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SEKCJA 1    Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 

1.1.  Identyfikator produktu 

Nośnik węgla błyszczącego. 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji oraz zastosowania odradzane 

Produkt przeznaczony do produkcji mas formierskich w odlewnictwie. 

1.3.  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

WARTER Sp. z o.o. 

Oddział Kędzierzyn-Koźle 

ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle 

Adres osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki:  dyrektor.kk@warter.pl  

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Telefon alarmowy 112 

 

SEKCJA 2    Identyfikacja zagrożeń 

 

2.1. Klasyfikacja substancji 

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP).  

Nie stwarza zagrożenia w normalnych warunkach użytkowania i transportu. 

Zagrożenia fizykochemiczne 

Brak klasyfikacji. 

Zagrożenia dla zdrowia 

Brak klasyfikacji. 

Zagrożenia dla środowiska 

Brak klasyfikacji. 

 

SEKCJA 3    Skład / Informacja o składnikach 

Produkt nie zawiera składników niebezpiecznych w myśl obowiązujących przepisów. 

 

SEKCJA 4    Środki pierwszej pomocy 

 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Wdychanie pyłów 

Poszkodowanego wyprowadzić lub wynieść ze skażonego terenu na świeże powietrze. Zapewnić 

spokój i komfort cieplny. Jeśli występują kłopoty z oddechem podać tlen. Przy braku oddechu 

zastosować sztuczne oddychanie.  

Spożycie 

Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia 0,5 l letniej wody. W razie konieczności 

skonsultować się z lekarzem.  

mailto:dyrektor.kk@warter.pl
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Kontakt ze skórą 

Zanieczyszczoną odzież zdjąć. Skażoną skórę zmyć dokładnie bieżącą wodą z mydłem. W razie 

poparzeń nie zdejmować odzieży z poparzonych okolic ciała. Przy niewielkich poparzeniach schłodzić 

pod silnym strumieniem zimnej wody. Przy dużych i rozległych poparzeniach założyć jałowy 

opatrunek, podać środki przeciwbólowe i wezwać pomoc lekarską.    

Kontakt z oczami 

W razie kontaktu z oczami przemyć je obficie wodą przez kilka minut przy otwartych powiekach. W 

Skonsultować się z okulistą. 

 

SEKCJA 5    Postępowanie w przypadku pożaru 

 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: rozproszone prądy wody, piana, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla. 

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarte strumienie wody. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją 

Produkty spalania stwarzające zagrożenie to tlenek węgla i dwutlenek węgla. W trakcie pożaru 

wydziela się gęsty, czarny, gryzący i toksyczny dym. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Małe pożary – gasić gaśnicą proszkową lub śniegową 

Duże pożary – gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody 

W przypadku nie potwierdzenia braku zagrożenia zapewnić aparaty izolujące drogi oddechowe. 

Stosować pożarnicze ubrania bojowe jako zabezpieczenia podstawowe. 

Nie pozwalać na odpływ wody gaśniczej do kanalizacji i cieków wodnych. 

 

SEKCJA 6    Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 

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

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 

Usunąć ludzi w bezpieczne miejsce. Przewietrzyć dotknięty obszar. Nosić odpowiedni sprzęt 

ochronny (w tym osobiste wyposażenie ochronne, o którym mowa w sekcji 8 karty charakterystyki), 

Usunąć źródła zapłonu. Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami.  

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 

Nosić aparat oddechowy, w przypadku narażenia na działanie par/pyłów/mgieł/gazu. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych i wód.  

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

skażenia 

Rozsypany produkt zebrać metodami tradycyjnymi i przekazać do utylizacji. Zanieczyszczoną 

powierzchnię spłukać wodą. 
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SEKCJA 7    Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W miejscu stosowania nie jeść, nie pić. Pracować w dobrze 

wentylowanych pomieszczeniach (wentylacja ogólna i miejscowa). Stosować odzież ochronną. 

Przestrzegać zakazu palenia oraz stosowania otwartego ognia. Umyć ręce po zakończonej pracy. 

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

niezgodności. 

Przechowywać w krytych, suchych i przewiewnych pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła  

w temperaturze do 25 °C. Okres przechowywania do 18 miesięcy. Pod wpływem wyższej 

temperatury, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych może nastąpić zbrylenie produktu.  

Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, stosowania otwartego ognia. Podane warunki 

magazynowania dotyczą również próżnych, nie oczyszczonych opakowań. Osoby mające kontakt z 

produktem przeszkolić z zakresu właściwości fizykochemicznych substancji oraz wynikających z nich 

zagrożeń.  

7.3. Szczególne zastosowania końcowe 

Nie dotyczy. 

 

SEKCJA 8    Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej 

 

8.1. Parametry dotyczące kontroli  

NDS, NDSCh, NDSP  (wg rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. z 2014 

r., nr 0, poz.817) 

Nie dotyczy  

8.2. Kontrola narażenia 

Stosowane techniczne środki kontroli 

Zapewnić wentylację ogólna i miejscową. Dbać o czystość i ład na stanowiskach pracy. 

Ochrona rąk: Dla ciała stałego (granulatu) – rękawice robocze wykonane z mocnego materiału, 

dobrze przylegające do dłoni. Nie ma szczególnych wymagań co do rodzaju materiału z jakiego je 

wykonano. W trakcie załadunku i rozładunku gorącego, ciekłego produktu stosować rękawice 

odporne na działanie wysokich temperatur.   

Ochrona oczu: Okulary ochronne z bocznymi osłonami. 

Ochrona dróg oddechowych: W normalnych warunkach pracy przy dostatecznej wentylacji nie jest 

wymagana. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować maski z pochłaniaczem typu A lub P2  

lub aparaty izolujące drogi oddechowe. 

Ochrona skóry i ciała: Ubranie robocze składające się z bluzy zapiętej pod szyją i zapiętymi 

mankietami, spodni wyłożonych na obuwie robocze. Dla ciała stałego (granulatu) nie ma 
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szczególnych wymagań, co do rodzaju materiału z jakiego wykonano ubranie i buty. Dla produktu 

ciekłego posiadającego wysoką temperaturę należy stosować obuwie z wysokimi cholewkami 

odporne na działanie wysokich temperatur. Nogawki spodni wyłożone na cholewki butów 

zabezpieczają przed dostaniem się gorącego produktu do wnętrza obuwia. 

Środki zapewniające właściwą higienę 

 Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić, nie palić na stanowisku pracy. 

Zabrudzone ubranie należy wymienić na czyste. Zawsze po skończeniu pracy umyć ręce wodą  

z mydłem. 

 

SEKCJA 9    Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd  : Ciało stałe w postaci drobnych granulek o barwie brązowej do ciemnobrunatnej 

b) Zapach : Brak 

c) Próg zapachu : Nie dotyczy 

d) pH : Nie dotyczy 

e) Temperatura topnienia / krzepnięcia  : >100 ⁰ C / Nie dotyczy  

f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia :  > 350 ⁰ C   

g) Temperatura zapłonu : 190 - 204 ⁰ C 

h) Szybkość parowania : Brak danych 

i) Palność (ciała stałego, gazu): Brak danych 

j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości : Nie tworzy mieszanin 

wybuchowych z powietrzem 

k) Prężność par : Nie dotyczy 

l) Gęstość par : Nie dotyczy  

m) Gęstość względna : 1,1600 g/cm3 w 20 ⁰ C 

n) Rozpuszczalność : w wodzie – nie rozpuszcza się , w innych rozpuszczalnikach m.in. benzen, toluen, 

terpentyna, oleje roślinne i podobne – brak danych 

o) Współczynnik podziału n-oktanol/woda : Brak danych 

p) Temperatura samozapłonu : > 500 ⁰ C 

r) Lepkość : Nie dotyczy 

s) Właściwości wybuchowe : Nie dotyczy 

t) Właściwości utleniające : Nie posiada 

 

SEKCJA 10    Stabilność i reaktywność  

 

10.1. Reaktywność  

Brak danych. 

10.2. Stabilność chemiczna 

W normalnych warunkach środowiska (temperatury i ciśnienia) produkt stabilny.  
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10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Nie są znane. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Wysoka temperatura, gorące powierzchnie, nasłonecznienie. Pod wpływem wyższej temperatury, 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych może nastąpić zbrylenie produktu. 

10.5. Materiały niezgodne 

Brak danych. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Nie są znane. 

 

SEKCJA 11    Informacje toksykologiczne 

 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

a) Toksyczność ostra  : produkt nie stwarza zagrożenia. 

b) Działanie żrące/drażniące na skórę: produkt nie stwarza zagrożenia 

c)Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: produkt nie stwarza zagrożenia 

d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: produkt nie stwarza zagrożenia 

e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: produkt nie stwarza zagrożenia 

f) Działanie rakotwórcze: produkt nie stwarza zagrożenia 

g)Szkodliwe działanie na rozrodczość: produkt nie stwarza zagrożenia 

h)Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: produkt nie stwarza 

zagrożenia 

i)Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: produkt nie stwarza zagrożenia 

j)Zagrożenie spowodowane aspiracją: produkt nie stwarza zagrożenia  

 

Drogi narażenia 

Najczęściej w postaci pyłów przez układ oddechowy. 

 

SEKCJA 12    Informacje ekologiczne 

 

12.1. Toksyczność 

 Produkt nie stwarza zagrożenia dla wód gruntowych, organizmów wodnych  i gleby. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Nie ulega rozkładowi.  

12.3. Zdolność do bioakumulacji  

Nie określono. 

12.4. Mobilność w glebie 

Nie określono. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
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Nie dotyczy. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Dane nie są dostępne. 

 

SEKCJA 13    Postępowanie z odpadami 

 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Za odpad można uznać substancję, który w żadnej postaci nie nadaje się do zagospodarowania. 

Odpad należy przekazać do utylizacji wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu. 

Postępowanie z odpadowym produktem 

Przekazać do powtórnego przerobu (recykling) lub niszczyć wg przepisów w zakresie utylizacji 

odpadów. 

Postępowanie z odpadami opakowaniowymi 

Palety drewniane EUR oraz worki polietylenowe mogą być zwrócone producentowi. 

 

SEKCJA 14    Informacje dotyczące transportu 

 

Transport kołowy, załadunek na platformę w formie palet EUR zawierających po 30 worków (każdy 

po 25 kg produktu) oraz w workach typu BIG-BAG  o pojemności 500 i 1000 kg. 

Oznakowanie: nalepki zawierające nazwę produktu, numer partii, datę produkcji oraz ilość kg. 

Produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu przepisów ADR/RID. 

 

SEKCJA 15    Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 

Kartę wykonano zgodnie z : 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. Nr 63, poz. 
322 ze zm.); 

 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)  

  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń  
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 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  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2014 r. 
Nr 0, poz. 817); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166); 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173); 
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 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin,  

czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku 
pracy (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 890 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86  
ze zm.); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 81, poz. 
351 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367 
ze zm.). 

 

SEKCJA 16    Inne informacje 

 

Chemiczne określenie produktu: 

Produkt jest mieszaniną kopolimerów, głównie szeregu indenu i styrenu oraz niezidentyfikowanych 

chemicznie dienów. 

Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki 
NDS    Najwyższe dopuszczalne stężenie 
NDSCh   Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP       Najwyższe dopuszczalne stężenie progowe 
vPvB    (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
PBT    (Substancja) trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 
RID         Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
ADR        Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów    
                       niebezpiecznych 
 


