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KARTA  CHARAKTERYSTYKI  PRODUKTU 

(WE) nr 1907/2006 (REACH) 

(WE) nr 1272/2008 [CLP] 
 

1. Identyfikacja  substancji chemicznej. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora  

 

Nazwa handlowa:                           XTC-3D Part A 

Typ i przeznaczenie produktu:        żywica epoksydowa 

Producent/Dostawca:                     KauPo Plankenhorn 

                                                        Max-Planck-Str. 93 D 78549 Spaichingen Niemcy 

Dystrybutor:                                   PPHU KauPoSil Tomasz Cieślak 

                               Michałkowicka 47, 41-100 Siemianowice Śl. 

2. Identyfikacja zagrożeń 

 

2.1. Klasyfikacja mieszaniny lub substancji 

Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP] 

Według producenta, produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych w rozumieniu klasyfikacji GHS/CLP 

 

Klasyfikacja  zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) 

Według producenta, produkt nie zawiera składników podlegających obowiązkowemu oznakowaniu w 

rozumieniu powyższej Dyrektywy. 
 

 

2. Skład i informacje o składnikach 

 

 

Numer Nazwa Wzór chem. Klasyfikacja 

substancji 

Udział 

wagowy % 

       

 

Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w TSCA według wiedzy amerykańskiego producenta. 

 

3. Pierwsza pomoc 

 
Uwagi ogólne:  

Przy kontakcie z oczami: Starannie i dokładnie przepłukać dużą ilością wody. W razie potrzeby wezwać lekarza. 

Przy kontakcie ze skórą : 

 Przy spożyciu : Nie wywoływać wymiotów. Wezwać lekarza. 

Przy wdychaniu :  

Informacje dla lekarza: 

4. Postępowanie w przypadku pożaru 

 

Właściwe środki gaśnicze : 

Mgła wodna, piana, dwutlenek węgla, suchy proszek  

Środki  niewskazane : 

Specjalne zagrożenia :  

Podczas pożaru mogą powstać tlenek węgla, tlenek azotu, opary izocyjanianów i śladowe ilości kwasu 

cyjanowodorowego 

Ubranie ochronne:  

Ponieważ ogień mogą powstawać toksyczne produkty rozkładu termicznego, należy nosić autonomiczny aparat 

oddechowy.  

Uwagi dodatkowe:  



 

5. Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska 

 

Indywidualne środki ochrony: 

Nie wdychać oparów/aerozoli, zapewnić dopływ świeżego powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. 

Odessane powietrze nie może być zawracane do pomieszczenia prac 

Środki w zakresie ochrony środowiska 

Unikać przedostania się do kanalizacji, klasa zagrożenia wód: 1 

Metody oczyszczania: 

Uwagi dodatkowe:  

 

6. Postępowanie z preparatem i magazynowanie 

Postępowanie  z preparatem: 

Stosować odpowiednie środki ochrony oczu i rak. 

Sąsiednie pojemniki chłodzić strumieniem wody. Może wybuchnąć po podgrzaniu. 

Magazynowanie :  

Pojemniki przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dobrą wentylacją 

 

7. Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej 

Parametry dotyczące kontroli: 

Najwyższe dopuszczalne stężenia:            

CAS                             Opis                          

 

Środki ochrony indywidualnej : 

 

 
Ogólne środki ochrony i higieny: 

Zmienić zanieczyszczone ubranie, zaleca się profilaktyczną ochronę skóry, po pracy umyć ręce i twarz. 

Ochrona dróg oddechowych: 

Konieczna gdy powstają pary/aerozole 

Ochrona rąk: 

Rękawice ochronne 

Ochrona oczu: 

Okulary ochronne 

 

Uwagi ogólne:. 

Nie należy pić, jeść ani palić papierosów w miejscu pracy. Konieczne jest zachowanie zasad higieny osobistej po 

użyciu materiału, zwłaszcza przed jedzeniem, piciem, paleniem, korzystaniem z toalety, stosowaniem 

kosmetyków. 

8. Właściwości  fizykochemiczne 

 

Forma  :  płynna 

Kolor  :  lekko beżowy 

Zapach  : żywic epoksydowych 

Temp.  topnienia :  no 

Temp. wrzenia :  no 

Temp. zapłonu : >250
0
C 

Palność:  produkt nie jest palny 

Wybuchowość: produkt nie jest wybuchowy 

Ciśnienie pary :  <0,00001bar 

Gęstość pary :  nie określono 

Gęstość przy 4
o
C: 1,14g/cm
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Rozpuszczalność : w wodzie przy 20
o
C : rozkład 

                               rozpuszczalne w :   

Lepkość dynamiczna(20
o
C) : 50poise 

Zawartość rozpuszczalnika:  



 

9. Stabilność i reaktywność 

Stabilność: produkt jest stabilny w temperaturach zalecanych do przechowywania i stosowania 

Materiały, których należy unikać :   

Nie należy łączyć w niekontrolowanych warunkach z aminami. 

Silne kwasy, ługi 

Niebezpieczne produkty rozkładu : 

Brak dostępnych informacji 

Uwagi dodatkowe: 

 

10. Informacje toksykologiczne 

 

Należy przestrzegać ograniczeń dotyczących stosowania produktu . 

Działa drażniąco na oczy i skórę.  

Nie stwierdzono działanie kancerogennego. 

Działanie uczulające:  

- na skórę: działanie uczulające nie jest wykluczone 

- na układ oddechowy: działanie uczulające nie jest wykluczone 

      

11. Informacje ekologiczne 

 

Klasa zagrożenia wód: 1 

 

12. Postępowanie z odpadami 

 

Nr odpadu przemysłowego: 160508: zużyte chemikalia organiczne, które zawierają substancje niebezpieczne 

lub się z nich składają 

 

13. Informacje o transporcie 

 

ADR/RID/GGVS : produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów ADR 

ADN/ADNR :  

IMDG/GGVSee: produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów IMDG 

ICAO/IATA: produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów IATA 

Preparat ten nie został zaklasyfikowany  jako niebezpieczny odpowiednio do przepisów transportu 

międzynarodowego (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA). 

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych. 
14. Informacje dotyczące  uregulowań prawnych 

 
Kartę wykonano zgodnie z : 

15. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),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 76/769EWG i 

dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,93/105/WE i 2000/21/WE 

16. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011r. Nr 63, 

                 poz. 322)  
17. Rozporządzenie Rady (WE) nr 11/2005 z dnia 22 grudnia 2004 określające zasady nadzorowania handlu 

prekursorami narkotykowymi 

18. 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)  

19. USTAWA z dnia 11stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84) 

20. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego ( Dz. U. Nr 140, poz. 1171) 

21. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14grudnia 2004r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie 

karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego ( Dz. U. Z dnia 6stycznia 2005) 

22. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 

substancji i preparatów chemicznych ( Dz. U. Nr 171, poz. 1666) 

23. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 173, poz. 1679) 

24. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2września 2003r. w sprawie wykazu substancji 



niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem ( Dz. U. Nr 199, poz. 1948) 

25. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 14marca 2003r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, 

rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje 

niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne ( Dz. U. Nr 61, poz. 552) 

 

26. Inne informacje 

 

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań 

bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i 

to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 

 

Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP] 

Piktogramy zagrożeń: 

      
Hasło ostrzegawcze: UWAGA! 

 

Symbole ostrzegawcze: 

Xi – substancja/ preparat drażniący 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. 

H315 – Działa drażniąco na skórę. 

H319 – Działa drażniąco na oczy. 

H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

 

Zwroty określające sposób bezpiecznego postepowania: 

P280 –  Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. 

P301 + P312 –  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z 

OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. 

P302 + P352 –  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: 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. Nadal płukać. 

 

Klasyfikacja  zgodnie z Dyrektywą Rady 67/548/EWG 

Symbol i oznaczenie zagrożenia zamieszczone na etykiecie  : 

  Xi : substancja/preparat drażniący 

 

R22 - Działa szkodliwie po połknięciu. 

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

 

S1/2: przechowywać pod zamknięciem/chronić przed dziećmi 

S26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 

S36/37/39: Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. 

 
Niniejsza karta charakterystyki stanowi uzupełnienie karty danych technicznych, ale w żaden sposób jej nie zastępuje. Informacje zawarte w 

niniejszym opracowaniu udzielane są w dobrej wierze. Użytkownik zobowiązany jest pamiętać o ryzyku związanym z zastosowaniem 
produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Użytkownik bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za działania podjęte w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa pracy z produktem 

  

 


