
 

Isofrax DPF cement 
Karta charakterystyki  
 

zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) 

Data wydania: 2017-01-17 Data weryfikacji: 2017-01-17  Zastępuje: 2000-02-24 Wersja: 6.00 
 

2017-01-17 PL - pl  1/6 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 
 

1.1. Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa : Isofrax DPF cement 

Kod produktu : EO406 

 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Do zastosowań przemysłowych przy wysokich temperaturach. 
 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 

Brak dodatkowych informacji 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Dostawca 
Unifrax Limited 
Mill Lane, Rainford 
WA11 8LP St Helens, Merseyside - United Kingdom 
T + 44 (0) 1744 88 7600 - F + 44 (0) 1744 88 9916 
reachsds@unifrax.com 

Adres poczty elektronicznej osoby znającej się na sprawie: 
reachsds@unifrax.com 

Dystrybutor 
Unifrax GmbH 
Kleinreinsdorf 62 
07989  Teichwolframsdorf - Germany 
T + 49 (0) 366 24 40020 - F + 49 (0) 366 24 40099 

Dystrybutor 
Unifrax France 
17 Rue Antoine Durafour 
42420 Lorette - France 
T +33 (0) 4 7773 7000 - F +33 (0) 4 7773 3991 

Dystrybutor 
Unifrax Derby 
Shaftsbury Street 
DE23 8XA Derby - United Kingdom 
T +44 (0) 1332 331808 

Dystrybutor 
Unifrax s.r.o. 
Ruská 311, Pozorka 
417 03 Dubí 3 - Czech Republic 
T + 42 (0) 417 800 356 - F + 42 (0) 417 539 838 
pskvara@unifrax.com 

Dystrybutor 
Unifrax Italia Srl 
Via Volonterio 19 
21047  Saronno (VA) - Italy 
T +39 02 967 01 808 - F +39 02 962 5721 

Dystrybutor 
Unifrax Spain 
Cristobal Bordiu 20 
28003 Madrid - Spain 
T + 34 91 395 2279 - F + 34 91 395 2124 

  

 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu pogotowia : Occupational Hygiene and CARE: tel.: + 44 (0) 1744 887603; e-mail: reachsds@unifrax.com; 
(8:15–17:10); język: angielski 

 
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Nie sklasyfikowany 
 

 
 

 
  

Efekty fizykochemiczne niepożądane dla zdrowia człowieka i dla środowiska 

Brak dodatkowych informacji 
 

 

2.2. Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] Dodatkowe oznakowanie do wyświetleniaDodatkowe(e) klasyfikacja(e) do wyświetlenia  

Frazy EUH : EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie 
 
 

   
 
 

 

2.3. Inne zagrożenia 

Brak dodatkowych informacji 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
 

3.1. Substancje 

Nie dotyczy 
 

 

3.2. Mieszaniny 
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Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

kwas wersenowy (EDTA) disodu, dihydrat 
 

(Numer CAS) 6381-92-6 
(Numer WE) 205-358-3 

2,5 - 5 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), 
H332 

kwas wersenowy, EDTA 
 

(Numer CAS) 60-00-4 
(Numer WE) 200-449-4 
(Numer indeksowy) 607-429-00-8 

1 - 2,5 Eye Irrit. 2, H319 

 
 
 

 

Pełne brzmienie sformułowań H: patrz sekcja 16 
  
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wdychanie produktu jest mało prawdopodobne. Wyprowadzić poszkodowanego na świeże 
powietrze. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Płukać skórę dużą ilością wody. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Wypłukać usta. Podawać duże ilości wody do picia. NIE wywoływać wymiotów. Bezzwłocznie 
zasięgnąć porady lekarza. 

 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Brak dodatkowych informacji 
 

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

Leczenie objawowe. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Produkt nie jest łatwopalny. Stosować odpowiednie środki do zwalczania pożaru w sąsiedztwie. 
Piana. Suchy proszek. Ditlenek węgla. Woda rozpylana. 

Nieodpowiednie środki gaśnicze : Nie używać silnego strumienia wody. 
 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Brak dodatkowych informacji 
 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Instrukcja gaśnicza : Unikać zanieczyszczenia środowiska wodą używaną do gaszenia pożaru. 

Ochrona w przypadku gaszenia pożaru : Nie wchodzić do strefy ogarniętej pożarem bez sprzętu ochronnego i aparatu do oddychania. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 

Wyposażenie ochronne : Zobacz rubrykę 8, jeżeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie należy stosować. 

Procedury działania na wypadek zagrożenia : Zabronić nieupoważnionym osobom. 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 

Wyposażenie ochronne : Zobacz rubrykę 8, jeżeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie należy stosować. 
Zapewnić odpowiednią wentylację. 

Procedury działania na wypadek zagrożenia : Upewnić się, że operatorzy są przeszkoleni, aby zminimalizować narażenie. 
 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Unikać przedostania się do kanalizacji ścieków i wody pitnej. Powiadomić władze, jeżeli ciecz dostanie się do ścieków lub wód publicznych. 
 

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

Metody oczyszczania : Zebrać rozprzestrzeniony produkt jak najszybciej za pomocą obojętnych ciał stałych takich jak 
glina lub ziemia okrzemkowa. Wysoce skuteczny filtr na cząsteczki (filtr HEPA). 

 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Środki ostrożności związane z używaniem. Patrz Punkt 7. Zobacz rubrykę 8, jeżeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie należy stosować. 
Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13. 
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SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania 

: Zapewnić odpowiednią wentylację, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych. Przed użyciem 
zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Stosować wymagane środki ochrony 
indywidualnej. Unikać kontaktu ze skórą, oczami lub ubraniami. Unikać wdychania oparów. Nie 
jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed 
opuszczeniem pracy umyć ręce i wszystkie narażone części ciała wodą z łagodnym mydłem. 

 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 

Warunki przechowywania : Przechowywać produkt wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Poza użyciem, przechowywane 
pojemniki powinny zostać zamknięte. Chronić przed mrozem. Przechowywać z dala od: kwasy, 
Źródła ciepła. 

Temperatura magazynowania : 5 - 20 °C 

Wskazówki dotyczące wspólnego składowania : Przechowywać z dala od produktów spożywczych i napojów, w tym również żywności dla 
zwierząt. 

 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 
 

kwas wersenowy, EDTA (60-00-4) 

UE Nazwa miejscowa EDTA 

UE Uwagi SCOEL Recommendations (2009) 
 

 

 

 
 

8.2. Kontrola narażenia 
   

Ochrona rąk: 

Rękawice z PCW, odporne na produkty chemiczne (zgodnie z normą EN 374 lub równoważną) 
 

Ochrona wzroku: 

Okulary ochronne z zabezpieczeniami po bokach. Fontanny do przepłukiwania oczu powinny się znajdować w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
potencjalnego narażenia 
 

Ochrona skóry i ciała: 

Szczelna odzież. Nie zabierać odzieży roboczej do domu 
  

Ochrona dróg oddechowych: 

Produkt w stanie ciekłym: Małe prawdopodobieństwo inhalacji. W przypadku tworzenia się pyłów: Nosić odpowiednią maskę. (FFP3) 
  

  

Inne informacje: 

Nie jeść i nie pić oraz nie palić podczas używania produktu. Nie zabierać odzieży roboczej do domu. Oddzielić ubrania robocze od wyjściowych. 
Czyścić je oddzielnie. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia : Ciecz 
  

Wygląd : Pasta. 

Barwa : Szara. 
  

Zapach : bez zapachu. 
  

Próg zapachu : Brak danych 
  

pH : Brak danych 
  

Szybkość parowania względne (octan butylu=1) : Brak danych 
  

Temperatura topnienia : > 1350 °C 
  

Temperatura krzepnięcia : Brak danych 
  

Temperatura wrzenia : Brak danych 
  

Temperatura zapłonu : Brak danych 
  



Isofrax DPF cement 
Karta charakterystyki  
 

zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) 
 

2017-01-17 PL - pl  4/6 
 

Temperatura samozapłonu : Brak danych 
  

Temperatura rozkładu : Brak danych 
  

Łatwopalność (ciało stałe, gaz): : Nie dotyczy 
  

Ciśnienie pary : Brak danych 
  

Gęstość względna pary w temp. 20  °C : Brak danych 
  

Gęstość względna : Brak danych 
  

Masa właściwa : 1140 kg/m³ 

Rozpuszczalność : Woda: Słabo rozpuszczalny 
  

Log Pow : Brak danych 
  

Lepkość, kinematyczna : Brak danych 
  

Lepkość, dynamiczna : Brak danych 
  

Właściwości wybuchowe : Ogrzanie grozi wybuchem. 
  

Właściwości utleniające : Niepodtrzymujący spalania. 
  

Granica wybuchowości : Brak danych 
 

 
 

9.2. Inne informacje 

Gęstość pozorna : 1714 kg/m³ (mg/kg mokrej masy) 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 

10.1. Reaktywność 

Stabilny w normalnych warunkach użycia. 
 

10.2. Stabilność chemiczna 

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach obsługiwania i przechowywania. 
 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Brak dodatkowych informacji 
 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Brak dodatkowych informacji. 
 

10.5. Materiały niezgodne 

Żadne(a). 
 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania. 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra : Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych) 
 

 

 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych) 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące 
na oczy 

: Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych) 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę 

: Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych) 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych) 

Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych) 
 

 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych) 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe 

: Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych) 

 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane 

: Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych) 

 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracja : Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych) 
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Inne informacje : Testy włókien zawartych w tym materiale przeprowadzone zatwierdzonymi metodami 
(Dyrektywa 67/548/WE, Załącznik V, metoda B4) dały wynik negatywny. Sztuczne włókna 
mineralne mogą powodować łagodne podrażnienia objawiające się swędzeniem lub rzadziej, u 
niektórych wrażliwych osób, lekkim zaczerwienieniem. W odróżnieniu od innych reakcji 
podrażnieniowych nie jest to rezultat uczulenia lub chemicznego uszkodzenia skóry, lecz 
przejściowego drażnienia mechanicznego. 
 
Inne badania na zwierzętach 

 
Opisywane materiały zostały zaprojektowane w taki sposób, by możliwe było ich szybkie 
usuwanie z tkanki płuc. Tę niską biotrwałość potwierdziły liczne badania AES prowadzone 
zgodnie z protokołem UE ECB/TM/27(wer. 7).  
Wdychanie tych materiałów nawet w bardzo dużych dawkach nie powoduje ich odkładania się 
na poziomie wywołującym poważne niekorzystne skutki biologiczne. Badania prowadzone w 
całym okresie życia nie wykazały, by skutki chronicznego narażenia były bardziej nasilone niż 
w przypadku każdego „obojętnego” pyłu.  
Badania narażenia subchronicznego na najwyższe osiągalne dawki wywoływały w najgorszym 
przypadku przejściową łagodną reakcję zapalną. Włókna o tej samej zdolności zalegania w 
tkankach nie wywoływały nowotworów po wstrzyknięciu do jamy otrzewnej szczurów. 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
 

12.1. Toksyczność 

Ekologia - ogólnie : Produkt ten nie jest uważany za toksyczny dla organizmów wodnych i nie powoduje 
długotrwałych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. 

 

 
 
 

 

 

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 

Brak dodatkowych informacji 
 

 

 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Zalecenia dotyczące usuwania 
produktu/opakowania 

: Zniszczyć zgodnie z obowiązującymi lokalnymi/krajowymi przepisami bezpieczeństwa. 

Kod europejskiego katalogu odpadów (LoW) : 10 11 03 - Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
 

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

 

Nie dotyczy 

 

Nie dotyczy 

 

Nie dotyczy 

 

Nie dotyczy 

 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.4. Grupa opakowaniowa 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Brak dodatkowych informacji 
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14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

- Transport lądowy 
  

Nie dotyczy 

- transport morski 
  

Nie dotyczy 

- Transport lotniczy 
  

Nie dotyczy 

- Transport śródlądowy 
  

Nie dotyczy 

- Transport kolejowy 
  

Nie dotyczy 
 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 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 

15.1.1. Przepisy UE 
 

Nie zawiera substancji podlegającej ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH 

Nie zawiera żadnej substancji umieszczonej na liście kandydatów do rozporządzenia REACH 
 

Nie zawiera żadnej substancji wymienionej na liście Załącznika XIV rozporządzenia REACH  

 
 

 
 
  
 
 

15.1.2. Przepisy krajowe 

Brak dodatkowych informacji 
 
 

 

 
 

 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego 
  

SEKCJA 16: Inne informacje 
 

Oznaki zmian: 
Ogólne przepracowanie. 
 

Skróty i akronimy: 

GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (European 
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) 

ADR Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road) 

CAS Chemical Abstract Service 

IATA International Air Transport Association 

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods 

RID Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
 

Źródła danych : Dane producenta. ECHA (Europejska agencja chemikaliów). Karty charakterystyki dostawców. 

Inne informacje : Occupational Hygiene: dawn.webster@unifrax.com. 
 

 

 Pełny tekst zwrotów H i EUH: 

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym: pył, mgły), kategoria zagrożenia 4 

Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2 

H319 Działa drażniąco na oczy 

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie 
 
 

 

 
 
KFT SDS EU 10 

 
Zamieszczone tutaj informacje przedstawiane są w dobrej wierze i z przekonaniem co do ich bezbłędności w dniu obowiązywania niniejszej karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. 
Pracodawcy mogą korzystać z niniejszej karty charakterystyki w uzupełnieniu innych informacji zebranych przez nich w ramach dążenia do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy oraz do prawidłowego użytkowania produktu. Niniejsze streszczenie istotnych danych odzwierciedla profesjonalną ocenę; pracodawcy powinni pamiętać, że informacje ocenione 
jako mniej istotne nie zostały ujęte w niniejszej karcie charakterystyki. Dlatego, jako że niniejszy dokument ma charakter streszczenia, spółka Unifrax I LLC nie udziela jakiejkolwiek gwarancji 
(wyraźnej ani domniemanej), nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności ani nie składa żadnych deklaracji co do kompletności tych informacji lub ich przydatności do celów użytkownika. 
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