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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsibiorstwa
· 1.1 Identyfikator produktu
· Nazwa handlowa: Erfurt Systemkleber SR6
· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane
Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· Zastosowanie substancji / preparatu cementowa zaprawa drobnoziarnista
· 1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki
· Producent/ Dostawca
Erfurt & Sohn KG'
Wände zum Wohlfühlen
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
www.erfurt.com
· Komórka udzielajca informacji:
Ansprechpartner Herr Alfred Weißenbach
Telefon : +49 (202) 6110 - 242
Telefax : +49 (202) 6110 - 89242
Mobil : +49 (173) 2588270
E-Mail : a.weissenbach@erfurt.com
· 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Giftnotrufzentrale Bonn: +49 (228) 19240 (24h erreichbar)
SEKCJA 2: Identyfikacja zagroe
· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
· Klasyfikacja zgodnie z rozporzdzeniem (WE) nr 1272/2008
GHS05 działanie rce
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powane uszkodzenie oczu.
GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Działa dranico na skór .
STOT SE 3 H335 Moe powodowa podranienie dróg oddechowych.
· 2.2 Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z rozporzdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
· Piktogramy okrelajce rodzaj zagroenia GHS05, GHS07
· Hasło ostrzegawcze Niebezpiecze stwo
· Składniki okrelajce niebezpieczestwo do etykietowania:
cement portlandzki
tlenek wapnia
(ci g dalszy na stronie 2)
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wodorotlenek wapnia
· Zwroty wskazujce rodzaj zagroenia
H315 Działa dranico na skór .
H318 Powoduje powane uszkodzenie oczu.
H335 Moe powodowa podranienie dróg oddechowych.
· Zwroty wskazujce rodki ostronoci
P261
Unika wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280
Stosowa r kawice ochronne/odzie ochronn/ochron oczu/ochron
twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI DO OCZU: Ostronie płuka wod
przez kilka minut. Wyj soczewki kontaktowe, jeeli s i mona je
łatwo usun. Nadal płuka.
P362
Zdj zanieczyszczon odzie.
P405
Przechowywa pod zamkni ciem.
P501
Zawarto  / pojemnik usuwa zgodnie z przepisami miejscowymi /
regionalnymi / narodowymi / mi dzynarodowymi.
· 2.3 Inne zagroenia
· Wyniki oceny właciwoci PBT i vPvB
· PBT: Nie nadajcy si do zastosowania.
· vPvB: Nie nadajcy si do zastosowania.
SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
· 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
· Opis: Zwiazek na bazie cementu i wypelniaczy mineralnych
· Składniki niebezpieczne:
CAS: 65997-15-1 cement portlandzki
EINECS: 266-043-4
Eye Dam. 1, H318;
H335
CAS: 1305-62-0
wodorotlenek wapnia
EINECS: 215-137-3
Eye Dam. 1, H318;
H335

50-100%
Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,
< 2,5%
Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,

SEKCJA 4: rodki pierwszej pomocy
· 4.1 Opis rodków pierwszej pomocy
· Wskazówki ogólne: Ochrona osobista dla udzielajcego pierwszej pomocy.
· po wdychaniu:
W razie złego samopoczucia zapewni dost p wieego powietrza, w razie
długotrwałych dolegliwo ci wezwa lekarza.
· po stycznoci ze skór:
Usun mechanicznie ze skóry, dokładnie zmy du ilo ci wody z mydłem.
· po stycznoci z okiem:
Płuka oczy z otwart powiek przez kilka minut pod biec wod. W przypadku
utrzymujcej si dolegliwo ci zasi gn porady lekarza.
· po przełkniciu:
w przypadku wystpienia dolegliwo ci uda si do lekarza
Opakowanie lub etykiet pokaza lekarzowi.

(ci g dalszy na stronie 3)
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· 4.2 Najwaniejsze ostre i opónione objawy oraz skutki naraenia
Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 4.3 Wskazania dotyczce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczególnego postpowania z poszkodowanym
Brak dost pnych dalszych istotnych danych
SEKCJA 5: Postpowanie w przypadku poaru

· 5.1 rodki ganicze
· Przydatne rodki ganicze:
Zabiegi gaszenia ognia dostosowa do warunków otoczenia.
· 5.2 Szczególne zagroenia zwizane z substancj lub mieszanin
Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 5.3 Informacje dla stray poarnej
· Specjalne wyposaenie ochronne:
Nosi sprz t ochrony dróg oddechowych niezalenie od powietrza otoczenia.
· Inne dane:
Pozostało ci po poarze i skaona woda musz by usuni te zgodnie z odpowiednimi
przepisami.
Naley przestrzega załoe miejscowego planu ratunkowego.
SEKCJA 6: Postpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

rodowiska

· 6.1 Indywidualne rodki ostronoci, wyposaenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych
Wyprowadzi ludzi w bezpieczne miejsce.
Nosi odzie ochronn. Osoby niezabezpieczone przenie  w bezpieczne miejsce.
· 6.2 rodki ostronoci w zakresie ochrony rodowiska:
Nie dopu ci do przedostania si do kanalizacji, wód powierzchniowych i gleby.
· 6.3 Metody i materiały zapobiegajce rozprzestrzenianiu si skaenia i słuce do
usuwania skaenia:
Usun mechanicznie unikajc przy tym zapylenia.
· 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposaenia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.
SEKCJA 7: Postpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
· 7.1 rodki ostronoci dotyczce bezpiecznego postpowania
Nie dopuszcza dzieci do kontaktu z materiałem.
· Wskazówki dla ochrony przeciwpoarowej i przeciwwybuchowej:
Nie s potrzebne szczególne zabiegi.
· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczce wszelkich
wzajemnych niezgodnoci
· Składowanie:
· Wymagania w stosunku do pomieszczen magazynowych i zbiorników:
przechowywa w chłodnym miejscu

(ci g dalszy na stronie 4)
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· Wskazówki odnonie wspólnego składowania:
Przechowywa zgodnie z przepisami odno nie materiałów chemicznych.
· Dalsze wskazówki odnonie warunków składowania:
Zbiornik trzyma szczelnie zamkni ty.
· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) kocowe
Brak dost pnych dalszych istotnych danych
SEKCJA 8: Kontrola naraenia/rodki ochrony indywidualnej
· Dodatkowe wskazówki dla wykonania urzdze technicznych:
Przewidzie miejsce do mycia na stanowisku pracy.
Przygotowa przyrzdy do mycia oczu (płukania oczu).

· 8.1 Parametry dotyczce kontroli
· Składniki wraz z kontrolowanymi wartociami granicznymi zalenymi od miejsca
pracy:
65997-15-1 cement portlandzki (50-100%)
NDS NDS: 6,0* 2,0** mg/m3
*pyl calkowity; **pyl respirabilny
1305-62-0 wodorotlenek wapnia (< 2,5%)
NDS NDSCh: 6* 4** mg/m3
NDS: 2* 1** mg/m3
frakcja *wdychalna, **respirabilna
· Wskazówki dodatkowe: Podstaw były aktualnie obowizujce wykazy.
· 8.2 Kontrola naraenia
· Osobiste wyposaenie ochronne:
· Ogólne rodki ochrony i higieny:
Stosowa typowe działania ochronne obowizujce dla pracy z chemikaliami.
Zanieczyszczon odzie oczy ci przez odessanie, nie przedmuchiwa ani nie
szczotkowa.
Unika styczno ci z oczami i skór.
Po pracy i przed przerw zadba o dokładne oczyszczenie skóry.
· Ochrona dróg oddechowych:
Przy niewystarczajcej wentylacji ochrona dróg oddechowych.
· Ochrona rk: R kawice nitrylowe, z kauczuku butylowego.
· Materiał, z którego wykonane s rkawice
Kauczuk butylowy – II R: grubo  ≥ 0,5 mm; czas przenikania ≥ 480 min.
· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s rkawice
Od producenta r kawic naley uzyska informacj na temat dokładnego czasu przebicia
i go przestrzega.
· Ochrona oczu: nie konieczne
· Ochrona ciała: Robocza odzie ochronna.
PL
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SEKCJA 9: Właciwoci fizyczne i chemiczne
· 9.1 Informacje na temat podstawowych właciwoci fizycznych i chemicznych
· Ogólne dane
· Wygld:
Forma:
proszek
Kolor:
szary
· Zapach:
slaby charakterystyczny
· Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepnicia: nie jest okre lony
Pocztkowa temperatura wrzenia i
zakres temperatur wrzenia:
nie stosowany
· Temperatura zapłonu:

nie dotyczy

· Temperatura samozapłonu:

wyrób nie grozi samozapłonem.

· Właciwoci wybuchowe:

produkt nie grozi wybuchem.

· Gsto w 20 °C:

0,784 g/cm3

· Gsto wstrzsowa:

1,224 kg/dmł

· Rozpuszczalno w/ mieszalno z
Woda:
· 9.2 Inne informacje

mieszalny
Brak dost pnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilno i reaktywno
· 10.1 Reaktywno Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 10.2 Stabilno chemiczna
· Rozkład termiczny/ warunki których naley unika:
Brak rozkładu przy uyciu zgodnym z przeznaczeniem.
· 10.3 Moliwo wystpowania niebezpiecznych reakcji
Reakcje niebezpieczne nie s znane.
· 10.4 Warunki, których naley unika Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 10.5 Materiały niezgodne: Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: nieznane przy aplikacji zgodnej z zaleceniami
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
· 11.1 Informacje dotyczce skutków toksykologicznych
· Toksyczno ostra W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s spełnione.
· Istotne sklasyfikowane wartoci LD/LC50:
1305-62-0 wodorotlenek wapnia
Ustne
LD50
7340 mg/kg (szczur)
544-17-2 Calciumformiat
Ustne
LD50
3050 mg/kg (szczur)
Skórne
LD50
>2000 mg/kg (szczur)
Wdechowe LC50/4 h >0,67 mg/l (szczur)
(ci g dalszy na stronie 6)
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· Pierwotne działanie dranice: Działanie Gatunek Metoda
· Działanie rce/dranice na skór
Działa dranico na skór .
· Powane uszkodzenie oczu/działanie dranice na oczy
Powoduje powane uszkodzenie oczu.
· Działanie uczulajce na drogi oddechowe lub skór
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s spełnione.
· Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczo
(CMR)
· Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s spełnione.
· Rakotwórczo W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s spełnione.
· Szkodliwe działanie na rozrodczo
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s spełnione.
· Działanie toksyczne na narzdy docelowe – naraenie jednorazowe
Moe powodowa podranienie dróg oddechowych.
· Działanie toksyczne na narzdy docelowe – naraenie powtarzane
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s spełnione.
· Zagroenie spowodowane aspiracj
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s spełnione.
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

· 12.1 Toksyczno
· Toksyczno wodna:
544-17-2 Calciumformiat
LC 0
(96h) 1000 mg/l (Brachydanio rerio)
EC50 (48h) >1000 mg/l (Daphnia magna)
EC50
>1000 mg/l (toksyczno  wzgl dem bakterii)
· 12.2 Trwało i zdolno do rozkładu Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 12.3 Zdolno do bioakumulacji Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 12.4 Mobilno w glebie Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· Dalsze wskazówki ekologiczne:
· Wskazówki ogólne:
Klasa szkodliwo ci dla wody 1 (samookre lenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla
wody
Nie dopu ci do przedostania si w stanie nierozcie czonym lub w duych ilo ciach do
wód gruntowych, wód powierzchniowych bd do kanalizacji.
· 12.5 Wyniki oceny właciwoci PBT i vPvB
· PBT: Nie nadajcy si do zastosowania.
· vPvB: Nie nadajcy si do zastosowania.
· 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dost pnych dalszych istotnych danych
SEKCJA 13: Postpowanie z odpadami
· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
· Zalecenie:
Nie moe podlega obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopu ci do
przedostania si do kanalizacji.
(ci g dalszy na stronie 7)
PL

44.4.0

strona: 7/9

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 09.06.2017

Numer wersji 12

Aktualizacja: 09.06.2017

Nazwa handlowa: Erfurt Systemkleber SR6
(ci g dalszy od strony 6)

· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowizujcymi przepisami.
· Zalecany rodek czyszczcy:
Woda, w razie konieczno ci z dodatkiem rodków czysto ci.
· Inne dane:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z 2001 r. i Dz.U.
Nr 100, poz. 1085 z 2001 r.) z póniejszymi zmianami Dz.U. Nr 7, poz. 78 z 2003r.)
- Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206);
SEKCJA 14: Informacje dotyczce transportu
· 14.1 Numer ONZ
· ADR, ADN, IMDG, IATA

brak

· 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA
brak
· 14.3 Klasa(-y) zagroenia w transporcie
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klasa

brak

· 14.4 Grupa pakowania
· ADR, IMDG, IATA

brak

· 14.5 Zagroenia dla rodowiska:
· Zanieczyszczenia morskie:

Nie

· 14.6 Szczególne rodki ostronoci dla
uytkowników
Nie nadajcy si do zastosowania.
· 14.7 Transport luzem zgodnie z
załcznikiem II do konwencji MARPOL i
kodeksem IBC
Nie nadajcy si do zastosowania.
· Transport/ dalsze informacje:

Nie przedstawia zagroenia w znaczeniu
powyszych zarzdze

· UN "Model Regulation":

brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczce przepisów prawnych
· 15.1 Przepisy prawne dotyczce bezpieczestwa, zdrowia i ochrony rodowiska
specyficzne dla substancji i mieszaniny
· Przepisy poszczególnych krajów:
· Klasa zagroenia wód:
Klasa szkodliwo ci dla wody 1 (samookre lenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla
wody
Okre lenie klasy zagroenia dla wód gruntowych nastpiło z zgodnie z przepisami o
obrocie materiałami niebezpiecznymi dla wód gruntowych.
(ci g dalszy na stronie 8)
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· Przepisy prawne, na których podstawie została sporzdzona niniejsza karta
charakterystyki
1. Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole , stosowanych
ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH) z pón. zm.
2. ROZPORZDZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajce
rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów
(REACH).
3. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U.
Nr 63, poz. 322.).
4. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003r w sprawie kryteriów i
sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (DZ.U. Nr 171 poz. 1666 z
pón. zm.).
5. Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr
1272/2008 (CLP) – (art. 55, zał. VI, tab. 3.2) z pón. zm.
6. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r w sprawie oznakowania
opakowa substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych
preparatów chemicznych. (DZ.U. Nr 53, poz. 439).
7. Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie okre lenia
wzorów oznakowania opakowa (DZ.U. Nr 94, poz. 927).
8. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010r w sprawie substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje sie w
zamkni cia utrudniajce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeenie o
niebezpiecze stwie (Dz. U. 83 poz. 544).
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. Nr 62 poz. 628 z pón. zm.).
10. Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U.
Nr 63, poz. 638 z pón. zm.).
11. Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001r w sprawie katalogu
odpadów (DZ.U. Nr 112, poz. 1206).
12. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC
w sprawie odpadów niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r
podajca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3 z 6 wrze nia 2000r, wraz z decyzjami
zmieniajcymi.
13. Ustawa z dnia 28 padziernika 2002r o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych (DZ.U. Nr 199, poz. 1671 z pón. zm.)
14. O wiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009r w sprawie wej cia w ycie zmian w
załczniku A i B Umowy europejskiej dotyczcej mi dzynarodowego przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporzdzonej w Genewie dnia 30 wrze nia
1957r (DZ.U. Nr 27, poz. 162z pó . zm).
15. Przepisy ADR – stan prawny od 1 stycznia 2011r.
16. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w
sprawie najwyszych dopuszczalnych st e i nat e czynników szkodliwych dla
zdrowia w rodowisku pracy (DZ.U. Nr 217, poz. 1833 z pón. zm.).
17. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie substancji,
preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym w rodowisku pracy (DZ.U. Nr 280, poz. 2771 z pón. zm.).
18. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpiecze stwa
i higieny pracy zwizanej z wyst powaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z pón. zm.).
19. Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji
stwarzajcych szczególne zagroenie dla rodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).
(ci g dalszy na stronie 9)
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Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 09.06.2017

Numer wersji 12

Aktualizacja: 09.06.2017

Nazwa handlowa: Erfurt Systemkleber SR6
· 15.2 Ocena bezpieczestwa chemicznego:
Ocena Bezpiecze stwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

(ci g dalszy od strony 8)

SEKCJA 16: Inne informacje
Dane opieraj si na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okre laj jednak w sposób
ostateczny wła ciwo ci produkcyjnych i nie mog by uzasadnieniem prawomocnych
umów.
· Odnone zwroty
H315 Działa dranico na skór .
H318 Powoduje powane uszkodzenie oczu.
H335 Moe powodowa podranienie dróg oddechowych.
· Partner dla kontaktów: Hr. A. Weißenbach
· Skróty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation
hazards, Denmark)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Działanie r ce/drani ce na skór – Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powane uszkodzenie oczu/działanie drani ce na oczy – Kategoria 1
STOT SE 3: Działanie toksyczne na narz dy docelowe (naraenie jednorazowe) – Kategoria 3
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