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1. PRODUKT CHEMICZNY I DANE IDENTYFIKACYJNE SPÓŁKI 

 
Nazwa produktu:  pisak korygujący  
Kod produktu: TO-014 
Rekomendowane zastosowanie: do korekty tekstu 
Dostawca: 
Nazwa: Toma sp. z o.o. 
  
Adres: ul. Szparagowa 10 
 62-081 Wysogotowo 
 Polska 
Numer tel.: 61 8962828 
Telefaks: 61 8962833 
Strona internetowa: www.toma.com.pl  
 

2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ŻEŃ 
 
NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA: 
* niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie: opary mogąpowodować zawroty głowy i senność 
  Podrażnienie skóry 
Wpływ na środowisko: toksyczne dla organizmów wodnych 
 Może powodować długoterminowe negatywne skutki  
 w środowisku wodnym 
zagrożenia fizyczne i chemiczne: 
- pożar oraz eksplozje: płyn charakteryzujący się wysoką łatwopalnością 
 Może tworzyć wybuchowe/łatwopalną mieszaninę  
 typu opary – powietrze 
klasyfikacja produktu: ŁATWOPALNY 
 WYWOŁUJE PODRAŻNIENIA 
 NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA 
 

3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 
Mieszanina: 
*charakterystyka chemiczna: mieszanina rozpuszczalników i tlenku tytanu 
*składniki niebezpieczne: 
 
Nazwa substancji: 

 
Zawart

ość  
Nr CAS /EC / nr 

wskaźnika 
symbo

l 
Faza-R 

tlenku tytanu: < 40 % 13463-67-7/236-675-5/---   
Nafta (benzyna) uwodniona 
 
lekka 

< 46 % 64742-49-0/265-151-
9/649-328-00-1 

F Xn 
N 

 
11-38-51/53-65-
67 

Mekrylan isobutylu/2-
etylohexyl 

< 20 % 118922-88-6   



Akryl/metylostyren 
 

4. PIERWSZA POMOC 
 
Wdychanie: wyprowadzić osobę ze skażonego obszaru  
 na świeże powietrze 
 Jeżeli osoba nie czuje sie dobrze: wezwać lekarza 
Skóra: natychmiast zmyć używając dużej ilości mydła i wody 
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 w przypadku zaczerwienienia lub podrażnienia 
 skonsultować sie z lekarzem 
 
oczy: natychmiast przepłukiwać wodą przez dłuższy okres 
 trzymając oczy otwarte, w przypadku utrzymywania 
 się podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem 
 
zjedzenie środka: nie wywoływać wymiotów 
 skonsultować się z lekarzem 
 

5. ŚRODKI PRZECIWPO ŻAROWE 
 
Właściwe środki gaśnicze: pianka 
 Dwutlenek węgla (CO2) 
Określone zagrożenia: opary są gęstrze niż powietrze i mogą przemieszczać 
 się nad podłożem. Możliwy zapłon z odległości 
 w trakcie podgrzewania lub spalania: może dojść do 
 uwalniania toksycznych oparów 
Konkretne metody zapoiegania pożarom: wyczyścić zagrożony obszar 
 Ochłodzić zbiorniki/sprzęt wystawiony na 
 upał wodnym sprejem 
 trzymać płyny gaśnicze niedaleko (produkt jest 
 niebezpieczny dla środowiska) 
 nie gasić pożaru bez sprzętu ochronnego 
*zabezpieczenie strażaków: aparaty do oddychania 
 Standardowa ochrona / zabezpieczenie 
 

6. ŚRODKI W CZASIE WYST ĄPIENIA WYPADKU 
 
Środki dla personelu: unikać kontaktu ze skórą i oczami 
  Nie wdychać oparów 
 Unikać ognia, iskier, wyeliminować wszelkie źródła 
 zapłonu 
 nie palić papierosów 



 sprzęt ochronny: 
 - odzież ochronna i wyposażenie 
 - urządzeia ochronne dróg oddechowych 
 W przypadku rozlania: 
 Zaznaczyć skażony obszar znakami i uniemożliwi ć 
 wstęp nieupoważnionym osobom 
 zatrzymać przeciek możliwie szybko (przy użyciu 
 narzędzi bezzapłonowych) 
 uniemożliwi ć przedostawanie sie produktu do 
 przewodów (ryzyko eksplozji) 
 przewietrzyć obszar, w którym nastąpiło rozlanie 
Środki dla środowiska: ograniczyć rozlany materiał wałami (produkt jest 
 niebezpieczny dla środowiska) 
 uniemożliwi ć przedostanie się do rzek i kanałów 
metody sprzątania: 
- odzyskiwanie: odzyskać produkt stosując mechaniczne środki 
- neutralizacja; absorbcja niemożliwego do odzyskania płynu za 
 pomocą: obojętnego materiału absorbującego, 
 piaskiem, ziemią 
- utylizacja: według obowiązujących przepisów 
 

7. OBCHODZENIE SIE Z MATERIAŁEM I MAGAZYNOWANIE 
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OBCHODZENIE SIE Z MATERIAŁEM 
Środki techniczne: ekstrakcja oparów u źródła 
 Stosować narzędzia niezapalne 
Środki ostrożności: unikać kontaktu ze skórą i oczami 
 Unikać nagromadzenia ładunku elektrostatycznego 
 Zakaz palenia 
 Nie przegrzewać produktów 
 
MAGAZYNOWANIE 
Środki techniczne:  nieprzepuszczająca podłoga, niepalna  
  i zaprojektowana by tworzyć zbiornik tak żeby  
  łatwopalny płyn nie wydostał się na zewnątrz 
warunki magazynowania: 
- zalecane:  przechowywać: 
  - w chłodnym suchym opmieszczeniu 
  - w dobrze wentylowanym obszarze 
  - kontener szczelnie zamknięty 
  - z dala od źródła zapłonu 
  - z dala od żródła ciepła 
 

OBCHODZENIE SIE Z MATERIAŁEM I MAGAZYNOWANIE (DALSZ Y CIĄG) 
 



  - z dala od płomieni 
*materiał niekompatybilny: silne oksydanty 
Opakowanie: 
- zalecane:  oryginalne opakowanie 
 

8. KONTROLA EKSPOZYCJI NA ŚRODEK / OCHRONA PERSONELU 
 
Środki inżynieryjne: zapewnić dobrą wentylację stacji 
 Wentylacja w celu usuwania oparów u źródła ich 
 pochodzenia 
Sprzęt ochronny personelu: 
Ochrona dróg oddechowych: w przypadku uwolnienia oparów filtry aerozolu typ A 
Ochrona rąk: nieprzenikalne rękawice, rękawice muszą spełniać 
 Normy dyrektywy EC/89/686/EEC oraz EN 374 
 Czas działania: patrz zalecenia dostawcy 
Ochrona oczu: okulary bezpieczeństwa 
Środki higieniczne: nie pić, nie jeść ani nie palić w miejscu pracy 
 Zawsze wymyć ręce po dotykaniu produktu 
 
 

9. WŁA ŚCIWO ŚCI CHEMICZNE I FIZYCZNE 
 
Stan fizyczny lepka ciecz 
Kolor biała 
Zapach: lekko drażniący zapach 
pH nie dotyczy 
określone temperatury: 
- wrzenie: 95-114 C (760 mmHg) 
Własności palności: 
 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 
(według przepisów (EC) nr 1907/2066 

Strona: 4 
Wersja: 2.0 

Data wydania: 20.08.2008. 
Pisak korygujący TO-014 Toma sp. z o.o. 

 
Temperatura zapłonu: -8.3°C - +2.7°C 
Oganiczenia wybuchu w powietrzu: 
- niższe 1.7% (objętość) 
- wyższa 12.3% (objętość) 
Ciśnienie oparów 26-49 mmHg (20°C) 
Określona grawitacja: 1.1. g/ml (25°C) 
Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny (0,1 g/l) 
Lepkość kinematyczna: >60 mm2/s (40°C) 
Składniki lotne: 0,89 – 1,08% 
 

10. STAŁOŚĆ I REAKTYWNO ŚĆ 
 
Stabilność: stały w temperaturze środowiska i pod kontrolą w 
  Normalnych warunkach użytkowania 
Reakcje niebezpieczne:  



Warunki, których należy unikać: upał, iskry, otwarte płomienie, źródła zapłonu 
Materiały, których nalezy unikać: silne oksydanty 
 Silne reduktory 
Niebezpieczne produkty rozkładu: po spaleniu lub rozkładie termicznym uwalnia się: 
 Tlenek węgla (Co, Co2) 
 Różne fragmenty weglowodorów 
 

11. INFORMACJE O TOKSYKOLOGII 
 
Opary mogą powodować zawroty głowy i senność: 
Nafta (benzyna) uwodniona lekka: 
LC 50 inhalacja /6h (szczur) : >12 mg/l 
LD 50 ustnie (szczur) : > 5000 mg/kg 
LD 50 skóra (królik): 3160 mg/kg 
(opublikowane dane) 
 
Podrażniające skórę 
 

12. INFORMACJE O EKOLOGII 
 
EKOTOKSYCZNOŚĆ 
*wpływ na środowisko wodne: toksyczne dla organizmów wodnych 
 Może powodować długoterminowe negatywne skutki  
 w środowisku wodnym 
     Nafta (benzyna) uwodniona lekka: 
     EC 50 (skorupiaki) / 96h: 2.6 mg/l 
     (opublikowane dane) 
 

13. UTYLIZACJA 
 
Odpady od produktu: 
Zakaz:    odprowadzania odpdów do rzek i kanałów jest zabronione 
Destrukcja/pozbywanie się produktu: zgodnie z lokalnymi przepisami 
SKAŻONE OPAKOWANIE 
Destrukcja/pozbywanie się produktu: zniszczyć w autoryzowanym punkcie 
UWAGA:     użytkowani musi przestrzegać określonych 

Europejskich i krajowych lub lokalnych 
przepisów dotyczących utylizacji 
 

14. TRANSPORT 
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 Przepisy międzynarodowe: 
Nr UN:  1993 



Transport drogowy: 
*kolej (RID/ADR) klasa 3 
 Kod klasyfikacji: F1 
 Grupa opakowania: II 
 Numer identyfikacji zagrożenia: 33 
 Oznaczenie: 3 
 Opis: PŁYN ŁATWOPALNY N.O.S (nafta (benzyna) 
  nawodniona lekka 
 morze: (IMO/IMDG) 
 klasa 3 
 grupa opakowania: II 
 harmonogram awaryjny: EmS: F-E, S-E 
 Opis: PŁYN ŁATWOPALNY N.O.S 
 Oznaczenie: 3 
Transport samolotem (ICAO-IATA): klasa 3 
 Grupa opakowania: II 
 Opis: płyn łatwopalny 
 samolot pasażerski: 
 instrukcja opakowania: 305 
 ilość: 5L 
 transport samolot 
 instrukcja opakowania: 307 
 ilość: 60L 
 
UWAGA: powyższe przepisy są ważne z dniem publikacji niniejszej karty. Zakładając 
możliwą zmianę przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych w 
przypadkach gdy data karty jest starsza niż 12 miesięcy należy spawdzicprzepisy w agencji. 
 

15. INFORMACJA O PRZEPISACH 
 
Oznaczenie EC 
 

Symbole oznaczające niebezpieczeństwo:  
 

Łatwopalne (F) 
Powodujące podrażnienie (Xi) 
Niebezpieczne dla środowiska (N)  
 

* - faza R R11: Wysoko łatwopalny 
 R38: podrażniające dla skóry 
 R51/53: toksyczne dla organizmów wodnych, może 
powodować długotrwałe negatywne skutki w środowisku wodnym 
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 R67: opary mogapowodować senność i zawroty głowy 
- faza S S2: trzymać poza zasięgiem dzieci 



 S16: trzymać z dala od żródła ognia – nie palić 
 S24: Unikać kontaktu ze skórą 
 S29: Nie wypuszczać do kanalizacji 
 S46: w przypadku połknięcia natychmiast udać siępo pomoc 
medyczną i pokazać lekarzowi tą ulotkę 
 S61: unikać wypuszczania do środowiska. Stosować specjalne 
instrukcje bezpieczeństwa / kartę bezpieczeństwa 
 
Dalsze dane: ograniczone oznaczenie możliwe  
 w przypadku małych opakowań (< 125ml) 
 
DALSZE PRZEPISY: 
 
Informacje podane powyżej jedynie wskazują główne przepisy mające zastosowanie do 
opisanego produktu w MSDS. Użytkownik musi zwrócić uwagę na istnienie dodatkowych 
postanowień które uzupelniają niniejsze przepisy. Patrz na właściwe przepisy 
międzynarodowe, krajowe i lokalne.  
 

16. INNE INFORMACJE 
 
Ograniczenia dotyczące zastosowania: produkt nie może być stosowany w zastosowaniach 
opisanych w punkcie 1 
 
*faza R takstu § 2 oraz 3: R11: łatwopalny 
 R38: podrażniające dla skóry 
 R51/53: toksyczne dla organizmów wodnych, może 
powodować długotrwałe negatywne skutki w środowisku wodnym 
 R65: szkodliwy: może powodować uszkodzenie płuc 
 w przypadku połknięcia 

 R66 ciągła ekspozycja na środek może powodować wysuszenie 
pękanie skóry 
R67: opary mogapowodować senność i zawroty głowy 

Bibliografia: Europejskie Biuro ds. Chemicznych (ECB) 
 INRS (Institut National de Recherche et de Scurit) 
 IUCLID (Mi ędzynarodowe jednolite informacje chemiczne) 
 RTECS (Rejestr skutków toksycznych substancji chemicznych) 
 MSDS dostawcy 
 
Aktualizcja: niniejsza karta podlga aktualizacji (sprawdz datępodana na górze) 
Zmodyfikowany tekst jest oznaczony asteriksem (*) 
 
Karta uzupełnia kartę techniczną ale nie zastępuje jej. Zawarte informacje opierająsię na 
naszej wiedzy o produkcie i są przekazywane w dobrej wierze. Należy zwrócićuwagę na 
możliwe ryzyko w trakcie uzywania produktu w celach innych niż wskazany. Użytkownik nie 
jest w żaden sposób  zwolniony ze stosowania wszelkich przepisów kontrolujących jego 
działanie. Ponosi on wyłączną odpowiedzialność za środki ostrożności związane z używaniem 
produktu. Celem obowiązkowych przepisów jest zapewnienie pomocy użytkownikowi w celu 
wypełnienia jego zobowiązań dotyczących użytkowania niebezpiecznych produktów.  



Niniejsza informacja nie jest uznana za wyczerpującą. Nie zwalnia ona użytkowanika z 
zapewnienia innych zobowiązań niż te zawarte w karcie a dotyczące przechowywania i 
użytkowania produktu, co jest jego obowiązkiem.  
 
 

 
 
  
 


