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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: 
  Identyfikacja przedsiębiorstwa: 
 
1.1 Identyfikator produktu:  Stauber PU TOP komponent B 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: 
 Zastosowanie zidentyfikowane: Produkt przeznaczony do stosowania w powłokach ochronnych 

zabezpieczających przed korozją powierzchnie stalowe, stalowe 
ocynkowane, żeliwne, metali lekkich oraz mineralne … 

 Zastosowanie odradzane:  nie określono.  
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 
 Producent: Stauber Sp. z o.o. 
   90-562 Łódź 
   ul. Łąkowa 11 
   tel./fax. 42 639 53 05 
 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: rnd@immerbau.pl 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
 998 lub 112 lub najbliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej, 999 (pogotowie medyczne); 
 Informacja toksykologiczna w Polsce +48 42 631 47 24 w godz. 7.00 – 15.00 
 Producent +48 509925310  
 
Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń  

 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: 
Produkt jest sklasyfikowany, jako niebezpieczny według Dyrektywy 1999/45/WE wraz z jej późniejszymi zmianami  
H 225 Wysoce łatwopalna ciecz i opary  
H 312  Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą 
H 335  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 
Xn; R20 Produkt szkodliwy. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. 
 
2.2. Elementy oznakowania: 
Symbol i znak ostrzegawczy 

      
Zawiera: heksametyleno-1,6 diizocyjanian homopolimer, octan butylu 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
H226 - Łatwopalna ciecz i pary 
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania 
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
 
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania 
P102 - Chronić przed dziećmi 
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy 
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ ochronę twarzy 
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P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub 
lekarzem 
P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
P332 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
 
Dodatkowe elementy etykiety 
Zawiera izocyjaniany. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta. 
 
2.3. Inne zagrożenia: 
Brak informacji dotyczących spełniania kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia 
1907/2006 (REACH). Badania nie zostały przeprowadzone. 

 
Sekcja 3. Skład/informacja o składnikach 

 

          Klasyfikacja     

 Składnik  
Numery 
identyfikacyjne  [%] wag . wg Dyrektywy  

wg Rozporządzenia 
(WE)  

Typ 
 Uwag

i 
        

67/548/EWG (*) 

 

1272/2008 [CLP] (**) 
           

             
   Nr CAS – 28182-81-2            
 heksametyleno-1,6  Nr WE – 500-060-2     Xn, R20  Acute Tox. 4, H332     

 diizocyjanian  
Nr indeks – Brak 
danych (80-90)   Xi, R37  Skin Sens. 1, H317 [1]   

 homopolimer  Nr rejestracyjny:     Xi,R43  STOT SE 3, H335     

  
01-21194-85796-17-
0000            

               
   Nr CAS – 123-86-4            
 

Octan Butylu 

 Nr WE – 204-658-1     R10  Flam. Liq. 3, H226     

  
Nr indeks – 607-025-
00-1 

(0-6) 
  R66  STOT SE 3, H336 [1][2]   

   
Nr rejestracyjny: 

  
R67 

      
             

   
01-2119485493-29-
XXXX            

   
Nr CAS – 822-06-0 

      Acute Tox. 4, H302     
       

T, R23 
 Acute Tox. 1, H330     

   
Nr WE – 212-485-8 

     
Eye Irrit. 2, H319 

    
 
heksametyleno-1,6 

     
Xi, 36/37/38 

     
  Nr indeks – 615-011-

00-1 (0-0,3>
   

STOT SE 3, H335 [1] 
  

 diizocyjanian    R42/43    
   Nr rejestracyjny:     

Xn, R22 
 Skin Irrit. 2, H315     

   01-2119457571-37-
XXXX 

     
Resp. Sens. 1, H334 

    
             
          Skin Sens. 1, H317     
(*) Pełny tekst zwrotów R podano w punkcie 16. 
(**) Pełny tekst klas i kategorii zagrożeń oraz zwrotów H podano w punkcie 16.  
Typ 
[1] Substancja sklasyfikowana, jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska  
[2] Substancja, dla której wyznaczono dopuszczalne stężenie w środowisku pracy  
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[3] Substancja spełnia kryteria dla jej zakwalifikowania, jako PBT zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1207/2006, 
Aneks XIII 

[4] Substancja spełnia kryteria dla jej zakwalifikowania, jako vPvB zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 
1207/2006, Aneks XIII. 

 
Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy 
 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy: 
Ogólnie  
We wszystkich przypadkach wątpliwych lub przy utrzymywaniu się objawów wezwać pomoc medyczną. W 
przypadku utraty przytomności osobę ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i wezwać pomoc medyczną. Nie podawać 
niczego doustnie osobie nieprzytomnej. 
Wdychanie  
Poszkodowanego wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej 
swobodne oddychanie. Gdy oddech jest nieregularny lub zatrzymuje się, przeszkolone osoby powinny wykonać 
sztuczne oddychanie lub podać tlen. Wezwać pomoc medyczną, nie przerywając czynności ratowniczych. 
Kontakt ze skórą  
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Skórę dokładnie wymyć wodą z mydłem lub innym środkiem do mycia 
skóry. Nie używać rozpuszczalników organicznych. Jeżeli pojawią się objawy uczulenia zasięgnąć porady 
lekarskiej.  
Kontakt z okiem  
Usunąć szkła kontaktowe, jeżeli są. Natychmiast przemywać oczy bieżącą wodą przy otwartych powiekach przez 
minimum 15 minut. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. 
Spożycie  
Jeżeli nastąpi zanieczyszczenie ust przemyć je dokładnie wodą, w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, nie 
podawać nic doustnie, wezwać pomoc medyczną i pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku wystąpienia 
wymiotów tak ułożyć poszkodowanego, aby zapobiec przedostaniu się wymiocin do płuc. W przypadku utraty 
przytomności osobę ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i wezwać pomoc medyczną 
Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy  
Nie należy podejmować działań, które mogą stworzyć dodatkowe zagrożenie. Osoby udzielające pierwszej pomocy 
powinny być odpowiednio przeszkolone. Jeżeli istnieje podejrzenie, że opary produktu są nadal obecne to ratownicy 
powinni używać odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych. 
 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: 
Połknięcie lub dostanie się przez drogi oddechowe dużej ilości produktu może grozić śmiercią. Niewielkie ilości 
płynnego produktu zassane do płuc podczas połykania lub wymiotów mogą spowodować chemiczne zapalenie płuc 
lub obrzęk płuc. 
 
Produkt działa szkodliwie na skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Dłuższy kontakt może 
spowodować jej zaczerwienie, łuszczenie, obrzęk. Powtarzający się kontakt może spowodować, wysuszanie i 
pękanie skóry. 
 
Produkt działa szkodliwie przez drogi oddechowe, wdychany może również działać depresyjnie na ośrodkowy układ 
nerwowy, powodując zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi oraz senność 
 
Stężenia oparów powyżej zalecanych poziomów ekspozycji działają drażniąco na oczy i drogi oddechowe, mogą 
spowodować bóle głowy, zawroty głowy, działają znieczulająco i mogą powodować inne skutki dla centralnego 
układu nerwowego. 
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4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym: 
W przypadku połknięcia lub wdychania dużej ilości produktu, natychmiast zgłosić się do lekarza specjalizującego 
się w zatruciach związkami chemicznymi. Brak antidotum, prowadzić leczenie objawowe. Wystąpienie objawów 
może być opóźnione szczególnie w przypadku wdychania produktów rozkładu.  

 

Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 
5.1. Środki gaśnicze: 
Odpowiednie środki gaśnicze  Piana, dwutlenek węgla, suche środki gaśnicze, mgła wodna. 
Niewłaściwe środki gaśnicze Gaszenie strumieniem wody. 
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: 
W ogniu lub w wyniku nadmiernego rozgrzania wzrasta ciśnienie wewnątrz pojemników i może nastąpić wybuch. 
W czasie pożaru tworzyć się będzie gęsty czarny dym zawierający niebezpieczne produkty spalania i rozkładu takie 
jak dwutlenek węgla, tlenek węgla oraz tlenki azotu. 
 
5.3. Informacje dla straży pożarnej: 
Strażacy biorący udział w akcji gaśniczej powinni nosić pełne ubranie ochronne stosowane podczas wypadków i 
awarii chemicznych (aparat oddechowy, maskę zakrywającą całą twarz, hełm, buty ochronne i rękawice). Pojemniki 
narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić, rozpylając na nie wodę z bezpiecznej odległości 
(możliwość wybuchu), o ile to możliwe usunąć z miejsca narażenia. Rozlewy niezajęte pożarem pokryć warstwą 
piany. Zapobiegać przedostaniu się wycieku oraz środków gaśniczych z wodą gaśniczą włącznie do wód 
gruntowych, ujęć wody pitnej, i kanalizacji.  
 
Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: 
Wezwać odpowiednie służby ratownicze. Zawiadomić otoczenie o awarii. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie 
osoby niebiorące udziału w likwidowaniu jej skutków. W razie potrzeby zarządzić ewakuację. 
 
Powstrzymać wyciek. Wyłączyć źródła zapłonu i zapewnić wentylację przestrzeni wokół wycieku. Unikać 
bezpośredniego kontaktu z uwalniającym się produktem oraz wdychania par. Nałożyć rękawice odporne na 
rozpuszczalniki organiczne i buty ochronne, użyć środków ochrony dróg oddechowych (maska z pochłaniaczem 
par organicznych lub niezależny aparat oddechowy). Dokładne informacje w pkt 8. 
Usuwanie dużych rozlewów powinno być wykonane przez specjalistyczny zespół. 
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się do odległych źródeł zapłonu ( np. wzdłuż kanałów 
drenażowych, w piwnicach, itp.). 
 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 
Materiał zanieczyszczający wodę. Nie spłukiwać do systemu kanalizacyjnego. Zabezpieczyć studzienki ściekowe 
oraz źródła ujęć wody. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze. Nie pozostawiać w ściekach 
lub ziemi. 
 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: 
Powstrzymać wyciek. W przypadku dużego rozlewu odizolować jego obszar poprzez obwałowanie. Duże rozlewy 
na otwartych przestrzeniach powinny być pokryte pianą, aby zredukować ryzyko zapłonu. Zabezpieczyć studzienki 
ściekowe. Uwolniony produkt zebrać stosując niepalny wilgotny materiał sorpcyjny (np. piasek, ziemia) i umieścić 
w niezamkniętych pojemnikach (wydziela się, CO2). Przekazać do utylizacji. W przypadku rozlewu na powierzchnię 
wody, zapobiec rozprzestrzenianiu się produktu stosując odpowiednie bariery. Zebrać produkt z powierzchni wody. 
Używać narzędzi oraz sprzętu nieiskrzącego. 
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6.4. Odniesienie do innych sekcji: 
Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w sekcji 1. 
Informacje o środkach ochrony osobistej podano w sekcji 8. 
Postępowanie z odpadami podano w sekcji 13. 

 

Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: 
Produkt stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać stężeń oparów grożących wybuchem oraz 
dopuszczalnych na stanowiskach pracy. W przypadku niewystarczającej wentylacji lub w komorach malarskich 
stosować maski z pochłaniaczem par organicznych lub zasilane świeżym powietrzem. Nie stosować w obecności 
otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu. Nie używać w obecności narzędzi iskrzących. Zapobiegać powstawaniu 
elektryczności statycznej poprzez stosowanie uziemienia urządzeń i pojemników, posadzek antystatycznych, 
obuwia i odzieży odprowadzających ładunki. Unikać wdychania rozpylonego produktu lub oparów. Unikać kontaktu 
z oczami i skórą po każdym kontakcie z produktem dokładnie umyć ręce. W miejscu stosowania wyrobu nie wolno 
palić, jeść i pić. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przed wejściem do miejsc przeznaczonych do 
spożywania posiłków. Umyć dokładnie skórę po pracy. 
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności: 
Przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od 
bezpośredniego działania promieni słonecznych i innych źródeł ciepła i zapłonu. W miejscu magazynowania nie 
palić, nie używać narzędzi iskrzących. Przechowywać w temperaturze +5 - +35oC.Przechowywać z dala od silnych 
utleniaczy. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie szczelnie zamknięte i przechowywane w położeniu 
pionowym, aby nie dopuścić do wycieku produktu. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. 
 
7.3. Szczególne zastosowanie(a) końcowe: 
Karta techniczna produktu dostępna na stronie www.stauber.pl. 

 
Sekcja 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 

 
8.1. Parametry dotyczące kontroli: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. - graniczne wartości NDS i 
NDSCH  (Dz.U. nr 217, poz. 1833 z późn. zm.) 

Nazwa Nr CAS NDS (mg/m3) NDSCH (mg/m3) 

Octan butylu 123-86-4 200 950 

Heksametyleno-1,6 diizocyjanian 822-06-0 0,04 0,08 

Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości 
granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 
98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami 
chemicznymi w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 42 z 16.6.2000 z późn. zm.) 

Nazwa Nr CAS 

Wartości graniczne 

uwagi 8 godzin krótkotrwałe 

(mg/m3) ppm (mg/m3) ppm 

Octan butylu 123-86-4 - - - -  
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Oznaczanie składników niebezpiecznych w powietrzu na stanowiskach pracy: 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645) 

 
8.2. Kontrola narażenia: 

Stosować w miejscach dobrze wentylowanych. Wentylacja wywiewna miejscowa w pobliżu powstawania emisji 

oraz ogólna wentylacja wywiewna pomieszczenia. 

Ochrona dróg oddechowych: 
Przy  niewystarczającej  wentylacji  maska  z  pochłaniaczem  par  związków 
organicznych typu A2. W obszarach zamkniętych stosować autonomiczne aparaty 
oddechowe. 

Ochrona oczu: Szczelne okulary ochronne typu gogle. 

Ochrona rąk: 
Rękawice ochronne wykonane z materiału odpornego na działanie 
rozpuszczalników organicznych np. nitrylowe 

Ochrona skóry: 
Ubranie robocze dobrane przez kompetentną osobę z uwzględnieniem 
intensywności oddziaływania w trakcie używania produktu. 

Kontrola narażenia 
środowiska: 

Należy kontrolować emisję z układów wentylacyjnych w celu określenia zgodności 
z obowiązującymi przepisami. W przypadkach przekroczenia zastosować 
rozwiązania techniczne obniżające stężenia do wymaganego poziomu.  

 
 

Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych: 

Kolor  Bezbarwny do lekko żółty 
Stan skupienia Ciecz 
Zapach Charakterystyczny 
Próg zapachu Brak danych 
pH Brak danych 
Temperatura 
topnienia/krzepnięcia (*) 

Octan butylu -96 °C 

Początkowa temperatura 
wrzenia i zakres temperatur 
wrzenia(*) 

Octan butylu 126 °C 

Temperatura zapłonu Tygiel zamknięty – 39 ⁰C 
Szybkość parowania Brak danych 
Palność (ciała stałego, gazu) Brak danych 
Dolna/górna granica 
wybuchowości lub palności(*) 

Octan butylu DGW 1,2% obj., GGW 15 % obj 

Prężność par 20°C, [hPa](*) octan butylu 15 
Gęstość par Brak danych 
Gęstość względna 1,13 g/cm3  
Rozpuszczalność Reaguje z wodą, rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych 
Współczynnik podziału n-
oktanol/woda(*) 

Octan butylu 2,3 

Temperatura samozapłonu(*) Octan butylu 415 °C 
Temperatura rozkładu Brak danych 
Lepkość 500 cP 
Właściwości wybuchowe Produkt nie jest wybuchowy, pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę 

wybuchową 
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Właściwości utleniające Brak danych 
(*) dotyczy niebezpiecznych składników mieszaniny 

 
Sekcja 10. Stabilność i reaktywność 

 
10.1. Reaktywność: 
Trwały  podczas  przechowywania  w  zalecanych  warunkach,  zmiękcza  lub 
rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne. 
 
10.2. Stabilność chemiczna: 
Produkt stabilny w warunkach normalnych. Unikać wysokiej temperatury, źródeł 
zapłonu, otwartego ognia, środków silnie utleniających. 
 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: 
Reaguje  z alkoholami, aminami, substancjami,  które  zwierają  aktywny wodór. 
Dostęp wilgoci może spowodować wzrost ciśnienia dwutlenku węgla wewnątrz 
pojemników. 
 
10.4. Warunki, których należy unikać 
Wilgoć, otwarty ogień, inne źródła zapłonu, wysoka temperatura. 
 
10.5. Materiały niezgodne: 
Alkohole, aminy, substancje zawierające aktywny wodór, woda. Dla uniknięcia 
reakcji egzotermicznych produkt należy chronić przed kontaktem z materiałami 
utleniającymi, silnymi zasadami i silnymi kwasami. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu: 
Mogą powstawać różne produkty zależnie od warunków rozkładu tlenek węgla, 
dwutlenek węgla, dym, tlenki azotu, związki cyjanoorganiczne. 

 

Sekcja 11.  Informacje toksykologiczne  

 
Nie przeprowadzono badań toksykologicznych dla tej mieszaniny 

 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych: 

Właściwości toksykologiczne substancji stwarzających zagrożenie w mieszaninie 
Heksametyleno-1,6-diizocyjanian homopolimer 
Toksyczność ostra LD50 doustnie, szczur >2500 mg/kg 

LC50 inhalacja, szczur 0,390 mg/l/4h 
LD50 skóra, królik >2000 mg/kg 

Działanie żrące/drażniące Słabe działanie drażniące na oczy i skórę 
Działanie uczulające Działa uczulająco 
Działanie mutagenna Nie działa mutagennie 
Działanie rakotwórcze Nie został uznany, jako związek działający rakotwórczo na człowieka 
Działanie szkodliwe na 
rozrodczość 

Brak danych 

Działanie toksyczne na 
narządy docelowe - narażenie 
jednorazowe 

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 
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Działanie toksyczne na 
narządy docelowe – 
narażenie powtarzane 

Brak danych 

Zagrożenie spowodowane 
aspiracją 

Brak danych 

Objawy narażenia ostrego Brak danych 
Objawy narażenia 
przewlekłego 

Brak danych 

Octan butylu 
Toksyczność ostra LD50 doustnie, szczur 10760 mg/kg substancja niesklasyfikowana, jako 

niebezpieczna dla zdrowia. 
LC50 inhalacja, szczur 23,4 mg/l/h 
LD50 skóra, królik >14000 mg/kg 

Działanie żrące/drażniące Nie działa drażniąco na oczy i skórę 
Działanie uczulające Nie działa uczulająco 
Działanie mutagenna Nie działa mutagennie 
Działanie rakotwórcze Nie został uznany, jako związek działający rakotwórczo na człowieka 
Działanie szkodliwe na 
rozrodczość 

NOAEC 3615 mg/m3 szczur 
LOAEC 7230 mg/m3 szczur 

Działanie toksyczne na 
narządy docelowe - narażenie 
jednorazowe 

Układ nerwowy: może powodować senność i zawroty głowy. NOAEC = 500 ppm 
(2,4 mg/l) 

Działanie toksyczne na 
narządy docelowe – 
narażenie powtarzane 

NOAEC 90-dniowe =500 ppm szczur 

Zagrożenie spowodowane 
aspiracją 

Brak danych 

Objawy narażenia ostrego Brak danych 
Objawy narażenia 
przewlekłego 

Powtarzające się narażenie może być przyczyną wysuszania i pękania skóry. 

Objawy narażenia ostrego Brak danych 

Objawy narażenia 

przewlekłego 
Powtarzające się narażenie może być przyczyną wysuszania i pękania skóry. 

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia 

Wzrok Wywołuje zaczerwienienie, ból i pieczenie oraz podrażnienie spojówek. 

Skóra Długotrwały, wielokrotny kontakt powoduje odtłuszczenie skóry, które może 
prowadzić do zapalenia, może powodować uczulenie. 

Inhalacja Opary  rozpuszczalników  mogą  wywołać  podrażnienie  dróg  oddechowych, 
nudności, bóle i zawroty głowy. 

Połknięcie Mało prawdopodobne uszkodzenia po przypadkowym połknięciu, większe ilości 
mogą   powodować   bule   brzucha,   nudności   i   wymioty,   uszkodzenia 
wielonarządowe a nawet śmierć. 
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Sekcja 12. Informacje ekologiczne 

 
12.1. Toksyczność:  
Heksametyleno-1,6-diizocyjanian  homopolimer  –  toksyczność  ostra  dla  ryb  LC50>100 mg/l/96h (Danio rerio), 
toksyczność ostra dla bezkręgowców EC50>100 mg/l/48h (Daphnia magna), toksyczność ostra dla glonów 
ErC50>1.000 mg/l/72h, (scenedesmus subspicatus), toksyczność ostra dla  osadu  czynnego  EC50  3.828  mg/l/3h.  
Octan butylu – toksyczność  ostra  dla  ryb  LC50  18 mg/l/96h (Pimephales promelas), toksyczność ostra dla 
bezkręgowców EC50 44 mg/l/48h (Daphnia sp.),  toksyczność  ostra  dla  glonów  NOEC  200  mg/l/72h;  Erc50 
648  mg/l/72h  (Desmodesmus subspicatus), toksyczność ostra dla osadu czynnego IC50 356 mg/l/40h 
(Tetrahymena pyriformis). 
 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:  
Produkt biologicznie nierozkładalny 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji:  
Nie ma dowodów mogących sugerować występowanie kumulacji biologicznej 
 
12.4. Mobilność w glebie:  
Rozlewy mogą penetrować ziemię, powodując zanieczyszczenia wody gruntowej 
 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:  
Nie dotyczy 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania:  
Nie  wprowadzać  produktu  do  wód.  Rozlewy  mogą  tworzyć  cienki  film  na powierzchni  wody  powodujący  
fizyczne  uszkodzenie  organizmów,  zostanie również zmniejszony transfer tlenu do wody. 

 

Sekcja 13. Postępowanie z odpadami 

 
13.1. Metody unieszkodliwiania produktu: 
Postępować  w  sposób  szczególny.  Nie  wolno  składować  razem  z  odpadami komunalnymi,  nie  dopuścić  do  
przedostania  się  do  kanalizacji.  Produkt  i opróżnione opakowania usuwać zgodnie z lokalnie obowiązującymi 
przepisami i regulacjami ochrony środowiska. Puste opakowania przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów. 
Przestrzegać przepisów: 
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami 
- Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z 
późniejszymi zmianami 
-  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  27  września  2001  r.  w  sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 
112, poz. 1206). 

 

Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu 

 
14.1. Numer UN (numer ONZ):  
UN 1263 
 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN:  
FARBA 
 
14.3. Klasa(y) zagrożenia w transporcie:  
Klasa 3 (transport ADR), Kod klasyfikacyjny F1 
Klasa 3 (transport RID). 
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14.4. Grupa pakowania:  
GP III  

Naklejka ostrzegawcza: 3  
 
14.5. Zagrożenie dla środowiska:  
Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi wprzepisach modelowych ONZ 
 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:  
Produkt  należy  zawsze  transportować  w  zamkniętych  pojemnikach,  któreznajdują się w pozycji pionowej i są 
zabezpieczone. Należy się upewnić czy osobytransportujące produkt wiedzą, jak należy postępować w sytuacjach 
awaryjnych. 
 
4.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:  
Nie dotyczy 
(produkt nie jest transportowany drogą morską) 

 

Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych  
 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i 
mieszaniny: 
1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz.322) 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833) 
z późn. zm. 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 z 1997 r z późn. zm.) 
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 
i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666) z póżn. zm. 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 
1206) 
6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367) 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z późn. zm. 
8. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638 i 639, z póżn. 
zm. 
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub 
procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym w środowisku pracy. (Dz.U. nr 280, poz.2771) 
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy.(Dz.U. Nr 33, poz. 166) 
11. Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. REACH 
12. Rozporządzenie WE nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 
oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L335/1 z dn. 
31.12.2008 
13. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 435/2010 z dn. 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), Dz.U.WE L/133/1 
 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Dla tego produktu nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego. 



Karta Charakterystyki 
 

Karta Charakterystyki jest sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 132 z 29 maja 2015 roku. 
 

Stauber PU TOP komp.B 
___________________________________________________________________________ 

Data utworzenia 07.06.2022        Numer aktualizacji 
Data aktualizacji    Numer wersji 1.0 

Strona 11 z 12 
 

 

Sekcja 16. Inne informacje  

 
Wykaz zwrotów R 
R10 - Produkt łatwopalny 
R11 - Produkt wysoce łatwopalny 
R20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe 
R20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą R22 – Działa szkodliwie po połknięciu 
R23 – Działa toksycznie przez drogi oddechowe 
R36/37/38 - Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę R37 – Działa drażniąco na drogi oddechowe 
R38 - Działa drażniąco na skórę 
R42/43 - Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą R43 - 
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą 
 
Wykaz zwrotów H 
H 225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary  
H 226 - Łatwopalna ciecz i pary 
H 304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią  
H 312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą 
H 315 - Działa drażniąco na skórę 
H 317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry  
H 319 - Działa drażniąco na oczy 
H 330 – Wdychanie grozi śmiercią 
H 332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania 
H 334 – Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania  
H 335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 
H 373 – Może powodować uszkodzenie narządów, poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie 
 
Pełny tekst klasyfikacji 
F – Produkt wysoce łatwopalny 
T – Produkt toksyczny  
Xn – Produkt szkodliwy  
Xi – Produkt drażniący 
 
Klasy zagrożenia i kod kategorii 
Flam. Liq. 3 - Substancja ciekła łatwopalna kategoria 3  
Flam. Liq. 2 - Substancja ciekła łatwopalna kategoria 2 
Asp. Tox. 1 - Zagrożenie spowodowane aspiracją kategoria 1 
Acute Tox. 4 - Toksyczność ostra kategoria 4 
Skin Irrit. 2 - Działanie drażniące na skórę kategoria 2 
Eye Irrit. 2 - Działanie drażniące na oczy kategoria 2 
STOT SE. 3 - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kategoria 3  
STOT SE. 2 - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kategoria 2  
Skin Sens. 1 - Działanie uczulające na skórę kategoria 1 
Resp. Sens, 1 – Działanie uczylajace na drogi oddechowe kategoria 1 
 
Rozwinięcia skrótów 
NDS – Najwyższe dopuszczalne stężenie 
NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe NDSP - Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
vPvB – Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji  
PBT – Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 
LD50 – Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych organizmów  
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LC50 – Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50% badanych organizmów 
ECX – Stężenie, przy którym obserwuje się X% zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu IC50 - Stężenie, przy 
którym obserwuje się 50 % inhibicję badanego parametru 
RID – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  
NOAEC – No Observed Adverse Effect Concentration 
LOAEC – Lowest Observed Adverse Effect Concentration 
 
Szkolenia: 
Osoby uczestniczące w obrocie produktem powinny zostać przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny. 
Kierowcy pojazdów przewożących produkt powinni odbyć szkolenie i uzyskać odpowiednie zaświadczenie zgodnie 
z wymaganiami przepisów ADR. 
 

Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie danych literaturowych, baz danych, własnych i/lub 
zleconych badań, danych zawartych w kartach charakterystyki surowców wchodzących w skład mieszaniny, 
obowiązujących przepisów oraz naszym doświadczeniu. Nie stanowią one gwarancji właściwości produktu oraz 
jego zachowania we wszystkich możliwych sytuacjach. 
Do użytkownika należy ocena możliwości wykorzystania wyrobu w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi 
przepisami. 

 
Zmiany dokonane w karcie w przypadku aktualizacji: 
Zmiany w karcie charakterystyki względem wcześniejszego wydania zaznaczono w tekście znakiem: 
 


