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6KG CRACK FILLER  
Karta charakterystyki 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) zmienionym rozporządzeniem (UE) 2015/830 
Data wydania: 10/09/2019 Data aktualizacji: 10/09/2019 Zastępuje wersję: 20/07/2015 Wersja: 19.1 

 

 
Postać produktu : Mieszanina 

Nazwa produktu : 6KG CRACK FILLER 

Produkty : 6301130001 

1.2.1 . Istotne zidentyfikowane zastosowania  

Kategoria głównego zastosowania : Zastosowanie przemysłowe 

Spec. zastosowanie przemysłowe/profesjonalne : Przemysłowe 

Tylko do użytku profesjonalnego 
 

1.2.2 . Zastosowania odradzane  

Brak dodatkowych informacji 

A.M.P.E.R.E. SYSTEM 

3 Rue Antoine Balard – P.A. du Vert 
Galant 95310 Saint-Ouen-l’Aumône – 
Francja 

Tel: +33 1 34 64 72 72 
Fax: +33 1 30 37 55 17 
E-mail: fds@amperesystem.com 

Kraj  Organizacja/firma  Adres  Numer alarmowy  Komentarz  

Francja ORFILA  +33 1 45 42 59 59  

 

 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]  

Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 H315 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 H318 

Działanie uczulające na skórę, kategoria 1

 H31

7 Pełny tekst zwrotów H: patrz sekcja 16 

 

Skutki fizykochemiczne niepożądane dla zdrowia człowieka i dla środowiska  

Brak dodatkowych informacji 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]  

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) : 

 
 
 

 
GHS05 GHS07 

Hasło ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczeństwo 

Niebezpieczne składniki : Klinkier cementowy portlandzki; Pył z pieca do wypalania cementu 

Zwroty określające zagrożenie (CLP) : H315 – Działa drażniąco na skórę. 

H317 – Może powodować reakcję alergiczną 

skóry. H318 – Powoduje poważne 

uszkodzenie oczu. 

Zwroty określające środki ostrożności (CLP) : P261 – Unikać wdychania pyłu. 
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 

P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. 
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. 
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 

P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: 
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbierania odpadów niebezpiecznych lub 
specjalnych, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub 
międzynarodowymi. 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane  

 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  

1.4. Numer telefonu alarmowego  

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń  

 2.2. Elementy oznakowania  

 2.3. Inne zagrożenia  

1.1. Identyfikator produktu  

mailto:fds@amperesystem.com
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Brak dodatkowych informacji 
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 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym  

 

 
 

Nie dotyczy 

 

Nazwa  Identyfikator produktu  %  Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 
1272/2008 [CLP]  

Klinkier cementowy portlandzki (nr CAS) 65997-15-1 

(nr REACH) 02-2119682167-31 

0,1-20 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
STOT SE 3, H335 

Pył z pieca do wypalania cementu (nr CAS) 68475-76-3 

(nr REACH) 01-2119486767-17 

< 1 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
STOT SE 3, H335 

Pełny tekst zwrotów H: patrz sekcja 16 

 

 

Pierwsza pomoc – środki ogólnie : Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku złego 
samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza (jeśli to możliwe, 
pokazać etykietę). 

Pierwsza pomoc – środki po zainhalowaniu : Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Zapewnić spokój. 

Pierwsza pomoc – środki po kontakcie ze skórą : Umyć dużą ilością wody. Zanieczyszczoną odzież wyprać przed ponownym użyciem. W 

przypadku 

podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Szczególne środki 
(patrz dodatkowe instrukcje dotyczące pierwszej pomocy na tej etykiecie). W przypadku 

wystąpienia podrażnienia lub wysypki na skórze: 

Pierwsza pomoc – środki po kontakcie z oczami : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 

jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z 
OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 

Pierwsza pomoc – środki po połknięciu : Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.  

Objawy/skutki po inhalacji : Może powodować reakcję alergiczną 

skóry. Objawy/skutki po kontakcie ze skórą : Działa drażniąco na skórę. 

Objawy/skutki po kontakcie z oczami : Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

Brak dodatkowych informacji 

 

Odpowiednie środki gaśnicze : Piana. Proszek gaśniczy. Dwutlenek węgla. Rozpylony strumień 

wody. Piasek. Nieodpowiednie środki gaśnicze : Nie należy używać silnego strumienia wody. 

 
Brak dodatkowych informacji 

Instrukcje przeciwpożarowe : Pojemniki podlegające narażeniu chłodzić rozpyloną wodą lub mgłą wodną. Należy zachować 
ostrożność przy 

zwalczaniu pożaru substancji chemicznych. Zapobiegać zanieczyszczeniu 

środowiska przez wodę wykorzystaną do gaszenia pożaru. 

Ochrona w przypadku pożaru : Nie wchodzić do strefy pożarowej bez sprzętu ochronnego, w tym 

środków chroniących drogi oddechowe.  

 

 

6.1.1 . Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy  

Procedury w sytuacjach awaryjnych : Ewakuować zbędny personel. 
 

6.1.2 . Dla osób udzielających pierwszej pomocy  

Sprzęt ochronny : Zapewnić odpowiednią ochronę dla personelu usuwającego skażenie. 

Procedury w sytuacjach awaryjnych : Przewietrzyć obszar. 

Należy unikać przedostawania się do kanalizacji i wody pitnej. Należy powiadomić odpowiednie władze, jeśli ciecz dostanie się do kanalizacji lub 

wód publicznych. 

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

 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 3.2. Mieszaniny  

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru  

 5.3. Informacje dla straży pożarnej  

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  

 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  

5.1. Środki gaśnicze  

4.1. Opis środków pierwszej pomocy  

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

Postępowanie przy usuwaniu skażenia : Zamieść lub zgarnąć substancję łopatą do odpowiednich pojemników na odpady. 

Ograniczyć powstawanie pyłu do minimum. Przechowywać z dala od innych 

materiałów. 

Patrz sekcja 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej. 

 

 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 

postępowania 

: Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed wyjściem z pracy należy umyć ręce i inne 

narażone miejsca łagodnym mydłem i wodą. Zapewnić dobrą wentylację miejsca pracy, 
aby uniknąć tworzenia się oparów. Unikać wdychania 
pyłu/dymu/gazu/mgły/oparów/rozpylonej cieczy. 

Zasady dotyczące higieny : Po kontakcie z produktem umyć dokładnie ręce, przedramiona i twarz. 
Zanieczyszczonej odzieży roboczej nie należy wynosić poza miejsce pracy. 
Zanieczyszczoną odzież wyprać przed ponownym użyciem. 

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności : Przechowywać tylko w 
oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od: Gdy 

pojemniki nie są używane, należy przechowywać je zamknięte. 
 

Produkty niezgodne 

Materiały niezgodne 

: Silne zasady. Silne kwasy. 

: Źródła zapłonu. Bezpośrednie działanie światła słonecznego. 

 

 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) 
końcowe  

   

Brak dodatkowych informacji   

 

 
Brak dodatkowych informacji 

Środki ochrony indywidualnej:  

Unikać niepotrzebnego narażenia. 
 

Ochrona rąk:  

Nosić rękawice ochronne 

Ochrona oczu:  

Okulary przeciwbryzgowe lub ochronne 

Ochrona skóry i ciała:  

Nosić odpowiednią odzież ochronną 

Ochrona dróg oddechowych:  

Nosić odpowiednią maskę 

Inne informacje:  

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas użytkowania. 

 

 

Stan skupienia : Ciało stałe 

Postać : Proszek. 

Kolor : Szary. 

Zapach : bezwonny. 

Próg zapachu : Brak danych 

pH : 11-13 

Względna szybkość parowania (octan 
butylu=1) 

: Brak danych 

Temperatura topnienia : Brak danych 

Temperatura zamarzania : Brak danych 

Temperatura wrzenia : Brak danych 

Temperatura zapłonu : Brak danych 

Temperatura samozapłonu : Brak danych 

Temperatura rozkładu : Brak danych 

Palność (ciało stałe, gaz) : Niepalny. 

 6.4. Odniesienia do innych sekcji  

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  

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

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej  

8.2. Kontrola narażenia  

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne  
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych  

8.1. Parametry dotyczące kontroli  

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  
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 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  

 10.5. Materiały niezgodne  

 

Prężność par : Brak danych  

Względna gęstość pary w temperaturze 20 °C : Brak danych 

Gęstość względna 

Gęstość 

: Brak danych 

: 1,4 g/cm³ 

Rozpuszczalność : Brak danych 

Log Pow 

Lepkość kinematyczna 

: Brak danych 

: Brak danych 

Lepkość dynamiczna : Brak danych 

Właściwości wybuchowe 

Właściwości utleniające 

: Brak danych 

: Brak danych 

Granice wybuchowości : Brak danych 

 9.2. Inne informacje     
Brak dodatkowych informacji   

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność    

10.1. Reaktywność    

Brak dodatkowych informacji   

 10.2. Stabilność chemiczna     
Nie ustalono.   

 10.3. Możliwość występowania 
niebezpiecznych reakcji  

   

Nie ustalono.   

 10.4. Warunki, których należy unikać     
Bezpośrednie działanie światła słonecznego. Bardzo wysokie lub bardzo niskie 

temperatury. Silne kwasy. Silne zasady. 

Dym. Tlenek węgla. Dwutlenek węgla. 

 

 
Toksyczność ostra (doustna) : Niesklasyfikowany 

Toksyczność ostra (skórna) : Niesklasyfikowany 

Toksyczność ostra (wdychanie) : Niesklasyfikowany 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Działa drażniąco na skórę. pH: 

11-13 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy : Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

pH: 11-13 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę : Może powodować reakcję alergiczną 

skóry. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Niesklasyfikowany 

Informacje dodatkowe : Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych Rakotwórczość

 : Niesklasyfikowany 

Informacje dodatkowe : Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych 

Toksyczność reprodukcyjna : Niesklasyfikowany 

Informacje dodatkowe : Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe 

(narażenie jednorazowe) 

: Niesklasyfikowany. 

Informacje dodatkowe : Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe 
(narażenie powtarzalne) 

: Niesklasyfikowany. 

Informacje dodatkowe : Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych Zagrożenie 

spowodowane aspiracją : Niesklasyfikowany 

Informacje dodatkowe : Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych 

Potencjalne negatywne skutki dla zdrowia 

ludzkiego i możliwe objawy 

: Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych. 

 
 

 

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego : 

Niesklasyfikowany Toksyczność przewlekła dla środowiska 

wodnego : 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

12.1. Toksyczność  

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  
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Niesklasyfikowany 



10/09/2019 (Wersja: 19.1) PL (polski) 7/6 

6KG CRACK FILLER   
Karta charakterystyki 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) zmienionym rozporządzeniem (UE) 
2015/830 

 

 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu  

 12.6. Inne szkodliwe skutki działania  

 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  

 

EVERFAST MORTAR TRAFIC  

Trwałość i zdolność do rozkładu Nie ustalono. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji  

EVERFAST MORTAR TRAFIC  

Zdolność do bioakumulacji Nie ustalono. 

 

Brak dodatkowych informacji Brak dodatkowych 

informacji 

Informacje dodatkowe : Unikać uwolnienia do środowiska. 

 

 

Zalecenia dotyczące postępowania z 
produktem/opakowaniem 

: Usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi/krajowymi przepisami. Zawartość/pojemnik 
usuwać do punktu zbierania odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z 
przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi. 

Ekologia – odpady : Unikać uwolnienia do środowiska. 

 

Zgodnie z wymaganiami ADR/RID/IMDG/IATA/ADN 

ADR  IMDG  IATA  RID  

14.1. Numer UN (numer ONZ)  

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN  

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.4. Grupa pakowania  

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.5. Zagrożenia dla środowiska  

Niebezpieczny dla środowiska: 

Nie 

Niebezpieczny dla środowiska: 

Nie 
Zanieczyszczenie środowiska 

morskiego: Nie 

Niebezpieczny dla środowiska: 

Nie 

Niebezpieczny dla środowiska: 

Nie 

Brak dodatkowych informacji 

 
Transport lądowy Brak dostępnych 

danych Transport morski  

Brak dostępnych danych 

Transport lotniczy Brak 

danych Transport 

kolejowy Brak 

dostępnych danych 

 

Nie dotyczy 

 

 

15.1.1 . Przepisy UE  

Bez ograniczeń zgodnie z załącznikiem XVII do rozporządzenia REACH Nie 

zawiera żadnej substancji umieszczonej na liście kandydatów do rozporządzenia 

REACH 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników  

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami  

 SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu  

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny  

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych  

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  

12.4. Mobilność w glebie  

 14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC  
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Nie zawiera substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH  

Nie zawiera substancji podlegających ROZPORZĄDZENIU (UE) nr 649/2012 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 4 lipca 2012 r. 

dotyczącemu wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów 

Nie zawiera substancji podlegających rozporządzeniu (UE) nr 2019/1021 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. 

dotyczącemu trwałych zanieczyszczeń organicznych 

 

15.1.2 . Przepisy krajowe  

Brak dodatkowych informacji 

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego 

 

Źródła danych : ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1272/2008 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 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. 

Inne informacje : Brak. 
 

Pełny tekst zwrotów H i EUH:  

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 

Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę, kategoria 1 

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3 

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

 

Karta charakterystyki UE (załącznik II do rozporządzenia REACH) 

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych ze zdrowiem, 

bezpieczeństwem i środowiskiem. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji konkretnych cech produktu 

 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego  

 SEKCJA 16: Inne informacje  


