
 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 
Zgodna z zał ącznikiem nr II  do Rozporz ądzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 

maja 2010r. zmieniaj ącego rozporz ądzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole ń i stosownych 

ogranicze ń w    zakresie chemikaliów (REACH)  

 
Data opracowania: 06.12.2012r.  
Data aktualizacji: 28.01.2016r. 
 
SEKCJA  1: Identyfikacja Mieszaniny i Identyfikacja   Przedsi ębiorstwa  
 
1.1. Identyfikator produktu:  

zaprawa klejowa do płytek ceramicznych i terakoty  KR 11 

1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania  mieszaniny oraz zastosowania od radzane: 
 
Zaprawa klejowa KR 11 do płytek ceramicznych i terakoty to produkt wysokiej jakości. Przyśpieszone narastanie 
wytrzymałości w zaprawie pozwala na wcześniejszą eksploatację. Utwardzona zaprawa jest produktem 
wodoodpornym i mrozoodpornym o wysokiej przyczepności i trwałości.  
 
1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki: 
 

 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYWA I USŁUG GEOLOGICZNYCH 

KRUSZGEO S A 

35-959 Rzeszów, ul. M. Reja 16 
tel. 17/853-60-51    fax 17/863-62-78    www.kruszg eo.com.pl  

 
Zakład produkcyjny : 

ZAKŁAD  PRODUKCJI  BETONU, KLEJÓW I ZAPRAW BUDOWLANYC H LIPIE 
36-060 Głogów Małopolski 

            Osoby odpowiedzialne za karty charakterystyki: geologia@kruszgeo.com.pl  
 
1.4. Numer   telefonu alarmowego: 

StraŜ poŜarna    998 
Pogotowie ratunkowe     999 
Ogólnopolski telefon alarmowy   112 
 

SEKCJA 2 : Identyfikacja Zagro Ŝeń 
 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny 
 
STOT SE. 3 H335, Skin Irrit. 2 H315,  Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1 H317.  
 

MoŜe powodować podraŜnienie dróg oddechowych. Działa draŜniąco na skórę. Powoduje powaŜne 
uszkodzenie oczu.  MoŜe powodować reakcję alergiczną skóry. (oznaczenia w sekcji 16) 
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2.2. Elementy oznakowania 
 

 
Piktogramy okre ślające rodzaj zagro Ŝenia i hasło ostrzegawcze  
 Zwroty wskazuj ące rodzaj  zagroŜenia 

                     
 Niebezpieczeństwo           Uwaga 

H315 Działa draŜniąco na skórę 
H317 MoŜe powodować reakcję alergiczną skóry 
H318 Powoduje powaŜne uszkodzenie oczu 
H335 MoŜe powodować podraŜnienie dróg oddechowych 
Zwroty wskazujące środki ostroŜności 

P102 Chronić przed dziećmi 
P280 Stosować rękawice ochronne/odzieŜ 

ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy 

P261 Unikać wdychania pyłu 

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: 
umyć duŜą ilością wody z mydłem 

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG 
ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeŜe powietrze i 
zapewnić mu warunki do swobodnego 
oddychania 

P305+P351+P338 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
OstroŜnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeŜeli są i moŜna je łatwo 
usunąć. Nadal płukać 

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ /lekarz 

UŜytkownik powinien być poinstruowany o odpowiedniej procedurze pracy z produktem, naleŜy 
dobrze zapoznać się z zawartością tej karty. 
 
2.3. Inne zagro Ŝenia 

Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnych z załącznikiem XIII Rozporządzenia (WE) Nr 
1907/2006.  Ze względu na swoją postać – pył , preparat moŜe mechanicznie podraŜniać oczy i układ oddechowy. 

 
SEKCJA  3: Skład / Informacja o składnikach  
 
3.1. Substancje: Nie dotyczy 
3.2. Mieszaniny: Mieszanina: cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego, mączki wapiennej i środków 
uszlachetniających.  
3.2.1.a Niebezpieczne składniki:  

Nazwa Nr CAS Nr WE 
(EINECS) 

Klasyfikacja 
(pełna treść zwrotów H w sekcji 16) 

Zawartość 
[%] 

Cement portlandzki  
zawartość rozpuszczalnego  
chromu (VI) mniejsza niŜ 0,0002% 
 

65997-15-1 266-043-4 

 
STOT SE. 3 H335, Skin Irrit. 2 
H315,  Eye Dam. 1 H318, Skin 

Sens. 1 H317 

ok. 35 % 

Mrówczan wapnia  
Nr REACH:01-2119486476-24-0001 544-17-2 208-863-7 Eye Dam. 1 H318 <1% 

Składniki cementu: 
 - klinkier cementowy jest wyłączony z obowiązku rejestracji na mocy art. 2, ust. 7 lit. b oraz załącznik V, pkt 10 rozp. REACH.  
- kamień wapienny jest wyłączony z obowiązku rejestracji na mocy art. 2 ust. 7 lit. a oraz załącznik IV rozp. REACH. 
 
Pozostałe składniki produktu nie klasyfikowane jako niebezpieczne: 

piasek kwarcowy (CAS 14808-60-7; WE 238-878-4) - zawartość ok. 60-65% 
mączka wapienna (CAS1317-65-3; WE 215-279-6  ) - zawartość <5% 
dodatki uszlachetniające -  zawartość  ≤1% 

 
3.2.1. b Substancje stwarzaj ące zagro Ŝenie w miejscu pracy: Brak przy stosowaniu się do przepisów BHP. 
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SEKCJA  4:  Środki pierwszej pomocy  
 

    4.1. Opis środków pierwszej pomocy     
Wskazówki ogólne: Dla udzielających pierwszej pomocy nie są wymagane środki ochrony osobistej. NaleŜy 

unikać kontaktu z mokrymi mieszaninami zawierającymi cement. 
Po wdychaniu: Wyprowadzić osobę na świeŜe powietrze. Gardło oraz kanały nosowe oczyścić z pyłu. 

Kontakt z lekarzem powinien nastąpić przy stałym podraŜnieniu lub późniejszych 
objawach dyskomfortu (kaszel i inne) 

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzieŜ i spłukać skórę dokładnie wodą 
W przypadku podraŜnień lub oparzeń skontaktować się z lekarzem. 

Kontakt z oczami: Nie trzeć oczu, wyjąć soczewki kontaktowe jeŜeli są uŜywane. Natychmiast płukać 
duŜą ilością czystej wody, podczas płukania trzymać oczy szeroko otwarte. JeŜeli  to 
moŜliwe uŜywać wody izotonicznej (0,9 % NaCl). W przypadku powaŜnego podraŜnienia 
skontaktować się z lekarzem okulistą. 

Po połknięciu: Nie wywoływać wymiotów, jeśli osoba jest przytomna wypłukać usta wodą oraz 
podawać duŜą ilość wody do picia. Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. 

 
4.2. NajwaŜniejsze ostre i opó źnione  objawy oraz skutki nara Ŝenia 

NaleŜy nie dopuszczać do długotrwałego i bezpośredniego kontaktu suchej bądź gotowej mieszanki ze skórą, 
oczami czy drogami oddechowymi. NaleŜy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i uŜytkowania 
zamieszczonych na etykiecie. Natychmiast usuwać produkt ze skóry, oczu i śluzówek, co pozwoli zapobiec wszelkim 
opóźnionym skutkom naraŜenia; skóra - zaczerwienie, wysuszenie, reakcje alergiczne, 

    oczy - pieczenie, zaczerwienienie, powaŜne uszkodzenie, 
                  drogi oddechowe - podraŜnienie śluzówki nosa, podraŜnienie dróg oddechowych, kaszel. 
 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego post ępowania 
z   poszkodowanym 

NaleŜy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w sekcji 4.1.  W momencie kontaktu z pomocą lekarską 
naleŜy mieć przy sobie  niniejszą kartę charakterystyki. 

 
SEKCJA 5:  Post ępowanie w przypadku po Ŝaru  

Sam produkt jest nie palny, nie wybuchowy oraz nie wywołuje i nie podtrzymuje spalania materiałów. 
W   przypadku poŜaru w otoczeniu naleŜy niezwłocznie  zaalarmować wszystkie osoby będące w strefie zagroŜenia 
i  wezwać straŜ poŜarną. Do czasu przyjazdu słuŜb ratowniczych naleŜy niezwłocznie przystąpić do gaszenia poŜaru 
i niesienia pomocy osobom zagroŜonym.  
 
5.1. Środki ga śnicze 

Cement zawarty w mieszaninie jest nie palny a pozostałe składniki nie podtrzymują palenia. 
 
Odpowiednie środki ga śnicze: w przypadku poŜaru w otoczeniu naleŜy zastosować gaśnice proszkowe lub 
śniegowe. 
 
Niewłaściwe środki ga śnicze: nie są znane 
                  
5.2. Szczególne zagro Ŝenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą  

Nie istnieje Ŝadne szczególne zagroŜenie związane z właściwościami samego preparatu, produktów 
spalania lub powstających gazów.  
 
5.3. Informacje dla stra Ŝy po Ŝarnej 

SłuŜby ratownicze powinny stosować odzieŜ ochronną oraz indywidualne środki ochrony dróg oddechowych 
i oczu.  
            
SEKCJA 6 : Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro Ŝności, wyposa Ŝenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
6.1.1. Dla osób nie nale Ŝących do personelu udzielaj ącego pomocy  

W sytuacjach awaryjnych naleŜy przestrzegać przepisów BHP a takŜe przepisów PPOś. Unikać wdychania 
pyłu, kontaktu ze skórą i oczami. NaleŜy zapewnić odpowiednią wentylację w strefie zagroŜenia.  Środki ochrony 
osobistej jak w sekcji 8.  
 
6.1.2. Dla osób udzielaj ących pomocy 

NaleŜy unikać wdychania pyłu, kontaktu ze skórą i oczami. Zapewnić wentylację w strefie zagroŜenia. 
W   przypadku duŜego zapylenia naleŜy zastosować odzieŜ ochronną oraz środki ochrony układu oddechowego.  
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6.2. Środki ostro Ŝności w zakresie ochrony środowiska 
W razie rozsypania produktu naleŜy zabezpieczyć przed przedostaniem się mieszaniny do wód 

powierzchniowych, gruntowych oraz gleby i kanalizacji.  
 
6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skaŜenia i słu Ŝące do usuwania ska Ŝenia 

JeŜeli istnieje moŜliwość odkurzać powierzchnie, w przeciwnym wypadku ostroŜnie zebrać suchy produkt do 
zamkniętego pojemnika nie wzbijając pyłów. Unikać wdychania pyłu i kontaktu ze skórą. Nigdy nie stosować 
spręŜonego powietrza. Mokry produkt stwardnieje moŜna go potraktować jako gruz budowlany. 
 
6.4. Odniesienie do innych sekcji 

Środki ochrony indywidualnej patrz sekcja 8  oraz postępowanie z odpadami produktu patrz sekcja13 karty. 
 
SEKCJA 7: Post ępowanie z mieszaninami oraz ich magazynowanie  
 
7.1. Środki ostro Ŝności dotycz ące bezpiecznego post ępowania 

Unikać rozsiewania pyłu, zastosować wentylację grawitacyjną lub odpylanie mechaniczne /wyciągi/, 
w  miarę moŜliwości dokonać hermetyzacji procesu technologicznego. Podczas wszelkich czynności z wyrobem 
nie jeść, nie pić, nie zaŜywać lekarstw, nie palić tytoniu. 
Unikać bezpośrednich kontaktów z produktem, unikać wdychania pyłów, przestrzegać zasad higieny osobistej, 
stosować sprzęt i odzieŜ ochrony osobistej. 
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodno ści 

Zaprawę naleŜy chronić przed wilgocią, przechowywać w warunkach suchych, w oryginalnych i szczelnie 
zamkniętych workach (najlepiej na paletach). Okres przydatności do uŜycia zaprawy klejowej do płytek i terakoty 
wynosi 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. 
 
7.3. Szczególne zastosowania ko ńcowe 

Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. 
Zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniach zamkniętych. 
 
SEKCJA 8:  KONTROLA NARA śENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ   
 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r. W sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy niezbędne 
jest prowadzenie monitoringu w środowisku pracy. W tabeli poniŜej przedstawiono najwyŜsze dopuszczalne 
stęŜenie w środowisku pracy (Dz. U.2014 poz. 817) 
  

Substancja 
NDS 

frakcja wdychalna frakcja respirabilna 

pyły cementu portlandzkiego 6 mg/ m3 2 mg/m3 

Wartość DNEL wdychanie (8h) - 2mg/m3 (cement portlandzki) 
Wartość PNEC - nie ma zastosowania  
Dla węglanu wapnia NDS 10mg/ m3 ( tylko w przypadku bardzo drobnych frakcji)     
                    
 
8.2. Kontrola nara Ŝenia 
 
8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli 

NaleŜy prowadzić monitoring stęŜeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz zastosować procedury 
kontroli czystości powietrza w miejscu pracy zgodnie z obowiązującymi Polskimi i Europejskimi Normami. Monitoring 
powinien spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 2 lutego 2011r., w sprawie badań 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166).  
Podczas pracy unikać klękania na świeŜej zaprawie, nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy. Unikać kontaktu 
materiału ze skórą i ustami. NaleŜy zapewnić właściwą wentylacje powietrza i dostęp do wody. 
 
 
 
 
 
 

Strona 4 z 9  



 
8.2.2. Indywidualne środki ochrony 
Osobiste wyposaŜenie 
ochronne: 

Ochrona dróg 
oddechowych 

maska przeciwpyłowa biała – P2 maska przeciwpyłowa biała 
dobrana w zaleŜności od krotności przekroczenia wartości NDS; 

- P1- stosuje się przy stęŜeniu cząstek nie większym niŜ 
4xNDS, 

- P2- stosuje się przy stęŜeniu cząstek nie większym niŜ 
10xNDS, 

- P3- stosuje się przy stęŜeniu cząstek nie większym niŜ 
30xNDS. 

 Ochrona rąk rękawice ochronne PCV lub gumowe 
Ochrona skóry odzieŜ ochronna z długimi rękawami i nogawkami 

 Ochrona 
oczu/twarzy 

okulary ochronne  szczelne / gogle/ 

 Środki higieniczne zanieczyszczone ubranie zdjąć i umyć dokładnie skórę wodą z 
mydłem po zakończeniu pracy. Wyprać odzieŜ przed kolejnym 
uŜyciem. 

Zapobieganie 
zagroŜeniom 

Tam, gdzie występuje moŜliwość pojawienia się niebezpiecznych stęŜeń pyłów, 
wprowadzić zraszanie wodą. 
Dopuszczalna norma st ęŜenia pyłu całkowitego zawieraj ącego  
woln ą krystaliczn ą krzemionk ę w środowisku pracy;  
NDS – 4 mg/m³ 

 
 
8.2.3.   Kontrola nara Ŝenia środowiska 
                        Zgodnie z dostępną technologią. Właściwe uŜytkowanie produktu nie stwarza zagroŜenia dla 
środowiska. NaleŜy unikać przedostania się produktu do kanalizacji. 
         
 
SEKCJA 9.  Właściwo ści fizyczne i chemiczne  
 
9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych 
 

a) Wygląd: Sucha zaprawa jest rozdrobnionym materiałem nieorganicznym (szarym proszkiem) 
b) Zapach: bez zapachu 
c) Próg zapachu: nie dotyczy 
d) pH: alkaliczne ok. 10-13 -  (zmieszane z wodą) 
e) Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie określono 
f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy 
g) Temperatura zapłonu: nie dotyczy 
h) Szybkość parowania: nie dotyczy 

I) Palność: produkt niepalny 
j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: nie dotyczy 
k) PręŜność par: nie dotyczy 
l) Gęstość par: nie dotyczy 
ł) Gęstość względna: ok. 1,6 g/cm3 
m) Rozpuszczalność: mieszalny 
n) Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy 
o) Temperatura samozapłonu: nie dotyczy 
p)Temperatura rozkładu: nie dotyczy 
q) Lepkość: nie dotyczy 
r) Właściwości wybuchowe: nie posiada 
s) Właściwości utleniające: nie posiada 

 
9.2. Inne informacje  
Gotowy do uŜycia preparat jest gęstą pastą dla której nie jest moŜliwe określenie dokładnej wartości pH.  
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SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść 
 
10.1. Reaktywno ść 

Zmieszany z wodą stęŜeje tworząc stabilną strukturę. W normalnych warunkach nie reaguje ze 
środowiskiem. 
Węglan wapnia podgrzany powyŜej 825°C rozkłada si ę na tlenek wapnia i ditlenek węgla. 
 
10.2. Stabilno ść chemiczna 

Odpowiednio przechowywany produkt jest stabilny i moŜe być składowany z większością innych 
materiałów budowlanych. 
 
10.3. MoŜliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  

Przy składowaniu i posługiwaniu zgodnie z przepisami niebezpieczne reakcje nie są znane. 
 
10.4. Warunki, których nale Ŝy unika ć 

Zaleca się unikania zawilgocenia produktu - które moŜe powodować jego zbrylenie i stwardnienie 
 
10.5. Materiały niezgodne  

Kwasy, sole amonowe, aluminium i inne materiały nieszlachetne. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  

Produkt nie rozkłada się na materiały niebezpieczne. Przy składowaniu i posługiwaniu się zgodnie 
z   przepisami nie powoduje występowania niebezpiecznych reakcji. 
 
 
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  
Produkt nie został zbadany pod względem toksykologicznym, ocena na podstawie właściwości poszczególnych 
składników. 
 
11.1.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
 

a) Toksyczność ostra: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
b) Działanie Ŝrące/draŜniące na skórę: produkt działa draŜniąco na skórę,  
c) PowaŜne uszkodzenie oczu/działanie draŜniące na oczy: kontakt z suchym produktem moŜe powodować 

powaŜne uszkodzenia rogówki oka, natychmiastowe lub opóźnione podraŜnienie lub zapalenie, kontakt z 
mokrym produktem moŜe powodować umiarkowane zapalenie spojówki, oparzenie a nawet ślepotę. 

d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: preparat w kontakcie ze skórą moŜe powodować uczulenie, 
podraŜnienie, reakcje alergiczne. 

e) Działanie mutagennne na komórki rozrodcze: nie stwierdzono. 
f) Rakotwórczość: w oparciu o dostępne dane, kryteria nie są spełnione. 
g) Szkodliwe działanie na rozrodczość: w oparciu o dostępne dane, kryteria nie są spełnione. 
h) Działanie toksyczne na narządy docelowe- naraŜenie jednorazowe: częste wdychanie pyłu przez dłuŜszy okres 

czasu zwiększa ryzyko rozwoju chorób płuc. Osoby które są chronicznie naraŜone na oddychanie powietrzem z 
zawartością pyłów cementu, mogą uskarŜać  się na podraŜnienie błon śluzowych. MoŜe wystąpić przewlekłe 
zapalenie nosa, gardła, krtani; astma oskrzelowa; pylica; rozedma płuc; wywołane draŜniącym działaniem 
cementu oraz alergiczne kontaktowe zapalenie skóry. 

i) Działanie toksyczne na narządy docelowe- naraŜenie powtarzane: w oparciu o dostępne dane, kryteria nie są 
spełnione. 

j) ZagroŜenie spowodowane aspiracją: w oparciu o dostępne dane, kryteria nie są spełnione. 
 

 
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

Produkt nie został zbadany pod względem ekotoksykologicznym, ocena na podstawie właściwości 
poszczególnych składników. 
 
12.1. Toksyczno ść 
Produkt nie wykazuje właściwości niebezpiecznych dla środowiska. Efekty ekotoksyczne są moŜliwe tylko 

w   przypadku rozsypania większych ilości produktu, w szczególności w kontakcie z wodą moŜe wystąpić 
podwyŜszenie wartości pH,  co w szczególnych okolicznościach moŜe być niebezpieczne dla organizmów wodnych. 
NaleŜy zapobiegać, aby produkt nie przedostał się w duŜych ilościach do wód gruntowych i powierzchniowych.                                                         
                                                       
12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu 

Nie dotyczy. Produkt na bazie składników mineralnych, nie ulega biodegradacji. 
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12.3. Zdolno ść do bioakumulacji  
Nie dotyczy. 
 
12.4. Mobilno ść w glebie 
Nie jest mobilny 
 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
Nie dotyczy 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Nie dotyczy 

 
 SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  
 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dn. 14 grudnia 2012  r. - tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm. oraz 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2014 poz. 1923 
odpady produktu usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
Stałe odpady – stwardniały produkt moŜna traktować jak gruz budowlany.  
 
Kod odpadu 17 01 01     - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów. 

 
Zawartość opakowania wg; 

 
Kod odpadu 10 13  -  odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz 

   z wytworzonych z nich wyrobów,  
10 13 06 -  cząstki i pyły.  

 
Opakowanie 
 
Kod odpadu 15 01 01 -  opakowania z papieru i tektury.  
 
Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  
 Dz.U. z 2013 r. poz. 888 z późn. zmianami).  
 
 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  
Wyrób nie podlega przepisom dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych RID, ADR, IMDG. Produkt 

transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagroŜenia podczas transportu. 
 

14.1. Numer UN (numer ONZ): Nie dotyczy 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy 
14.3. Klasa (-y) zagroŜenia w transporcie: Nie dotyczy 
14.4. Grupa pakowania: Nie dotyczy 
14.5. ZagroŜenia dla środowiska: Nie dotyczy 
14.6 Szczególne środki ostroŜności dla uŜytkowników: środki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcją 8. 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nie dotyczy 
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SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  
 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji 
lub mieszaniny  
 

Produkt KR 11 jest mieszaniną składników mineralnych: cementu, piasku kwarcowego, mączki wapiennej 
i  środków uszlachetniających. Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady, produkt ten jest mieszaniną i nie podlega pod obowiązek rejestracji w systemie REACH. 
Zarówno produkt cementu portlandzkiego, jak i jego dalszy uŜytkownik KRUSZGEO są zwolnieni z obowiązku 
przedłoŜenia Europejskiej Agencji Chemikaliów dokumentów rejestracyjnych dla tych substancji. Wprowadzanie do 
obrotu cementu jest regulowane ze względu na zawartość rozpuszczalnego chromu (VI)(REACH załącznik XVII 
pkt.47), a jego główny składnik klinkier jest wyłączony z obowiązku rejestracji (Art.2.7 (b) i załącznik V.10 REACH).  

 
1. Ustawa z dnia 25 luty 2011r., o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. 

Nr 63, poz. 322 z póź. zm. 
2. Ustawa o odpadach z dnia 12 grudnia 2013r. tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z póź .zm 
3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 

poz.888) 
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2014 

poz. 1923 
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r. W sprawie najwyŜszych 

dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz 
817) 

6. 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 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 
2000/21/WE.  

7. 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. 

8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 
i  stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

9. 2015/830/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 28 maja 2015r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

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

11. Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005r. (Dz.U. Nr 259, poz. 2173) w sprawie zasadniczych wymagań 
dla środków ochrony indywidualnej 

12. 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; z 2007 r. Nr 
49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690)  

13. 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; 
z  2008 r. Nr 203, poz. 1275)  

 
15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego 
 
Dostawca nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny, poniewaŜ zgodnie z zapisami 
rozporządzenia REACH nie jest ona konieczna dla niniejszego produktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Strona  8 z 9  
 



 
SEKCJA 16: Inne informacje  
 
Preparat zarejestrowany w Państwowym Zakładzie Higieny: - Certyfikat nr: HK/B/0704/01/2011 
 

Wersja z 24.09.2015r. –zmiana lokalizacji zakładu produkującego preparat oraz aktualizacja regulacji prawnych. 
Obecne wydanie karty charakterystyki zgodne z załącznikiem nr II do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 
z  dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 
zastępuje poprzednie wydanie.  
  

Zwroty H wskazujące rodzaj zagroŜenia wymienione w sekcji 3: 
H315 Działa draŜniąco na skórę 

H317 MoŜe powodować reakcję alergiczną skóry 

H318 Powoduje powaŜne uszkodzenie oczu 

H335 MoŜe powodować podraŜnienie dróg oddechowych 

Wyjaśnienie skrótów i akronimów: 

Skin Sensitisation 1 Działanie uczulające na skórę kat.1 
Skin Irritation 2 Działanie draŜniące na skórę kat.2 

Eye Damage 1 PowaŜne uszkodzenie oczu kat.1 

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe- jednorazowe naraŜenie 
kat.3 

PBT Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne 

vPvB Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo duŜą zdolność do 
bioakumulacji 

NDS NajwyŜsze dopuszczalne stęŜenie 
NDSCH NajwyŜsze dopuszczalne stęŜenie chwilowe 
CAS Chemical Abstracts Servise (CAS) 
WE (EINECS) Oficjalny numer danej substancji w Unii Europejskiej (European 

Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
ADR/RID European Agreements on the transport of Dangerous goods by 

Road/Railway (Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego/ kolejowego towarów niebezpiecznych) 

 
Klasyfikacja na podstawie danych dostarczonych przez producentów i dostawców poszczególnych komponentów. 

 
Materiały źródłowe: 

1. Karta charakterystyki bezpieczeństwa – cement portlandzki, opracowana dla Grupa OŜarów S.A.  ul. 
Księdza Ignacego Skorupki 5, 00-546 Warszawa.  

2. Karta charakterystyki mrówczanu wapnia KONIMPEX CHEMICALS Sp. z o.o. 62-500 Konin, ul. 
Mickiewicza 24. 

3. Karta charakterystyki  węglanu wapnia ZPW TRZUSKAWICA S.A. Zakład Bielawy Piechocin. 
4. Wyniki pomiarów zapylenia na stanowisku pracy- sekcja BHP KRUSZGEO 
5. Orzeczenie o jakości kruszywa mineralnego – piasku laboratorium  KRUSZGEO 
 

Zmiany wprowadzone w karcie w stosunku do poprzedniej wersji: sekcja 1,2,3,7,8,11,13,15,16. 
  

Niniejszą kartę opracowano w przekonaniu, Ŝe informacje w niej zawarte pochodzą ze źródeł uwaŜanych za 
dokładne i pewne. Nie gwarantujemy jednak dokładności, pewności ani kompletności tych materiałów.  
Karta ta nie zwalnia uŜytkownika produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych  
i  przepisów odnośnie produktu, higieny i bezpieczeństwa pracy. Niniejsza karta nie jest Ŝadną podstawą 
zobowiązującą do jakiejkolwiek odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju ze strony dostawcy wyrobu. 
Przedsiębiorstwo nie będzie odpowiedzialne za jakiekolwiek zejście śmiertelne, chorobę lub uszczerbek na 
zdrowiu, będący następstwem zastosowania lub niewłaściwego wykorzystania karty charakterystyki preparatu 
niebezpiecznego, którego ona dotyczy. 
 
Niniejszą kartę charakterystyki opracowano dla Zakładu Produkcji Betonu, Klejów i Zapraw Budowlanych 
Lipie, woj. podkarpackie. 
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