
 

 
Zgodne z UE/EOG 1907/2006 (REACH) i norweskimi przepisami. 

 
 

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ 
 
 

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

1.1 Identyfikacja produktu 
 

Nazwa handlowa  
Bitumix Plast 

Nr produktu  
- 

Numer rejestracyjny REACH  
Nie ma zastosowania 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
 

Bieżące zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny  
Szybka naprawa betonu 

 
Zastosowania niezalecane  

- 
Pełny tekst zidentyfikowanych kategorii zastosowań podano w sekcji 16  

1.3 Informacje o dostawcy karty charakterystyki substancji niebezpiecznej 
 

Informacje o spółce  
Bitusal Danmark  
Åmosevej 80, Skellingsted 
4440 Mørkøv  
DK  
CVR 36684062  
Tel.: +45 56 26 82 06 
 
Arstec Polska Sp. z o.o. 
ul. Zielonogórska 63/17A 
41-219 Sosnowiec 
+48 690 080 090 

Osoba do kontaktów  
Bjarne Poulsen 
Maciej Pilawski  

E-mail 
info@bitusal.com 
biuro@arstec.eu 

Wydanie (data)  
13-10-2015 

Wersja SDS  
1.0 

1.4 Telefon alarmowy  
Centrum Informacji Toksykologicznej pod numerem 
telefonu: 22 59 13 00 Patrz punkt 4 dotyczący 
pierwszej pomocy. 

 
SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  

Eye Dam. 1; H318  
Skin Irrit. 2; H315  
STOT SE 3; H335 

 
Pełne zwroty H, do których odniesienia zamieszczono powyżej, znajdują się w punkcie 2.2.  

2.2 Oznakowanie 
 

Piktogramy zagrożeń 
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Zwroty sygnałowe  

Zagrożenie 
Opis ryzyka  

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. (H318) 
Działa drażniąco na skórę. (H315)  
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. (H335) 

 
 Informacje 

ogólne 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub 
etykietę. (P101). 

  Chronić przed dziećmi. (P102). 
 Zapobieganie Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 

(P280). 
Bezpie-
czeństwo 

Reakcja Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. (P310). 
 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 

minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować 
płukanie. (P305+P351+P338). 

  
  
 Przechowywanie - 
 Usuwanie Zawartość/pojemnik dostarczyć do zatwierdzonego punktu odbioru odpadów. 

(P501). 
Zawiera    

Cement, portlandzki 
2.3 Inne zagrożenia  

Produkt jest żrący po zmieszaniu z wodą. 
Inne elementy oznakowania  

Nie wolno używać razem z kwasami 
 

Inne 
 

VOC  
- 

 
SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

 
3.1/3.2. Substancje/mieszaniny 

 
NAZWA: Cement, portland  
NR IDENTYFIKACYJNY: Nr CAS: 65997-15-1 Nr WE: 266-043-4  
ZAWARTOŚĆ: 15-25% 
KLASYFIKACJA CLP: STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1  

H315, H318, H335 
 

NAZWA: calcium,aluminates  
NR IDENTYFIKACYJNY: Nr CAS: 65997-16-2 Nr WE: 266-045-5  
ZAWARTOŚĆ: 5-10% 
KLASYFIKACJA CLP: Eye Irrit. 2  

H319 
 

(*) Pełne zwroty H, do których odniesienia zamieszczono powyżej, znajdują się w punkcie 16.  Normy administracyjne, jeśli są dostępne, wskazane w punkcie 8 
 

Pozostałe informacje 
 

ATEmix(oral) > 2000  
Eye Cat. 1 Suma = Suma(Ci/S(G)CLi) = 6,4 - 9,6 
Skin Cat. 2 Suma = Suma(Ci/S(G)CLi) = 1,92 - 2,88 
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SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

 
4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

 
Informacje ogólne  

Jeśli zdarzy się wypadek: skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym – zabrać ze sobą etykietę lub tę 
kartę charakterystyki. W przypadku utrzymujących się objawów albo wątpliwości co do stanu poszkodowanego, 
należy zgłosić się pod opiekę lekarza. Nigdy nie podawać nieprzytomnej osobie wody albo podobnych środków.  

W przypadku dostania się do dróg oddechowych:  
Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze i pozostawić go pod nadzorem. 

W przypadku dostania się na skórę:  
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Skórę, która miała kontakt z materiałem, umyć dokładnie wodą z mydłem. 
Można używać środków do oczyszczania skóry. NIE używać rozpuszczalników i rozcieńczalników. 

Kontakt z oczami  
Zdjąć ewentualne soczewki kontaktowe. Natychmiast rozpocząć płukanie oczu dużą ilością wody (20-30°C) do chwili 
zaniku podrażnienia, co najmniej przez 15 minut. Zadbać o płukanie pod górną i dolną powieką. Natychmiast zgłosić 
się pod opiekę lekarza. 

W przypadku połknięcia:  
Podać poszkodowanemu dużo płynu do picia i pozostawić go pod nadzorem. W przypadku złego samopoczucia 
natychmiast zasięgnąć porady lekarza, zabierając ze sobą tę kartę charakterystyki lub etykietę z produktu.  
Nie wywoływać wymiotów, chyba że zaleci to lekarz. Skierować głowę w dół, by ewentualne wymiociny nie 
wpływały do ust i przełyku. 

Poparzenia  
Nie ma zastosowania 

4.2 Najważniejsze objawy oraz skutki, ostre i opóźnione  
Działanie drażniące: produkt zawiera substancje powodujące lokalne podrażnienie w przypadku kontaktu ze 
skórą/oczami lub wdychania. Kontakt z substancjami powodującymi lokalne podrażnienia może sprawiać, że obszar 
kontaktu stanie się bardziej narażony na wchłanianie szkodliwych substancji, takich jak alergeny. 

4.3 Wskazówki dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym  
W przypadku narażenia lub podejrzenia narażenia: natychmiast zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Uwagi dla lekarza  
Zabrać ze sobą tę kartę charakterystyki. 

 
SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

 
5.1 Środki gaśnicze  

Zalecane: piana odporna na alkohol, kwas węglowy, proszek, mgła wodna. nie należy używać strumienia 
wody, ponieważ może on doprowadzić do rozprzestrzenienia ognia. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  
Jeśli produkt zostanie narażony na wysokie temperatury, na przykład w wypadku pożaru, mogą powstawać 
niebezpieczne produkty rozkładu. Są to: tlenki węgla. Niektóre tlenki metali. Przy pożarze powstawał będzie gęsty, 
czarny dym. Narażenie na działanie produktów rozkładu może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Strażacy powinni 
używać odpowiedniego sprzętu ochronnego. Zamknięte pojemniki narażone na działanie płomienia należy chłodzić 
wodą. Nie wolno dopuścić, by woda pochodząca z gaszenia wyciekała do ścieków i cieków wodnych.  

5.3 Informacje dla straży pożarnej  
Personel zajmujący się gaszeniem pożaru musi używać odpowiedniego sprzętu ochronnego i aparatu 
oddechowego z pełną maską na twarz. 

 
SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

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

Unikać bezpośredniego kontaktu z substancją.  
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska   

Brak szczególnych wymagań. 
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do jego usuwania  

Zwilżyć materiał wodą, jeśli występuje ryzyko powstawania pyłu. Czyszczenie należy w miarę możliwości wykonywać 
przy użyciu środków czyszczących. Należy unikać rozpuszczalników. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
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Patrz sekcja „Postępowanie z odpadami”, w której znajdują się informacje o postępowaniu z odpadami. Środki 
bezpieczeństwa opisano w sekcji „Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej”. 

 
SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

 
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  

Informacje o środkach ochrony znajdują się w sekcji „Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej”. Unikać 
bezpośredniego kontaktu z produktem.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami o wzajemnych niezgodnościach  
Przechowywać zawsze w pojemnikach wykonanych z takiego samego materiału, jak pojemnik oryginalny.  

Temperatura przechowywania  
Brak dostępnych danych  

7.3. Szczególne zastosowanie (lub zastosowania) końcowe  
Produkt ten powinien być używany wyłącznie do celów opisanych w sekcji 1.2 

 
SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 

 
Granica narażenia 

 
Kwarc, całkowity, wdychany (postanowienie nr 361, 2007)  
Wartość graniczna:- ppm  | 0,3 mg/m3  
Uwaga: K 5) (K = rakotwórczy 5) = Pył zawierający kwarc a, krystobalit i/lub tridymit ocenia się na podstawie wzoru sumacyjnego (patrz rozdział o 
oddziaływaniach łącznych, strona 4). Jednocześnie należy przestrzegać norm dotyczących  pyłu dokuczliwego). 

 
Kwarc, całkowity (postanowienie nr 361, 2007)  
Wartość graniczna:- ppm  | 0,3 mg/m3  
Uwaga: K 5) (K = rakotwórczy 5) = Pył zawierający kwarc a, krystobalit i/lub tridymit ocenia się na podstawie wzoru sumacyjnego (patrz rozdział o 
oddziaływaniach łącznych, strona 4). Jednocześnie należy przestrzegać norm dotyczących  pyłu dokuczliwego). 

DNEL / PNEC  
- 

 
8.2. Kontrola narażenia  

Należy regularnie kontrolować przestrzeganie podanych wartości granicznych. 
Informacje ogólne  

Zachować zwykłą higienę pracy. 
Scenariusze narażenia  

Jeśli istnieje załącznik do niniejszej karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, należy postępować zgodnie z 
informacjami i narażeniu podanymi w tym załączniku. 

Granice narażenia  
Użytkownicy związani z przedsiębiorstwami objęci są przepisami dotyczącymi środowiska pracy, mówiącymi o 
maksymalnych stężeniach narażenia. Patrz wartości graniczne dotyczące higieny pracy poniżej. 

Środki techniczne  
Stężenia gazu i pyłu w powietrzu należy utrzymywać na jak najniższym poziomie i poniżej obowiązujących 
wartości granicznych (patrz poniżej). Stosować ewentualnie wyciąg punktowy, jeśli ogólny przepływ powietrza w 
pomieszczeniu roboczym nie jest wystarczającym. Zadbać o widoczne oznakowanie płuczki do oczu i dmuchawy. 

Środki higieniczne  
Przy każdej przerwie w użytkowaniu produktu oraz przy zatrzymaniu prac należy umyć narażone obszary ciała. Myć 
zawsze dłonie, przedramiona i twarz. 

Ograniczenie narażenia środowiska naturalnego  
Unikać przedostawania się większych ilości do ścieków 

Środki ochrony indywidualnej 
 
 
 
 
 

 
Informacje ogólne 
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Używać wyłącznie środków ochrony ze znakiem CE. 

Środki ochrony dróg oddechowych  
Jeśli wentylacja w miejscu pracy nie jest wystarczająca, należy używać półmasek lub pełnych masek z odpowiednim 
filtrem lub środków ochrony dróg oddechowych z dostarczaniem powietrza. Wybór zależeć będzie od konkretnej 
sytuacji roboczej oraz czasu trwania pracy z produktem. 

Ochrona ciała  
Należy używać specjalnej odzieży roboczej. Stosować ewentualnie kombinezon ochronny w przypadku dłuższej pracy z 
produktem. 

Ochrona dłoni  
Używać rękawic ochronnych. Konkretna sytuacja w pracy nie jest znana. Aby uzyskać pomoc w wyborze typu rękawic, należy 
skontaktować się z dostawcą rękawic. Należy pamiętać, że elastyczne rękawice rozciągają się przy użytkowaniu. Zmniejsza 
się wtedy grubość rękawicy, a przez to czas do przerwania. W praktyce temperatura w rękawicy wynosi około 35 °C, podczas 
gdy standardowy test EN 374-3 przeprowadza się w temperaturze 23 °C. Czas przerwania skraca się w związku z tym o 
czynnik 3. 

Środki ochrony oczu  
Używać okularów ochronnych z osłonami bocznymi. 

 SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE    
 

        

 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych   
 

 Stan skupienia Kolor Zapach pH Lepkość Gęstość/g/cm3) 
 

 Proszek - - - - - 
 

 Zmiana stanu skupienia i opary     
 

  Temperatura topnienia (°C) Temperatura wrzenia (°C)  Prężność par (mm Hg) 
 

-  -  -  
 

 Dane dotyczące zagrożenia pożarem i wybuchem    
 

  Temperatura zapłonu (°C)      Temperatura podtrzymania palenia (°C) Temperatura samozapłonu (°C) 
 

-  -  -  
 

 Granice wybuchowości (% obj.) Właściwości utleniające    
 

-  -    
 

 Rozpuszczalność      
 

  Rozpuszczalność w wodzie      Współczynnik podziału (n- oktanol/woda)  
 

 

 

 Rozpuszczalny  -    
 

 9.2 Inne informacje     
 

  Rozpuszczalność w tłuszczach Pozostałe informacje    
 

-  N/D    
 

 
SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

 
10.1 Reaktywność   

Brak danych  
10.2 Stabilność chemiczna   

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

10.3 Możliwość niebezpiecznych reakcji   
Brak szczególnych  

10.4 Okoliczności, których należy unikać   
Brak szczególnych  

10.5 Substancje niezgodne   
Silne kwasy, silne zasady, silne środki utleniające i mocne środki redukujące  

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu   
Produkt nie rozkłada się, jeśli jest użytkowany zgodnie z częścią 1. 

 
SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

 
11.1 Informacje o działaniu toksycznym 

 
Toksyczność ostra  

Substancja Rodzaj Test Droga narażenia Wynik 
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Brak dostępnych danych  

Podrażnienie/żrące działanie na skórę  
Działa drażniąco na skórę. 

Poważne uszkodzenie/podrażnienie oka  
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

Wywołanie alergii skóry i dróg oddechowych  
Brak dostępnych danych 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze  
Brak dostępnych danych 

Zdolność wywoływania raka  
Brak dostępnych danych 

Toksyczność rozrodcza  
Brak dostępnych danych 

STOT, narażenie pojedyncze  
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

STOT, narażenie wielokrotne  
Brak dostępnych danych 

Zagrożenie spowodowane przez wdychanie  
Brak dostępnych danych 

Efekty przewlekłe  
Działanie drażniące: Produkt zawiera substancje powodujące lokalne podrażnienie w przypadku kontaktu ze 
skórą/oczami lub wdychania. Kontakt z substancjami powodującymi lokalne podrażnienia może sprawiać, że obszar 
kontaktu stanie się bardziej narażony na wchłanianie szkodliwych substancji, takich jak alergeny. 

 
 

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE    
      

12.1. Toksyczność     
 Substancja Rodzaj Test Czas trwania próby Wynik 
 Brak dostępnych danych     

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu.     
 Substancja Rozkładanie w środowisku wodnym Test Wynik 
 Brak dostępnych danych     

12.3 Zdolność do bioakumulacji     
 Substancja Potencjał bioakumulacji LogPow BFC  

Brak dostępnych 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 szczególnych 

 
SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

 
13.1  Metody postępowania z odpadami  

Produkt ten objęty jest przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. 
Odpad  

Kod odpadu EAL 
17 01 01 

Specjalne opakowanie  
- 

Zanieczyszczone opakowanie  
Opakowanie z resztkami produktu należy utylizować zgodnie z tymi samymi postanowieniami, które dotyczą produktu. 

 
SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
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Nie jest to substancja niebezpieczna zgodnie z ADR i IMDG. 

14.1 – 14.4  
ADR/RID  

14.1 Numer ONZ   
14.2 UN proper shipping name   
14.3 Klasa (klasy) zagrożenia w transporcie  

 
14.4 Grupa opakowań 

Informacje dodatkowe  

Kod ograniczeń dla tuneli  
 

IMDG  
UN-no.  
Proper Shipping Name  
Class  
PG*  
EmS  
MP**  
Hazardous constituent 

 
IATA/ICAO  

UN-no.  
Proper Shipping Name  
Class  
PG* 

 
14.5 Zagrożenie dla środowiska  

- 
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkownika   

-  
14.7 Transport luzem zgodnie z Dodatkiem II w MARPOL73/78 i przepisy IBC   

Brak danych  
(*) Packing group  
(**) Marine pollutant 

 

 
SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

 
15.1 Ustawy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska dla tego konkretnego produktu 

 
Ograniczenia użytkowania  

Produkt nie może być wykorzystywany w pracy zawodowej przez osoby poniżej 18 lat. 
Wymagania dotyczące specjalnego wyszkolenia  

- 
Pozostałe informacje 

 
- 

Źródła  
DYREKTYWA RADY 94/33/WE w sprawie ochrony pracy osób młodych.  
Przepisy, postanowienie nr 704: Wartości wymagające działań i wartości graniczne.  
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, autoryzacji i restrykcji dotyczących chemikaliów (REACH). 

15.2 Analiza bezpieczeństwa chemicznego  
Nie 

2830324768  
SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 

 
Pełny tekst zwrotów H, do których zamieszczono odniesienia w części 3 
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H315 - Działa drażniąco na skórę.  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.  
H319 - Działa drażniąco na oczy.  
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

 
Pełny tekst dla zidentyfikowanego użytkownika, do którego zamieszczono odniesienie w części 1  

- 
Symbole inne niż wymienione w części 2  

- 
Inne  

Zaleca się przekazanie niniejszej karty charakterystyki substancji niebezpiecznej faktycznemu 
użytkownikowi produktu. Wymienionych tu informacji nie wolno wykorzystywać jako specyfikacji 
produktu.  
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej dotyczą wyłącznie produktu 
wymienionego w sekcji 1 i nie muszą dotyczyć użytkowania razem z innymi produktami.  
Zmiany w stosunku do ostatniej znaczącej wersji (pierwsza cyfra w wersji SDS, patrz sekcja 1) niniejszej 
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej zaznaczone są niebieskim trójkątem. 

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej została poddana walidacji przez  
AW /CHYMEIA 

Data ostatniej znaczącej zmiany (pierwsza cyfra w wersji SDS)  
- 

Data ostatniej drobnej zmiany (ostatnia cyfra w wersji SDS)  
- 
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