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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: 
  Identyfikacja przedsiębiorstwa: 
 
1.1 Identyfikator produktu:  Stauber Prim C 
 Numer rejestracji: Produkt jest zwolniony z obowiązku rejestracji zgodnie z REACH 
   (Rozporządzenie (WE) 1907/2006) na podstawie załącznika IV lub V 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: 
 Zastosowanie zidentyfikowane: Preparat gruntujący drobnocząsteczkowy 
 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: natalia.kozlowska@immerbau.pl 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
 998 lub 112 lub najbliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej, 999 (pogotowie medyczne); 
 Producent +48 509925310  
 
Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń  

 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  
Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]  
Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny według rozporządzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami. 
 
2.2 Elementy oznakowania: 
Hasło ostrzegawcze : Brak hasła ostrzegawczego 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę 
P102: Chronić przed dziećmi 
P103: Przed użyciem przeczytać etykietę 
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie 
 
2.3 Inne zagrożenia 
Nie spełnia. 

 
Sekcja 3. Skład/informacja o składnikach 

 
3.1 Substancje:  
Nie dotyczy  
 
3.2 Mieszaniny: 
Preparat na bazie emulsji woskowej 
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3.2.1a Niebezpieczne składniki 
Żadna z substancji, które wchodzą w skład mieszaniny nie przekracza wartości ustalonych w Aneksie II do 
Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
 
3.2.1b Substancje stwarzające zagrożenie w miejscu pracy 
 Nie dotyczy. 
 
Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy 
 
4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
W przypadku kontaktu ze skórą:  
Zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem, spłukać dokładnie wodą. W przypadku 
wystąpienia nieprzemijającego podrażnienia skontaktować się z lekarzem. 
W przypadku kontaktu z oczami: 
Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać 
silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. W przypadku wystąpienia podrażnień 
skontaktować się z lekarzem. 
Narażenie inhalacyjne:  
W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie braku szybkiej 
poprawy zasięgnąć porady lekarza. 
W przypadku połknięcia: 
Nie wywoływać wymiotów, wypłukać usta dużą ilością wody, skontaktować się z lekarzem.  
 
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: 
Ostre i opóźnione skutki narażenia podano w sekcji 2 i 11. 
 
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania  
z poszkodowanym: 
Decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.  

 

Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru 
 

5.1 Środki gaśnicze: 
Odpowiednie środki gaśnicze:  
Piana alkoholoodporna lub suche proszki gaśnicze (A,B,C), dwutlenek węgla (gaśnica śniegowa), piasek lub ziemia. 
Stosować metody gaśnicze odpowiednie do warunków otoczenia. 
Niewłaściwe środki gaśnicze: Silny strumień wody. 
 
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:  
W trakcie pożaru, pod wpływem działania wysokich temperatur, uwalniają się niebezpieczne produkty rozkładu. 
 
5.3 Informacje dla straży pożarnej: Opakowany produkt znajdujący się w strefie pożaru chłodzić rozproszonym 
strumieniem wody, o ile jest to możliwe usunąć ze strefy zagrożenia. W przypadku pożaru w zamkniętym 
pomieszczeniu należy stosować odzież ochronną i aparat oddechowy na sprężone powietrze. Nie dopuszczać do 
przedostania się wody gaśniczej do wód powierzchniowych, gruntowych i kanalizacji.  
 
Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: zawiadomić o awarii odpowiednie służby. Usunąć  
z obszaru zagrożenia osoby niebiorące udziału w likwidacji awarii. 
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Dla osób udzielających pomocy: Zadbać o odpowiednią wentylację, stosować indywidualne środki ochrony. 
 
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 
Zapobiegać rozprzestrzenianiu się oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiorników wodnych, poinformować władze 
lokalne w przypadku niemożności zapewnienia ochrony. 
 
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: 
Zapobiegać rozprzestrzenianiu się i usuwać poprzez zebranie mechaniczne do odpowiednio oznakowanych 
pojemników w celu utylizacji zgodnie z  obowiązującymi przepisami. 
 
6.4 Odniesienia do innych sekcji  
Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. 
Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty. 

 

Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: 
Unikać kontaktu z oczami. Unikać przedłużonego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. Unikać powstawanie  
i wdychania oparów produktu. Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny: nie spożywać pokarmów  
i napojów, nie palić w miejscu pracy, myć ręce po użyciu, zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez 
wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków. 
 
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności: 
Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym szczelnie 
zamkniętym oryginalnym pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, gorących 
powierzchni, otwartego ognia i źródeł ciepła.  
 
7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: Preparat gruntujący drobnocząsteczkowy. 

 
Sekcja 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 

 
8.1 Parametry dotyczące kontroli: 
Najwyższe dopuszczalne stężenia:  
Brak danych 
DNEL (Pracowników): 
Brak danych 
DNEL (Populacji): 
Brak danych 
PNEC: 
Brak danych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Prim C 
___________________________________________________________________________ 

Data utworzenia 07.06.2022        Numer aktualizacji 
Data aktualizacji    Numer wersji 1.0 

 

     Strona 4/10 

 

8.2 Kontrola narażenia: 
Stosowne techniczne środki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji ogólnej pomieszczenia. 
 
Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny: 
 

     
Ochrona oczu  lub twarzy: 
Stosować okulary ochronne lub maskę zabezpieczającą twarz (zgodne z normą EN 166). 
Ochrona skóry: 
Ochrona rąk: 
używać rękawic roboczych 
Inne:  
Stosować buty, odzież roboczą z długimi rękawami, nogawkami oraz dodatkowe środki ochrony skóry (włącznie z 
kremami ochronnymi) w celu zabezpieczenia skóry przed przedłużonym kontaktem z preparatem. Dodatkowo 
należy zabezpieczyć obuwie przed dostaniem się do niego produktu. 
Ochrona dróg oddechowych: 
Unikać wdychania oparów produktu. W przypadku niedostatecznej wentylacji w środowisku pracy stosować 
indywidualną ochronę dróg oddechowych (maska z filtrem A -P2). 
 
Zagrożenia termiczne: 
Nie dotyczy. 
Kontrola narażenia środowiska 
Nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się w środowisku i przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych. 

 

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

Wygląd Mleczna ciecz 

Zapach Charakterystyczny 

Temperatura wrzenia Nie określono 

Rozpuszczalność Pełna 

Temperatura samozapłonu  Nie ulega 

Granice wybuchowości  Nie stwarza zagrożenia wybuchem 

Gęstość (20 ºC) 0,96 – 1,06 g/cm3 

 
9.2 Inne informacje: 
Nie dotyczy. 
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Sekcja 10. Stabilność i reaktywność 

 
10.1 Reaktywność: 
Nie dotyczy. 
 
10.2 Stabilność chemiczna: 
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu. 
 
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: 
Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych dotyczących reaktywności. 
 
10.4 Warunki, których należy unikać: 
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu. 
 
10.5 Materiały niezgodne : 
Brak.  
 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: 
Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały: tlenek węgla, dwutlenek węgla, dym, tlenki azotu. 

 

Sekcja 11.  Informacje toksykologiczne  
 

11.1  Informacje dotyczące skutków toksykologicznych: 
a) toksyczność ostra: brak danych 
b) działanie drażniące: brak danych 
c) działanie żrące: nie wykazuje 
d) działanie uczulające: może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą 
e) toksyczność dla dawki powtarzalnej: brak danych 
f) rakotwórczość: brak danych 
g) mutagenność: brak danych 
h) szkodliwe działanie na rozrodczość: brak danych 
 
Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia: 
Brak danych 
Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia: 
Brak danych. 
Skutki wzajemnego oddziaływania: 
Brak danych. 
 

Sekcja 12. Informacje ekologiczne 
 

Szczegółowe badania nie były prowadzone, wobec powyższego brak jest bliższych danych. Mieszanina nie zawiera 
składników sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska. Nie należy dopuszczać do przedostania się  
i rozprzestrzeniania preparatu  w glebie, kanalizacji, wodach gruntowych i ciekach wodnych. 
 
12.1  Toksyczność: 
Brak danych. 
 
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu: 
Brak danych. 
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12.3 Zdolność do bioakumulacji: 
Brak danych. 
 
12.4 Mobilność w glebie: 
Brak danych. 
 
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: 
Brak danych. 
 
12.6 Inne szkodliwe skutki działania: 
Brak danych. 

 

Sekcja 13. Postępowanie z odpadami 

 
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów: 
Utylizacją odpadów i opakowań jednorazowych powinny się zająć wyspecjalizowane firmy, sposób utylizacji 
odpadów należy uzgodnić z właściwymi terenowo wydziałem ochrony środowiska. Pozostałość składować w 
oryginalnych pojemnikach. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Puste, opróżnione opakowania 
należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub dostarczyć na odpowiednie wysypisko śmieci. 
Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 nr 0 poz. 21) 
Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz. U. 2013 nr 0 poz.888). Zanieczyszczone produktem opakowanie potraktować jako produkt. 
 
Kod odpadu: 
Opakowanie: 15 01 02 (Opakowania z tworzyw sztucznych). 

 

Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu 

 
14.1 Numer UN (numer ONZ):  
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
 
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN:  
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
 
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:  
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
 
14.4 Grupa pakowania:  
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
 
14.5 Zagrożenia dla środowiska:  
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:  
Należy zawsze transportować w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w pozycji pionowej i są 
zabezpieczone. Należy się upewnić, że osoby transportujące produkt wiedzą, co należy czynić w przypadku 
wypadku lub rozlania. 
 
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:  
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu. 
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Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych  

 
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji 
lub mieszaniny: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wraz z późniejszymi zmianami 
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, z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy, z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej 
z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych , z późniejszymi zmianami 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych z późniejszymi zmianami. 
Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy 
Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej 
w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku 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 76/769/EWG i dyrektywy 
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 
z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami) 
 
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Brak oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny. 

 

Sekcja 16. Inne informacje  

 
Wykaz zwrotów H:  
Nie dotyczy 
 
Opis użytych skrótów, akronimów i symboli: 
PBT – Trwały, zdolny do akumulacji i toksyczny  
vPvB – bardzo trwały i o bardzo dużej zdolności do akumulacji  
numer WE – numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu 
Komercyjnym (EINECS - ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany 
substancji w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang. European List of 
Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer 
polymers" rozporządzenie REACH – Rozporządzenie dotyczące Rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów. 
ADR – międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.  
GHS – Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów  
CLP – Rozporządzenie wdrażające system GHS  
DNEL – Pochodny poziom nie powodujący zmian 
PNEC – Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku 



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 Prim C 
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Data utworzenia 07.06.2022        Numer aktualizacji 
Data aktualizacji    Numer wersji 1.0 
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Szkolenia: 
Przed przystąpieniem do pracy z produktem obowiązkowo poddać pracowników szkoleniu BHP w związku  
z występowaniem w środowisku pracy czynników chemicznych. Przeprowadzić, udokumentować i zapoznać 
pracowników z wynikami  oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy związanym z występowaniem czynników 
chemicznych 
 

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczą wyłącznie preparatu wymienionego w tytule. Dane zawarte w 
karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu Stauber Prim C. Ponieważ 
warunki magazynowania, transportu i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie 
prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich. 
Karta nie stanowi oszacowania zagrożeń w miejscu pracy. Produktu nie należy wykorzystywać do innych celów niż 
podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmą Stauber Sp. z o.o. 
 
Zmiany dokonane w karcie w przypadku aktualizacji: 
Zmiany w karcie charakterystyki względem wcześniejszego wydania zaznaczono w tekście znakiem: 
 


