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* 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa

· Dane produktu

· Nazwa handlowa: WBS 1K-Grundierfiller
· Zastosowanie substancji / preparatu Gruntowanie

· Producent/Dostawca:
MIPA AG
Am Oberen Moos 1
D-84051 Essenbach
Tel.: +49(0)8703-922-0
Fax.: +49(0)8703-922-100
e-mail: sdb-registratur@mipa-paints.com
www.mipa-paints.com

· Komórka udzielająca informacji: Labor
· Informacja awaryjna: +49(0)700 24112112 (MIP)

2 Identyfikacja zagroŜeń

· Oznaczenie zagroŜeń: Nie dotyczy.
· Szczególne wskazówki o zagroŜeniu dla człowieka i środowiska:

Produkt podlega obowiązkowi oznakowania na podstawie metody obliczania "Ogólnej wytycznej
klasyfikowania preparatów w UE" w jej ostatnio waŜnej wersji.
R 52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; moŜe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany

w ś rodowisku wodnym.
· System klasyfikacji:

Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspólnoty Europejskiej, jednak jest uzupełniona danymi z
literatury fachowej i danymi firmowymi.

* 3 Skład/informacja o składnikach

· Charakterystyka chemiczna
· Opis: Mieszanka z niŜej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.

· Składniki niebezpieczne:

CAS: 7779-90-0
EINECS: 231-944-3

Preparation based on zincphosphate (supplier´s classification)
N; R 51/53

2,5-10%

CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5

zinc oxide
N; R 50/53

≤  2,5%

· Wskazówki dodatkowe:
Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagroŜeń znajduje się w rozdziale 16.

* 4 Pierwsza pomoc

· Po wdychaniu: Dostarczyć świeŜe powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.
· Po styczności ze skórą: Ogólnie produkt nie działa draŜniąco na skórę.
· Po styczności z okiem: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieŜącą wodą.
· Po przełknięciu: Przy trwałych dolegliwościach porozumieć się z lekarzem.

5 Postępowanie w przypadku poŜaru

· Przydatne środki gaśnicze:
CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy poŜar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na
działanie alkoholu.

(ciąg dalszy na stronie 2)
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· Specjalne wyposaŜenie ochronne: Środki specjalne nie są konieczne.

* 6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

· Środki ostroŜności dostosowane do danej osoby: Nie konieczne.
· Środki ochrony środowiska:

W przypadku przedostania się do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomić właściwe władze.
Rozcieńczyć duŜą ilością wody.
Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.

· Metoda oczyszczania/ wchłaniania:
Zebrać za pomocą materiału wiąŜącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiąŜący kwasy, materiał
wiąŜący uniwersalny, trociny).

* 7 Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie

· Sposób obchodzenia się:
· Wskazówki dla bezpiecznego uŜytkowania: Stosować tylko w dobrze przewietrzanych obszarach.
· Wskazówki dla ochrony przeciwpoŜarowej i przeciwwybuchowej: Nie są potrzebne szczególne zabiegi.

· Składowanie:
· Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.
· Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie składować w styczności ze środkami spoŜywczymi.
· Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: Brak.

* 8 Kontrola naraŜenia i środki ochrony indywidualnej

· Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zaleŜnymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być kontrolowane
pod kątem warunków miejsca pracy.

· Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.

· Osobiste wyposaŜenie ochronne:
· Ogólne środki ochrony i higieny: Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.
· Ochrona dróg oddechowych: Nie konieczne.
· Ochrona rąk:

Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu /
substancji / preparatu.
Z powodu braku badań nie moŜna podać Ŝadnego zalecenia dotyczącego materiału dla rękawic do ochrony
przed produktem / preparatem / mieszaniną substancji chemicznych.
Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i
degradacji.

· Materiał, z którego wykonane są rękawice
Wybór odpowiednich rękawic nie zaleŜy tylko od materiału, lecz takŜe od innych cech jakościowych i zmienia
się od producenta do producenta. PoniewaŜ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, to
odporności materiałów, z których wykonano rękawice nie moŜna wcześniej wyliczyć i dlatego teŜ musi być
ona sprawdzona przed zastosowaniem.

· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice
Od producenta rękawic naleŜy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

· Ochrona oczu: Okulary ochronne zalecane podczas napełniania
 PL
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* 9 Właściwości fizyczne i chemiczne

· Ogólne dane

Forma: Płynny
Kolor: Zgodnie z nazwą produktu
Zapach: Charakterystyczny

· Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest określony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 100°C

· Punkt zapłonu: Nie nadający się do zastosowania.

· Samozapłon: Produkt nie jest samozapalny.

· Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.

· Ciśnienie pary w 20°C: 23 hPa

· Gęstość w 20°C: 1,277 g/cm3 (DIN 53217)

· Rozpuszczalność w/ mieszalność z
Woda: W pełni mieszalny.

· Wartość pH w 20°C: 9,5

· Lepkość:
Kinetyczna w 20°C: 43 s (DIN 53211/4)

· Kontrola rozdzielczości rozpuszczalników: < 3 %

· Zawartość rozpuszczalników:
rozpuszczalniki organiczne: 0,2 %
Woda: 43,3 %
VOC (EC) 1,3 g/l

· Zawartość ciał stałych: 56,5 %

* 10 Stabilność i reaktywność

· Rozkład termiczny/ warunki których naleŜy unikać: Brak rozkładu przy uŜyciu zgodnym z przeznaczeniem.
· Reakcje niebezpieczne Reakcje niebezpieczne nie są znane.
· Niebezpieczne produkty rozkładu: Tlenek węgla

11 Informacje toksykologiczne

· Ostra toksyczność:
· Pierwotne działanie draŜniące: Działanie Gatunek Metoda:
· na skórze: Brak działania draŜniącego.
· w oku: Brak działania draŜniącego.
· Uczulanie: Žadne działanie uczulające nie jest znane.

* 12 Informacje ekologiczne

· Skutki ekotoksyczne:

· Toksyczność wodna:

7779-90-0 Preparation based on zincphosphate (supplier´s classification)

EC50 63,1 mg/kg (daphnia)
(ciąg dalszy na stronie 4)
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· Uwaga: Szkodliwy dla ryb.
· Wskazówki ogólne:

Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w duŜych ilościach do wód gruntowych, wód
powierzchniowych bądź do kanalizacji.
szkodliwy dla organizmów wodnych

* 13 Postępowanie z odpadami

· Produkt:
· Zalecenie:

Nie moŜe podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do
kanalizacji.

· Europejski Katalog Odpadów

08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niŜ wymienione w 08 01 11

· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
· Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości.

14 Informacje o transporcie

· Transport lądowy ADR/RID i GGVS/GGVE (międzynarodowe/krajowe):
· Klasa ADR/RID- GGVS/E: - 

· Transport morski IMDG/GGVSee:
· Klasa IMDG/GGVSee: - 
· Zanieczyszczenia morskie: Nie

· Transport lotniczy ICAO-TI i IATA-DGR:
· Klasa ICAO/IATA: - 

* 15 Informacje dotyczące przepisów prawnych

· Oznaczenia według wytycznych EWG:
Produkt został sklasyfikowany i oznaczony wg. norm EWG/zarządzenia o substancjach szkodliwych.

· Zestawy R:
52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; moŜe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w

ś rodowisku wodnym.

· Przepisy poszczególnych krajów:

· Wskazówki odnośnie ograniczenia zatrudnienia:

14807-96-6 Talk 3B

1344-28-1 aluminium oxide 2 

1116-54-7 2,2'-(nitrozoimino)dietanol 2 

Klasa udział w %

NK ≤  2,5
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* 16 Inne informacje
Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości
produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

· Odnośne zwroty R
50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; moŜe powodowac ´ długo utrzymujące się niekorzystne

zmiany w ś rodowisku wodnym.
51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; moŜe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w

ś rodowisku wodnym.

· Wydział sporządzający wykaz danych: Mipa AG: Abteilung Umweltschutz
· Partner dla kontaktów: Michaela Knall
· * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej   
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