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KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU
zgodnie z Rozporządzeniem 1907/2006/WE, Artykuł 31 z dnia 18 grudnia 2006 r.

Wyroby ogniotrwałe szamotowe
Data emisji: 15.09.2008

Data aktualizacji: 1.08.2016

1. Identyfikacja produktu i przedsiębiorstwa.
Nazwa produktu:
Gatunek Wyrobu
Zastosowanie

wyroby ogniotrwałe szamotowe
NORMATON BSz
wyłożenia ogniotrwałe urządzeń cieplnych

Producent:

Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów S.A.
ul. Hutnicza 1, 58-130 Żarów
Tel. +48 74 8 562 600
Fax. +48 74 8 580 465
REGON : 890542520
e-mail: pco@pco.pl

Komórka udzielająca informacji:

Szef Technologii i Rozwoju
Główny Technolog
Tel.: 074 8562-645

2. Identyfikacja zagrożeń.
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zagrożenie
może wystąpić tylko w przypadku przekształcania materiału w pył przez obróbkę maszynową lub w
czasie złomowania.
Pył - będzie to mieszanka głównie glinokrzemianów z niewielką, ale zmienną ilością krzemionki
krystalicznej.
Następstwa zdrowotne: Nadmierne narażenie na działanie tego pyłu może wywołać podrażnienie oczu
i górnych dróg oddechowych.
3. Skład i informacja o składnikach.
Nazwa związku

Numer C AS

Nr WE (EINECS)

Zawartość [%]

Klasyfikacja

Glinokrzemiany

12141-46-7

235-253-8

80-100

-

Krystaliczna krzemionka

14808-60-7

238-878-4

1-10

-

4. Pierwsza pomoc
Wdychanie:

Pył - przenieść na otwarte powietrze

Kontakt z oczami:

Pył- przemyć odpowiednim
płynem do przemywania oczu - w razie
utrzymania się dolegliwości należy zgłosić się do lekarza.

Kontakt ze skórą:

Pył – przemyć ciepłą woda z mydłem

Spożycie:

Pył - w razie utrzymania się dolegliwości, należy zgłosić się do lekarza

5. Postępowanie w przypadku pożaru.
Produkt nie jest materiałem palnym. W przypadku pożaru pomieszczenia, w którym jest składowany możliwe
jest stosowanie wszystkich dostępnych środków gaśniczych.
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6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.
Produkt nadaje się do ponownego użycia o ile nie uległ uszkodzeniu, w przeciwnym razie produkt można
poddać utylizacji jako odpady chemicznie obojętne. Produkt można zwilżyć wodą w celu
zminimalizowania powstawania pyłu unoszącego się w powietrzu.
Nie jest znane zagrożenie dla środowiska związane z tym produktem nawet w przypadku kontaktu z glebą
czy wodami powierzchniowymi.
7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie.
Przenoszenie: Należy obchodzić się z produktem ostrożnie ze względu na jego gładkie powierzchnie.
Magazynowanie: Produkt przechowywać w miejscu suchym bez wystawiania na działanie skrajnych
temperatur, które mogą uszkodzić materiał opakowaniowy/ palety.
8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.
Dodatkowa informacja na temat środków technicznych: w miejscach zapylonych stosować miejscową
wentylację.
Składniki z określonymi parametrami do kontrolowania w miejscu pracy: pyły zawierające wolną
krzemionkę krystaliczną w stężeniu 2 -50 %:
Numer CAS

Opis substancji

14464-46-1

SiO2 krystobalit

14808-60-7

SiO2 kwarc

Wartość graniczna

Źródło

3

DZ.U.02.217.1833
załącznik nr 1, B pyły

4.00 mg/m pył całkowity
3

1.00 mg/m pył respirabilny

Ogólne środki higieny i ochrony:
Ochrona osobista:
Unikać bezpośredniego kontaktu wytworzonego pyłu ze skórą i oczami, czynności powodujące
wytwarzanie się pyłu należy wykonywać przy sprawnie działającej wentylacji mechanicznej. Po pracy
zdjąć zabrudzone pyłem ubranie i umyć zanieczyszczoną skórę wodą z mydłem.
Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku zapylenia przekraczającego NDS należy stosować odpowiednią maskę przeciwpyłową.
Ochrona oczu:
Stosować odpowiednie okulary lub gogle ochronne.
Ochrona skóry:
Stosować rękawice odporne na ścieranie.
Przestrzegać zasad i przepisów BHP.
9. Właściwości fizykochemiczne.
Stan fizyczny:
Barwa:
Zapach:

materiał ogniotrwały (stan stały)
jasny i ciemny beż
bez zapachu

Wartości niektórych parametrów:
Temperatura topnienia /zakres temperatur topnienia:
Temperatura zapłonu:

o

>1600 C
nie dotyczy
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Gęstość:
Rozpuszczalność w wodzie:
Wartość pH w wodzie:

Data aktualizacji: 1.08.2016

3

w 1,90 – 2,00 g/cm
o
w 20 C nierozpuszczalny
o
w 20 C n.d

10. Stabilność i reaktywność
Stabilność chemiczna:
Niezgodność:
Warunki, których należy unikać:
Niebezpieczne produkty rozkładu:

Stabilny w dostarczonej postaci
Nieznana
Zadbać, aby nie obniżać wymagań zakresie przechowywania
Nieznany

11. Informacje toksykologiczne.
Oczy:
Skóra:
Spożycie:
Wdychanie:

Podrażnienie. Nie przewiduje się żadnych trwałych uszkodzeń.
Podrażnienie. Brak związanego z tym zagrożenia.
Brak związanego z tym zagrożenia.
Może wystąpić podrażnienie.

12. Informacje ekologiczne.
Produkt nie stanowi zagrożenia dla wód powierzchniowych i gruntowych.
Produkt nie daje szkodliwych produktów rozkładu lub utlenienia (spalania).
Nie są znane szkodliwe oddziaływania produktu na środowisko
13. Postępowanie z odpadami.
Nie zanieczyszczone
produkty
można
utylizować jako stałe odpady nie będące odpadami
niebezpiecznymi, zgodnie z miejscowymi uregulowaniami przepisami ustawowymi. Przed podjęciem
działań utylizacyjnych, radzi się klientom dokonanie oceny ewentualnych zmian w produktach. które
mogą zostać wywołane wprowadzeniem substancji i warunków działania niezależnych od producenta.
14. Informacje o transporcie.
Produkt nie jest kwalifikowany jako towar niebezpieczny w transporcie. Zgodnie z przepisami RID/ADR
nie są wymagane żadne oznakowania.
A. Transport drogowy i kolejowy (ADR/RID)
Nr UN
Klasa:
Grupa pakowania
Kod klasyfikacyjny:
Ilości ograniczone
Numer rozpoznawczy zagrożenia
B. Transport morski (IMDG)
Nr UN
Klasa:
Grupa pakowania
EmS – numer:
Zanieczyszczenie środowiska morskiego:
nie
C. Transport lotniczy (IATA-DGR)
Nr UN
Klasa:
Grupa pakowania:
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15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych.
Produkt nie został zakwalifikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 28.09.2005
Kartę wykonano zgodnie z:
-Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń chemikaliów zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Agencji
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporządzenie Komisji (WE) nr1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769 EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/ WE.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ustawa o substancjach preparatach chemicznych z dnia 11.01.2001r. (Dz.U.11 poz. 84;z późniejszymi
zmianami)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2007r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. 215 poz. 1588)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 28.09.2005 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. 201poz. 1674)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 02.09.2003 w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (z późniejszymi zmianami) (Dz.U. 173 poz. 1679)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia2.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i
preparatów chemicznych (Dz.U.171 poz. 1666)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 04.09.2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i
sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.174 poz. 1222 )
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.21 poz. 180)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002 - w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U.217
poz. 1833 z późniejszymi zmianami))
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.1998 w sprawie szczegółowych zasad , usuwania
wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. (Dz.U.145 poz. 942 i zmianą z dnia
05.03.2001 Dz.U. nr 22 poz.251)
Ustawa z dnia 27.04.2001 (Dz.U. 62 poz. 628) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001
w sprawie katalogu odpadów Dz.U.112 poz. 1206)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 5.07.2004 w sprawie ograniczeń, zakazów lub
warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz
zawierających je produktów.(Dz.U. 168 poz. 1762)
Ustawa z dnia 6.09.2001 o transporcie drogowym (Dz.U. 125 poz 1371 z późniejszymi zmianami)

Klasyfikacja
towarów niebezpiecznych
zgodnie
z Umową
Europejską
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)

dotyczącą

16. Inne informacje
•
•

•

Informacje zawarte w powyższym dokumencie są zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy i spełniają warunki
prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa
krajowego. Informacje zawarte w powyższej
karcie stanowią opis wymogów bezpieczeństwa użytkowania
produktu. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do określonych
celów. Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy użytkownika. Karta
Charakterystyki nie może być traktowana jako gwarancja własności produktu.
Produkt nie może być bez pisemnej zgody używany w żadnym innym celu aniżeli podanym w pkt.1 karty
charakterystyki.

