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.  
H319 Działa drażniąco na oczy.  
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.  
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie 
wdychania.  
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.  
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka  
H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.  
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie przy 
wdychaniu.  
16.6. Doradztwo i szkolenia: Brak szczególnych zaleceń. 
16.7. Informacje uzupełniające: Brak szczególnych zaleceń. 
 
 
 
 
 
 


