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                                                                                                                            Data wydania: 2017-12-01 

 

 

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 

Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 2015/830 

 

 

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu 

 GOLDMURIT Color: Beżowy, Błękitny, Brązowy, Brunatny, Brzoskwiniowy, Cytrynowy, Czarny, Czerwony, Fioletowy, 

Karmelowy, Koralowy, Limonka, Łososiowy, Morelowy, Oliwkowy, Piaskowy, Pistacjowy, Pomarańczowy, Różowy, 

Słomkowy, Szafirowy, Trawiasty, Turkusowy, Ugier, Zielony, Żółcień. 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania zidentyfikowane: barwienie chemii budowlanej: farb, tynków, preparatów gruntujących. 

Zastosowania odradzane: barwienie wyrobów silikatowych. 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Producent: INCHEM POLONIA Sp. z. o.o. 

ul. Tuszyńska 54, 95-020 Wiśniowa Góra 

Tel.: +48 42 213 23 00; Fax: +48 42 299 68 37 

Dystrybutor: Konsorcjum Handlowe „STOFARB” S.A. 

ul. Gościnna 1, 41-500 Chorzów 

Tel.: +48 32 241 69 77; Fax: +48 32 241 28 42 

Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: mtokarska@inchem.pl 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

112; +48 601 163 300 (w godz. 7.00 – 15.00) 

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  

Klasyfikacja (Rozporządzenie nr 1272/2008) 

Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna. 

2.2. Elementy oznakowania 

Oznakowanie (Rozporządzenie nr 1272/2008) 

Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna. 

2.3. Inne zagrożenia 

Składniki mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. 

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1. Substancje 

Nie dotyczy. 
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3.2. Mieszaniny 

Produkt zawiera w swoim składzie składniki niebezpieczne w ilościach niewymagających uwzględnienia w karcie 
charakterystyki. Produkt nie zawiera składników dla których określono najwyższe dopuszczalne stężenia w 
środowisku pracy na poziomie Wspólnoty. 

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Spożycie: nie powodować wymiotów, przepłukać usta wodą. Zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub 
etykietę.  

Kontakt z oczami: przemyć oczy wodą przez kilka minut, unikać silnego strumienia wody. W przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów zasięgnąć porady lekarza. 

Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież a zanieczyszczone partie skóry zmyć dużą ilością wody z mydłem. W 
przypadku wystąpienia niepokojących objawów zasięgnąć porady lekarza. 

Wdychanie: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów zasięgnąć porady lekarza. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Spożycie: podrażnienie błon śluzowych przewodu pokarmowego, nudności, wymioty.  

Kontakt z oczami: zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie. 

Kontakt ze skórą: wysuszenie, zaczerwienienie, chwilowe podrażnienie skóry. 

Wdychanie: nie powoduje negatywnych skutków zdrowotnych. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 

Leczenie objawowe. 

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: strumień rozpylonej wody, piana, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO2). 

Niewłaściwe środki gaśnicze: silny strumień wody – niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia pożaru. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Podczas pożaru może wydzielać się drażniący dym zawierający tlenki węgla (CO, CO2). Unikać wdychania produktów 
spalania. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Zastosować izolujący aparat oddechowy, stosować odpowiedni sprzęt ochronny. 

Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnieni a do środowiska 

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

Stosować odpowiedni sprzęt ochronny. Zapewnić odpowiednią wentylację.  

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Produkt nie powinien przedostać się do kanalizacji, sieci wodnej oraz gleby. 

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

Zebrać materiałami pochłaniającymi ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wiążące, krzemionka, itp.). 
Oczyścić zanieczyszczone miejsce. Zebrany materiał potraktować jak odpady. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Bezpieczne użytkowanie – patrz sekcja 7. 
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Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8. 

Postępowanie z odpadami – patrz sekcja 13. 

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulowania pojemnikiem. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Myć 
ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy. Nieużywane pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte. Zapewnić 
właściwą wentylację. Stosować zgodnie z przeznaczeniem. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności 

Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu z dala 
od źródeł ognia. Przechowywać w temperaturze od 5 do 40°C. Chronić przed mrozem. Nie przechowywać razem z 
artykułami żywnościowymi. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak dalszych zaleceń. 

Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Produkt nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy. 

8.2. Kontrola narażenia 

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Myć ręce przed 
posiłkami i po zakończeniu pracy. Zalecane używanie kremu ochronnego do rąk. W miejscu pracy należy zapewnić 
wentylację ogólną i/lub miejscową.  

Ochrona rąk: rękawice ochronne z kauczuku nitrylowego, chloroprenowego, chlorku poliwinylowego. Przy 
krótkotrwałym kontakcie stosować rękawice ochronne o grubości 0,4 mm i wytrzymałości 30 minut.  Przy 
długotrwałym  kontakcie stosować rękawice ochronne o grubości 0,7 mm i wytrzymałości 480 minut.  Należy również 
brać pod uwagę szczególne warunki pracy, w których rękawice będą używane. Zaleca się natychmiastową wymianę 
rękawic, jeśli wystąpią oznaki uszkodzenia. 

Ochrona oczu: okulary ochronne. 

Ochrona dróg oddechowych: przy odpowiedniej wentylacji nie jest wymagana. 

Kontrola narażenia środowiska: nie dopuszczać do przedostania się produktu oraz jego opakowań do środowiska. 

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia/postać:  ciecz 

Barwa: wg asortymentu 

Zapach: słaby 

Próg zapachu: nie oznaczono 

Wartość pH: 7-10 

Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie oznaczono 

Początkowa temperatura wrzenia: nie oznaczono 

Temperatura zapłonu: nie dotyczy, produkt niepalny 

Szybkość parowania: nie oznaczono 

Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy 

Górna/dolna granica wybuchowości: nie oznaczono 



Strona 4 z 6 
 

Prężność par: nie oznaczono 

Gęstość par (powietrze=1): nie oznaczono 

Gęstość (20oC): 1,00 – 1,60 g/cm3 

Rozpuszczalność: miesza się z wodą 

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: nie oznaczono 

Temperatura samozapłonu: nie oznaczono 

Temperatura rozkładu: nie oznaczono 

Właściwości wybuchowe: nie wykazuje 

Właściwości utleniające: nie wykazuje 

Lepkość:  1000 - 4000 cP (lepkościomierz Brookfield DV-II+ Pro, wrzeciono nr 3, 20 RPM) 

9.2. Inne informacje 

Brak dodatkowych badań. 

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

Patrz podsekcja 10.3. 

10.2. Stabilność chemiczna 

W warunkach prawidłowego stosowania i przechowywania produkt jest stabilny. 

10.3. Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji 

Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Unikać źródeł ciepła, ognia i bezpośredniego nasłonecznienia. 

10.5. Materiały niezgodne 

Silne utleniacze, kwasy, zasady. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Nie są znane. 

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra: w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie żrące/drażniące na skórę: w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione. 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Rakotwórczość: w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość: w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji 
nie są spełnione. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji 
nie są spełnione. 

Zagrożenie spowodowane aspiracją: w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
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Sekcja 12: Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Brak danych dla mieszaniny. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Produkt nie zawiera komponentów wykazujących zdolność do bioakumulacji. 

12.4. Mobilność w glebie 

Brak danych dla mieszaniny. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Nie dotyczy. Produkt nie zawiera komponentów PBT i vPvB. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak dostępnych danych. 

Sekcja 13: Postępowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Produkt: nie usuwać do kanalizacji. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Kod odpadu musi być nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zależności 
od branży i miejsca użytkowania. 

Zanieczyszczone opakowanie: dostarczyć na odpowiednie wysypisko. Utylizować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

Nie dotyczy, produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu. 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Nie dotyczy. 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

Nie dotyczy. 

14.4. Grupa pakowania 

Nie dotyczy. 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Nie dotyczy. 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Nie dotyczy. 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 

Nie dotyczy. 

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

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

Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

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

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

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21). 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888). 

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

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923). 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych. 

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) i 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 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca 
niektóre dyrektywy. 

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 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). 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie jest wymagana. 

Sekcja 16: Inne informacje 

Karta charakterystyki opisuje produkt pod kątem wymogów bezpieczeństwa. Podane informacje oparte są na 
obecnym stanie wiedzy i nie powinny być traktowane jako gwarancja określonych właściwości produktu. 

Pełny tekst skrótów 

PBT: Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne. 

vPvB: Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji. 

Szkolenia 

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie 
obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. 

Dodatkowe informacje 

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartości składników niebezpiecznych metodą obliczeniową w 
oparciu o wytyczne rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z późniejszymi zmianami. 

Osoba sporządzająca kartę: Marta Tokarska. 

Karta wystawiona przez: INCHEM Polonia Sp. z o.o. 

Karta ta unieważnia i zastępuje wszystkie jej poprzednie wydania. 

 


