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_________________________________________________________________________________
1.Identyfikacja Substancji, Preparatu Chemicznego / Identyfikacja Producenta

1.1 Identyfikacja substancji, preparatu chemicznej .
Nazwa handlowa ;
Przeznaczenie;
1.2 Identyfikacja Producenta

Tel/fax
Telefon Alarmowy

AKORD GIPSOWA ZAPRAWA TYNKARSKA DO
RÊCZNEGO NAK£ADANIA
do tynkowania œcian i sufitów.
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno- Handlowe
GIPSICO sp. z o.o.
Ul. Œwierczewskiego 1, 62-120 Wapno
067/26 11 435, 067/26 11 455
067/26 11 435

2. Sk³ad / informacja o sk³adnikach
2.1 Sk³ad;

mieszanina pó³wodnego siarczanu wapnia ( gips ) wype³niaczy
mineralnych (dolomitów) oraz dodatków chemicznych w iloœci nie
przekraczaj¹cej 1,0% w postaci eterów celulozy, regulatorów wi¹zania itp.

Niebezpieczne sk³adniki; Produkt nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako
niebezpieczne (Rozp. MZ DZ.U. nr 171 2003 poz. 1666)
Pó³wodny siarczan wapnia ( gips ) - CAS Nr 10034-76-1
Wype³niacz mineralny (dolomit)
- CAS Nr 16389-88-1
________________________________________________________________________
3. Identyfikacja zagro¿eñ:
Zagro¿enie dla zdrowia: substancja nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie
z Rozporz¹dzeniem MZ DZ.U. nr 171poz. 1666 z 2003 r.
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_______________________________________________________________________
2. Pierwsza pomoc
Wskazówki ogólne ;

Kontakt ze skór¹;
Kontakt z oczami;
Po wdychaniu;

Jeœli wyst¹pienia niepokoj¹ce objawy u osób pracuj¹cych z
substancj¹ skontaktowaæ siê z lekarzem lub
przetransportowaæ dan¹ osobê do szpitala
Zmyæ obficie wod¹ substancje dra¿ni¹c¹ ze skóry.
P³ukaæ du¿¹ iloœci¹ czystej wody i natychmiast skontaktowaæ
siê z okulist¹
Wyprowadziæ osobê na œwie¿e powietrze i obserwowaæ, w
przypadku wyst¹pienia niepokoj¹cych objawów przewieŸæ

do
szpitala.
Po po³kniêciu;

Nie próbowaæ wywo³ywaæ wymiotów, skontaktowaæ siê z
Lekarzem.

3. Postêpowanie w przypadku po¿aru:

Wyrób niepalny. Po¿ar gasiæ
œrodkami gaœniczymi odpowiednimi dla
danego otoczenia i zagro¿eñ.

4. Postêpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do œrodowiska.
Indywidualne œrodki ;
Zapobiegaæ wdychaniu powsta³ych py³ów, chroniæ oczy i skórê.
Œrodki ochrony œrodowiska; Zapobiegaæ przed przedostaniem siê substancji do kanalizacji,
wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.
Metody oczyszczania;
Odpady usuwaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Rozsypan¹ substancjê zbieraæ mechanicznie lub zmieœæ rêcznie
stosowaæ œrodki ochrony osobistej.
Substancje zebran¹ magazynowaæ w zamkniêtych pojemnikach lub workach.
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___________________________________________________________________________
2. Postêpowanie z preparatem i jego magazynowanie.
Postêpowanie z preparatem:

Unikaæ powstawania py³ów.

Sk³adowanie;

Przechowywaæ w zamkniêtych opakowaniach w suchych
zamkniêtych pomieszczeniach z dala od Ÿróde³ wilgoci.

3. Kontrola nara¿enia i œrodki ochrony indywidualnej
Kontrola nara¿enia : Rozp. MPiPS Dz. U. Nr 217 poz. 1833 z 2002 oraz Dz. U. Nr 212 poz.
1767 z 2005 r.
Py³ gipsowy zawiera <
2 % wolnej krystalicznej krzemionki.
3
Py³y gipsowy :
py³ ca³kowity
NDS-10mg/m
Py³ y dolomitowe:
py³ ca³kowity
NDS-10mg/m3
Œrodki ochrony indywidualnej zgodne z wymogami okreœlonymi w Rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z 09.11.1999 r (Dz. U. Nr 5 poz. 53 z 28.01.2000 r) oraz Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z 09.01.02 r (Dz. U. Nr 4, poz. 37 z 18.01.02 r)
Drogi oddechowe;
maska przeciwpy³owa
Rêce;
rêkawice ochronne
Oczy:
okulary ochronne
Ochrona skóry:
odzie¿ ochronna

4. W³aœciwoœci fizykochemiczne:
Forma;
Kolor;
Zapach
Wartoœæ pH ;
Gêstoœæ ;
Temp. zap³onu
Temp. wrzenia
W³aœciwoœci wybuchowe
Rozpuszczalnoœæ;
Lepkoœæ
Gêstoœæ nasypowa

proszek
bia³y
bez zapachu
alkaiczne (po zmieszaniu z wod¹)
-----------nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
do rozmieszania w wodzie
nie dotyczy
1,4 kg/dm3
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2. Stabilnoœæ i reaktywnoœæ
Stabilnoœæ:
Warunki i materia³y
których nale¿y unikaæ:
Niebezpieczne produkty
Rozk³adu:
Materia³y powoduj¹ce
niebezpieczne reakcje:

produkt jest stabilny
reaguje z wod¹ i wilgoci¹ tworz¹c zbrylenia
nie ma
nie dotyczy

3. Informacje toksykologiczne
Produkt nie jest niebezpieczny
Wdychanie;
mo¿e podra¿niaæ gard³o i uk³ad oddechowy.
Kontakt ze skór¹;
nie podra¿nia skóry
Kontakt z oczami;
podra¿nia oczy (proszek)
Po po³kniêciu;
mo¿e wyst¹piæ podra¿nienie gard³a i ¿o³¹dka.

4. Informacje ekologiczne
Zdolnoœæ do biodegradacji;
Ekotoksycznoœæ;

nie ulega biodegradacji
substancja nie jest niebezpieczna do œrodowiska

___________________________________________________________________________

5. Postêpowanie z odpadami
Odpady mo¿na traktowaæ jako gruz budowlany. Sk³adowanie odpadu na wysypiskach
odpadów jest mo¿liwe po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia z w³aœciwego urzêdu.
Przestrzegaæ przepisów ustawy o odpadach z 27.04.2001 (Dz. U. nr 63, poz. 638) z
póŸniejszymi zmianami.

6. Informacje o transporcie;
Produkt nie stwarza zagro¿enia jeœli jest transportowany na paletach w nieuszkodzonych
oryginalnych opakowaniach, zabezpieczony przed wilgoci¹ (kaptury foliowe, folia stretch ).
Nie klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.
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15.

Informacje dotycz¹ce przepisów prawnych.
Rozporz¹dzenie MZ Dz. U. .NR 171 z 2003, poz. 1666 W
sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów
chemicznych.
PRODUKT NIE JEST SKLASYFIKOWANY JAKO NIEBEZPIECZNY.

Klasyfikacja produktu;

Oznaczenie opakowania; Rozporz¹dzenie MZ , DZ. U. NR 173 z 2003 poz. 1679, wraz z
póŸniejszymi zmianami DZ.U.NR 260 z 2004 poz.2595.

Produkt nie wymaga specjalnych oznakowañ

Pozosta³e obowi¹zuj¹ce przepisy .
·
Ustawa o Substancjach i Preparatach Chemicznych Dz. U. Nr 11 poz. 84 z 2002 r. wraz z
póŸniejszymi zmianami.
·
Rozporz¹dzenie M.Z. w sprawie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i
Preparatu Niebezpiecznego Dz. U. Nr 140 poz. 1171 z2002 r. wraz z rozporz¹dzeniem MZ
Dz. U. nr 2 poz.8 z 2005 r zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie z 2004 r.
·
Rozporz¹dzenie MZ w Sprawie Kryteriów i Sposobie Klasyfikacji Substancji i Preparatów
Chemicznych Dz. U. Nr 171 poz. 1666 z 2003 r. ze zmianami Dz. U. 2004 nr 243, poz. 2440.
·
Rozporz¹dzenie MZ w sprawie Oznakowania Opakowañ Substancji Niebezpiecznych i
Preparatów Niebezpiecznych Dz. U. Nr 173 poz. 1679 z 2003 r.
·
Umowa Europejska dotycz¹ca miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych (ADR), sporz¹dzonych w Genewie dnia 30.09.1957r. DZ.U. Nr 194 z 2002
poz. 1692 wraz z kolejnymi zmianami za³¹czników A i B publikowanymi w formie
Oœwiadczeñ Rz¹dowych w Dz. U. RP oraz Ustawa z dnia 28.10.1002 o przewozach
drogowych materia³ów niebezpiecznych Dz. U. Nr 199 z 2002 r poz. 1671 z póŸniejszymi
zmianami.
·
Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2005 r. w sprawie badañ i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w œrodowisku Dz.U. Nr 73 z 2005r poz. 645.
·
Rozporz¹dzenie MG i P z dnia 05.07.2007 r. w sprawie ograniczeñ, zakazów lub warunków
produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
oraz zawieraj¹cych je produktów Dz. U. Nr 168 z 2004 r poz. 1762
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16. Inne informacje
Dane w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej zosta³y sporz¹dzone w oparciu
o nasz¹ aktualn¹ wiedzê oraz obowi¹zuj¹ce w tej dziedzinie przepisy krajowe.
Informacje w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznych nie zwalniaj¹ u¿ytkownika
z przestrzegania wszystkich przepisów obowi¹zuj¹cych a nie ujêtych w karcie.
Karta ta opisuje wymogi bezpieczeñstwa jakie musz¹ byæ spe³nione przy stosowaniu
naszego produktu i nie stanowi¹ rêkojmii jego charakterystyki technicznej.
W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajduj¹ siê pod kontrol¹ producenta,
odpowiedzialnoœæ za bezpieczne stosowanie produktu spada na u¿ytkownika.
Kartê opracowano GIPSICO sp. z o. o.

