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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1 Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa: fade® Special Adhesive. 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane: 

Zastosowanie 
produktu: Klej. 

Do zastosowania profesjonalnego i konsumenckiego. 

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 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, masę reakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-
metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcję alergiczną. 

EUH210, Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 

2.3 Inne zagrożenia: 

Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB. 

SEKCJA 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1 Substancje: 

Produkt jest mieszaniną. 

3.2 Mieszaniny: 
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Produkt nie zawiera substancji podlegających zgłoszeniu. 

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy: 

Informacje ogólne: W przypadku złego samopoczucia należy zasięgnąć porady lekarza. 

Wdychanie: Wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić warunki do oddychania. 
Problemy z oddychaniem: skonsultować się z lekarzem/służbami 
medycznymi. 

Kontakt ze skórą: Przemyć dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy udać się 
z poszkodowanym do lekarza. 

Kontakt z oczami: Przepłukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są założone i można to 
łatwo zrobić. Kontynuować płukanie. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy 
udać się z poszkodowanym do okulisty. 

Połknięcie: Przepłukać jamę ustną wodą. W przypadku złego samopoczucia należy 
skonsultować się z lekarzem. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: 

Może powodować reakcję alergiczną. 

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: Strumień wody. Suchy proszek. Piana. Dwutlenek węgla. 

Niezalecane środki gaśnicze: 

Nie są znane. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: 

W przypadku pożaru może dojść do uwolnienia toksycznych oparów. 

5.3 Informacje dla 
straży pożarnej: 

Należy nosić niezależny aparat oddechowy i odzież ochronną, aby zapobiec 
kontaktowi z substancją. 

 

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. 

Przewietrzyć miejsce rozlania. 

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 
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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 utylizacji znajdują się w sekcji 13. 

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. 

Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Po zakończeniu pracy 
z produktem należy zawsze umyć ręce. Palenie, picie i spożywanie posiłków 
jest zabronione w strefie pracy. 

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

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać 
w temperaturze pokojowej. Przechowywać w szczelnie zamkniętym 
pojemniku. 

Maksymalny czas przechowywania: 1 rok. 

Przechowywać w oryginalnym pojemniku. 

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): 

Nie zawiera substancji, dla których obowiązują limity narażenia zawodowego. 

DNEL / PNEC: 

Brak danych. 

8.2 Kontrola narażenia: 

Stosowne techniczne środki kontroli: 

Normalna wentylacja pomieszczenia. 

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: 

Brak szczególnych wymagań. 

 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie środki 
ochrony dróg oddechowych. 
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Ochrona rąk: Rękawice nitrylowe ≥120 min EN 374. 

Ochrona oczu: Okulary ochronne. 

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 
W zależności od 
produktu 

Charakterystyczny Brak danych Brak danych 

Temperatura 
zapłonu: 

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

Temperatura 
topnienia: 

Brak danych Brak danych Brak danych 1,29 Brak danych 

Szybkość 
parowania: 

Temperatura 
samozapłonu: 

Granice 
wybuchowości: 

Rozpuszczalność 
w wodzie: 

 

Brak danych Brak danych Brak zagrożenia Rozpuszczalny  

 

9.2 Inne informacje: 

Zawartość VOC: 0,31 – 0,39% (4,01 g/l – 5,02 g/l). 

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 w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia się 
z produktem (zob. sekcja 7). 

10.5 Materiały 
niezgodne: 

Brak dodatkowych informacji. 

 

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. 

Działanie żrące/drażniące 
na skórę: 

Nie sklasyfikowano. 
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Poważne 
uszkodzenie/podrażnienie 
oczu: 

Nie sklasyfikowano. 

Działanie uczulające na 
drogi oddechowe lub 
skórę: 

Nie sklasyfikowano, ale zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, masę 
reakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-
3-onu (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: - 

 

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1 Działanie toksyczne: Nie sklasyfikowano. 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu: 

Brak dodatkowych informacji. 

12.3 Zdolność do bioakumulacji: 

Brak dodatkowych informacji. 

12.4 Mobilność w glebie: Brak dodatkowych informacji. 

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. 

 



Karta charakterystyki 

 

fade® Acoustic ALBUS 

Wersja: 1.0 

Data wejścia w życie: 16.12.2021 r. 

 

6/6 

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. 
Wariant: 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 
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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 

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: Zawartość VOC: 0 – 0,39% (4,01 g/l – 5,02 g/l). 

 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: 

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego. 

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE 

Pełne brzmienie zwrotów H zgodnie z treścią sekcji 3: 

- 

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. 
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Zatwierdził: 

SRS 

www.msds-eu.com 

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

