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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1 Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa: fade® Acoustic ALBUS. 

 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane: 

Zastosowanie 
produktu: Gotowy tynk do natryskiwania. 

 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 

Spółka: Fade Acoustic Ceilings Europe ApS 

 Stamholmen 157 

 DK-2650 Hvidovre 

 Dania 

 Tel.: +45 2570 0176 

Osoba do kontaktu: Mikael Olsson – Mikael.Olsson@saint-gobain.com 

 

1.4 Numer telefonu alarmowego: 

Należy użyć lokalnego numeru alarmowego. 

Wielka Brytania: Należy skontaktować się z krajowym centrum informacji 
w sprawie zatruć (National Poisons Information Service) pod numerem 111 
czynnym całą dobę. 

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 (CLP). 

Nie sklasyfikowano. 

2.2 Elementy oznakowania zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 (CLP). 

Nie sklasyfikowano. 

Dodatkowe oznakowanie: 

EUH208, Zawiera masę reakcyjną: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on 
(3:1). Może powodować reakcję alergiczną. 

EUH210, Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 

Substancja czynna: 

bronopol (0,046 g/100 g) 

Masa reakcyjna: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (3:1). 
(0,0014 g/100 g) 

 

2.3 Inne zagrożenia: 

Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB. 

 

mailto:Mikael.Olsson@saint-gobain.com
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SEKCJA 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1 Substancje: 

Produkt jest mieszaniną. 

3.2 Mieszaniny: 

Numer 
CAS/WE Nr REACH Nazwa Zawartość % Klasyfikacja 

52-51-7 / 200-
143-0 

01-2119980938-
15-XXXX 

Bronopol <0,05 Acute Tox. 4, H302+ 
H312, Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318, 
STOT SE 3, H335, 
Aquatic Acute 1, H400 
(M=10), Aquatic Chronic 
1, H410 (M=1). 

55965-84-9 / 
911-418-6 

01-2120764691-
48-XXXX 

Masa reakcyjna: 5-chloro-
2-metylo-4-izotiazolin-3-
on i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-on (3:1) 

<0,0015 Acute Tox. 3, H301, 
Acute Tox. 2, H310, 
Skin Corr. 1C, H314, 
(SCL: 0,60%), Skin 
Sens. 1A, H317, (SCL: 
0,0015%), Eye Dam. 1, 
H318, Acute Tox. 2, 
H330, Aquatic Acute 1, 
H400 (M=100), Aquatic 
Chronic 1, H410 
(M=100). EUH071. 

 

Pełne brzmienie zwrotów H znajduje się w sekcji 16. Wartości graniczne narażenia w miejscu pracy, 
jeśli są dostępne, zostały wymienione w sekcji 8. 

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy: 

Informacje ogólne: Jeśli objawy nie ustępują: Należy skontaktować się z lekarzem lub 
pogotowiem ratunkowym. Należy pokazać lekarzowi niniejszą kartę 
charakterystyki. 

Wdychanie: W przypadku trudności z oddychaniem lub podrażnienia dróg oddechowych: 
Wyprowadzić osobę na świeże powietrze i pozostać przy niej. 

Kontakt ze skórą: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Przemyć dużą ilością wody 
z mydłem. 
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Należy upewnić się, że narażona 
skóra została dokładnie umyta wodą z mydłem. NIE STOSOWAĆ 
rozpuszczalników ani rozcieńczalników. W przypadku wystąpienia 
podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Kontakt z oczami: Przy podrażnieniu oka: Zdjąć soczewki kontaktowe i szeroko otworzyć oczy. 
Płukać oczy wodą lub roztworem soli fizjologicznej (20–30°C) przez co 
najmniej 5 minut. Zwrócić się o pomoc lekarską i kontynuować płukanie 
podczas transportu. 

Połknięcie: Zapewnić osobie poszkodowanej dużo wody do picia i pozostać przy niej. 
W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie zasięgnąć porady 
lekarza i zabrać ze sobą kartę charakterystyki lub etykietę produktu. Nie 
należy wywoływać wymiotów, chyba że zaleci to lekarz. Ustawić osobę 
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poszkodowaną w pozycji pochylonej do przodu z głową skierowaną w dół, 
aby uniknąć wdychania lub zadławienia się treścią żołądkową. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: 

Produkt zawiera substancje, które mogą wywołać reakcję alergiczną u osób 
podatnych. 

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

Stosować leczenie objawowe. 

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

 

5.1 Środki gaśnicze: Należy stosować środki gaśnicze odpowiednie dla występującego pożaru. 

Niezalecane środki gaśnicze: 

Nie są znane. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: 

Pożar spowoduje powstanie gęstego dymu. Narażenie na działanie produktów spalania może być 
szkodliwe dla zdrowia. 

5.3 Informacje dla 
straży pożarnej: 

Należy nosić niezależny aparat oddechowy i odzież ochronną, aby zapobiec 
kontaktowi z substancją. Zamknięte pojemniki narażone na działanie ognia 
należy chłodzić wodą. Nie dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do 
kanalizacji i pobliskich wód powierzchniowych. 

 

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
ŚRODOWISKA 

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

Informacje na temat ochrony indywidualnej można znaleźć w sekcji 8. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 

Unikać usuwania do jezior, rzek, kanalizacji itp. 

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

Małe rozlania: wytrzeć chłonnym materiałem (np. ściereczką, włókniną). 

Duże rozlania: Zabezpieczyć i zebrać rozlany materiał za pomocą niepalnego 
materiału absorpcyjnego, takiego jak piasek, ziemia, wermikulit, ziemia 
okrzemkowa, a następnie umieścić w odpowiednim zamykanym pojemniku do 
utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Następnie spłukać miejsce rozlania 
dużą ilością wody. Utylizować zgodnie z sekcją 13. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji: 

Informacje na temat ochrony indywidualnej można znaleźć w sekcji 8. 

Informacje na temat utylizacji znajdują się w sekcji 13. 
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SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: 

Informacje na temat ochrony indywidualnej można znaleźć w sekcji 8. 

Palenie, picie i spożywanie posiłków jest zabronione w strefie pracy. 

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

Pojemniki, które zostały otwarte, należy starannie zamknąć i przechowywać 
w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekom. Zawsze przechowywać 
w pojemnikach wykonanych z tego samego materiału co oryginalne 
opakowanie. 

Temperatura przechowywania: > 0°C. 

Materiały niezgodne: 

Silne kwasy, silne zasady, silne środki utleniające i silne środki redukujące. 

7.3 Szczególne 
zastosowanie(-a) 
końcowe: 

Ten produkt powinien być używany wyłącznie do zastosowań opisanych 
w sekcji 1.2. 

 

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1 Parametry kontrolne – Wartości graniczne narażenia w miejscu pracy EH-40 (Wielka 
Brytania): 

 

Pył wdychalny, ogólnie 

Dopuszczalna wartość narażenia długotrwałego (8 godzin) (mg/m3): 10 

 

Pył celulozowy, frakcja respirabilna 

Dopuszczalna wartość narażenia długotrwałego (8 godzin) (mg/m3): 4 (frakcja respirabilna) 

 

Pył celulozowy, frakcja wdychalna 

Dopuszczalna wartość narażenia długotrwałego (8 godzin) (mg/m3): 10 (frakcja wdychalna) 

Dopuszczalna wartość narażenia krótkotrwałego (15 minut) (mg/m3): 20 (frakcja wdychalna) 

 

DNEL / PNEC: 

Brak danych. 

8.2 Kontrola narażenia: 

Stosowne techniczne środki kontroli: 

Profesjonalni użytkownicy poddawani są przewidzianym przepisami 
maksymalnym poziomom stężeń dla narażenia w miejscu pracy. Zob. wartości 
graniczne higieny pracy powyżej. 

Stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu należy utrzymywać na minimalnym 
poziomie i poniżej aktualnych wartości granicznych (patrz wyżej). 
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Informacje ogólne/środki higieny: 

W przerwach pomiędzy stosowaniem produktu i pod koniec pracy należy 
dokładnie umyć wszystkie narażone części ciała. Zawsze myć ręce, 
przedramiona i twarz. 

Indywidualne środki ochrony: 

Należy stosować wyłącznie indywidualne środki ochrony opatrzone znakiem 
CE. 

Ochrona dróg 
oddechowych: 

Zwykle nie jest wymagana. 

 W przypadku nanoszenia natryskowego: filtr P2, typ S/SLP. EN 149. 

Ochrona rąk: Rękawice nitrylowe >480 min EN 374. 

Ochrona oczu: Zwykle nie jest wymagana. 

Ochrona tułowia: Normalna odzież robocza. 

Środki kontroli narażenia środowiska: 

Nie są konieczne żadne specjalne środki ostrożności. 

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych: 

Wygląd: Kolor: Zapach: Odczyn pH: 
Lepkość 
w 23°C: 

Pasta Biały Słaby 7–9 Brak danych 

Temperatura 
zapłonu: 

Temperatura 
wrzenia: Prężność par: Gęstość (g/cm3): 

Temperatura 
topnienia: 

Brak danych 100°C Brak danych 0,90 Brak danych 

Szybkość 
parowania: 

Temperatura 
samozapłonu: 

Granice 
wybuchowości: 

Rozpuszczalność 
w wodzie: 

 

Brak danych Brak danych Brak zagrożenia Rozpuszczalny  

 

9.2 Inne informacje: 

Brak. 

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1 Reaktywność: 
Nie są znane żadne niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego 
użytkowania. 

10.2 Stabilność 
chemiczna: 

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach. 

 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: 

Produkt jest stabilny w warunkach wskazanych w sekcji „Postępowanie 
z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie”. 

10.4 Warunki, których 
należy unikać: 

Brak szczególnych warunków. 

10.5 Materiały 
niezgodne: Silne kwasy, silne zasady, silne środki utleniające i silne środki redukujące. 
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10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: 

Brak w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania. 

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych: 

Toksyczność ostra: Nie sklasyfikowano. 

 Bronopol: 
Doustnie – LD50 – Szczur: 254 mg/kg 
Na skórę – LD50 – Królik: 1600 mg/kg 
Wdychanie – LC50 – Szczur: 800 mg/l 

 Masa reakcyjna: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-on (3:1): 
Doustnie – LD50 – Szczur: 49,6–74 mg/kg 
Na skórę – LD50 – Królik: 141 mg/kg 
Wdychanie – LC50 – Szczur: 0,33 mg/l 

Działanie żrące/drażniące 
na skórę: 

Nie sklasyfikowano. 

Poważne 
uszkodzenie/podrażnienie 
oczu: 

Nie sklasyfikowano. 

Działanie uczulające na 
drogi oddechowe lub 
skórę: 

Nie sklasyfikowano, ale zawiera masę reakcyjną: 5-chloro-2-metylo-4-
izotiazolin-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (3:1). Może powodować 
reakcję alergiczną. 

Działanie mutagenne na 
komórki rozrodcze: 

Nie sklasyfikowano. 

Działanie rakotwórcze: Nie sklasyfikowano. 

Toksyczność 
reprodukcyjna: 

Nie sklasyfikowano. 

Działanie toksyczne na 
narządy docelowe 
(narażenie jednorazowe): 
 

Nie sklasyfikowano. 

Działanie toksyczne na 
narządy docelowe 
(narażenie powtarzane): 

Nie sklasyfikowano. 

Zagrożenie spowodowane 
aspiracją: 

Nie sklasyfikowano. 

 

11.2 Informacje dotyczące innych zagrożeń: 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: 

Produkt/substancja nie ma właściwości zaburzających funkcjonowanie układu 
hormonalnego: 

Informacje dodatkowe: - 
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SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1 Działanie toksyczne: Nie sklasyfikowano. 

 Bronopol: 
Ryba – LC50 – 96 h: 41,2 mg/l 
Rozwielitka – EC50 – 48 h: 1,4 mg/l 
Algi – EC50 – 72 h: 0,4 mg/l 

 Masa reakcyjna: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-on (3:1): 
Algi – EC50 – 72 h: 0,027 mg/l 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu: 

Produkt powinien ulegać biodegradacji. 

12.3 Zdolność do bioakumulacji: 

Masa reakcyjna: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-on (3:1): 

BCF 3.6. 

12.4 Mobilność w glebie: Brak danych. 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: 

Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB. 

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: 

Produkt/substancja nie ma właściwości zaburzających funkcjonowanie 
układu hormonalnego: 

12.7 Inne szkodliwe skutki działania: 

Nie są znane. 

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów: 

Unikać odprowadzania do kanalizacji lub wód powierzchniowych. Rozlane 
ciecze i odpady zbierać do zamkniętych, szczelnych pojemników w celu 
usunięcia na lokalnym składowisku odpadów niebezpiecznych. Kodowanie 
strumienia odpadów jest oparte na zastosowaniu produktu przez 
konsumenta. 

Opcjonalnie: 

Kod EWC: 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09. 

Zanieczyszczone 
opakowanie: 

Opakowania, w których znajdują się resztki produktu, należy usuwać w taki 
sam sposób jak produkt, ewentualnie zgodnie z rodzajem opakowania. 

 

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu. 

 ADR/RID IMDG/IMO 

14.1 Numer UN: Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.2 Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN: 

Nie dotyczy Nie dotyczy 
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14.3 Klasa zagrożenia w 
transporcie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.5 Zagrożenia dla środowiska – 
MP EmS: 

Nie Nie 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Inne informacje: LQ: Nie dotyczy LQ: Nie dotyczy 

Tunele: Nie dotyczy Tunele: Nie dotyczy 

 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: 

Nie dotyczy 

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: 

Nie dotyczy 

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

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

Źródła: 

Rozporządzenie dotyczące urządzeń ciśnieniowych (zmiana) z 2011 r. Rozporządzenie dotyczące 
chemikaliów (informacje o zagrożeniach i opakowania do dostaw) z 2009 r. Rozporządzenie dotyczące 
kontrolowania substancji niebezpiecznych dla zdrowia z 2002 r. (ze zmianami). Rozporządzenie 
o żegludze handlowej (towary niebezpieczne i zanieczyszczenia morskie) z 1997 r. Rozporządzenie 
dotyczące zgłaszania urazów, chorób i niebezpiecznych zdarzeń z 2013 r. Rozporządzenie (UE) 
2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej. Rozporządzenie dotyczące 
odpadów niebezpiecznych (Anglia i Walia) z 2005 r. (z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie WE 
nr 1907/2006 (REACH) Dyrektywa 2000/532/WE. Dyrektywa Seveso: 96/82/WE. Rozporządzenie WE 
nr 2020/878. Rozporządzenie CLP 1272/2008. Rozporządzenie REACH 1907/2006. Rozporządzenie 
GB CLP. 

Informacje dodatkowe: Kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią nie mogą być narażone na kontakt 
z tym produktem. Należy rozważyć ryzyko i ewentualne techniczne środki 
ostrożności lub organizację miejsca pracy potrzebne do wyeliminowania 
narażenia. 

 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: 

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego. 

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE 

Pełne brzmienie zwrotów H zgodnie z treścią sekcji 3: 

H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. 

H315: Działa drażniąco na skórę. 

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. 

H302: Działa szkodliwie po połknięciu. 
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H301: Działa toksycznie po połknięciu. 

H310: Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą. 

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. 

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H330: Wdychanie grozi śmiercią. 

EUH071: Działa żrąco na drogi oddechowe. 

Informacje dodatkowe: Niniejsze informacje opierają się na naszej aktualnej wiedzy i mają na celu 
opisanie produktu wyłącznie pod kątem wymagań zdrowotnych, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 
Nie należy ich zatem interpretować jako gwarancji jakiejkolwiek szczególnej właściwości produktu. 

Zatwierdził: 

SRS 

www.msds-eu.com 

http://www.msds-eu.com/

