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KARTA CHARAKTERYSTYKI  

 

WERSJA ze stycznia 2013 r. zgodnie z Rozporządzeniem  (WE) nr  453/2010 

                                                                    

                                                                         

 

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 

1.1 Identyfikator produktu 

Nazwa produktu Zakreślacz tekstu Mistral TO-334 

Typ produktu: Zakreślacz 

 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane –  

Do zakreślania tekstu 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

DANE IDENTYFIKACYJNE SPÓŁKI NUMER POMOCY TECHNICZNEJ / NUMER FAKSU 

TOMA SP. z o.o. 

Wysogotowo, ul. Szparagowa 10, 

62-081 Przeźmierowo, Polska 

 

Tel. +48 61 896 28 28 

Faks: + 48 61 896 28 33 

 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numery alarmowe: 

Krajowe Centrum Toksykologiczne  042 631 47 24 

Informacja Toksykologiczna        022 618 77 10 

Straż Pożarna                    998 

Pogotowie Ratunkowe             999 

Ogólnopolski telefon alarmowy      112 

 

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

Produkt uważa się za bezpieczny dla zdrowia w normalnych warunkach użytkowania zgodnym z przeznaczeniem.  

Droga wchłonięcia: wdychanie, poprzez skórę, oczy, spożycie 

Poważne ryzyko narażenia zdrowia: 

W oparciu o dostępne informacje niniejszy produkt może powodować drobne podrażnienia oczu. 

Ryzyko przewlekłego narażenia zdrowia: brak znanego ryzyka 

Uczulenie na materiał: produkt nie powoduje alergii 

Materiały synergiczne: brak znanych 

SEKCJA 3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
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Charakterystyka chemiczna – atrament płynny 

Numer karty charakterystyki: 004A 

Rewizja: 1 

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc 

Kontakt ze 

skórą 

Przemyć skórę delikatnym mydłem oraz wodą. Dokładnie wypłukać. Skonsultować z lekarzem w 

przypadku dłuższego podrażnienia. 

Kontakt z 

oczami 

przepłukać dużą ilości wody. 

Połknięcie brak odnotowanych przypadków. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia – nie dotyczy 

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

– nie dotyczy 

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1Środki gaśnicze Piana, suchy proszek 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub 

mieszaniną 

Nie dotyczy. 

Nadzwyczajne zagrożenia pożarem / wybuchem Produkt zawiera ok.15% składników, które mogą ulec 

zapaleniu po wyschnięciu. 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 

 

Nie są wymagane żadne specjalne środki. 

 

 

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

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

Środki ochrony osób: nie wymagane 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: żadne środki specjalne nie są wymagane. 

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

Metody oczyszczania i zbierania – używać sprzętu ochronnego w celu uniknięcia kontaktu z oczami. Rozlaną ciecz 

można wyczyścić wermikulitem lub innym chłonnym materiałem. Po sprzątnięciu wyrzucić do właściwego zbiornika. 

Nie spłukiwać do kanalizacji. 

6.3 Odniesienia do innych sekcji – nie dotyczy. 

 

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania i przenoszenia– żadne specjalne środki ostrożności nie są 

wymagane 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niedogodności – 

przechowywać w chłodnym suchym pomieszczeniu. 

7.3 Szczególne zastosowanie końcowe – brak informacji. 
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SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻANIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1 Parametry kontroli – nie dotyczy 

8.2 Kontrola narażenia 

Kontrole techniczne: zaleca się wentylację lokalną lub mechaniczną. 

Ochrona oczu/twarzy: zaleca się stosowanie okularów zabezpieczających oczy 

Ochrona skóry: należy zakładać rękawice 

Ochrona dróg oddechowych: zwyczajowo nie wymagana 

Inne/ogólne zalecenia dotyczące przepisów BHP: należy dokładnie umyć ręce po kontakcie z substancją, przygotować 

środek do przemywania oczu. 

 

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Wygląd: barwny płyn o niskiej lepkości 

Zapach: bardzo delikatny 

Temperatura topnienia: nie dotyczy 

Temperatura wrzenia: 100-105°C 

Gęstość względna: 1.05-1.07 

pH: 7.0-10.8 

Ciśnienie pary nasyconej: jak w przypadku wody 

Gęstość oparów: nie dotyczy 

Rozpuszczalność: tak, mieszalny z wodą 

Stan skupienia: stały 

Materiały niekompatybilne: brak 

Niebezpieczne produkty rozkładu chemicznego: tlenki węgla 

9.2 Inne informacje – brak informacji. 

 

SEKCJA10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

Produkt uważa się za bezpieczny w normalnych warunkach użytkowania. 

 

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia jeżeli stosowany jest jako komponent w markerach lub piórach. 

Oczy: może powodować podrażnienie 

Skóra: przedłużający się kontakt może powodować delikatne podrażnienia. 

Wchłanianie przez skórę: nie przewiduje się. 

Spożycie: może powodować uczucie dyskomfortu w układzie pokarmowym w przypadku spożycia w dużych ilościach.  

Wdychanie: Opary lub aerozole mogą podrażnić układ oddechowy. 

Silna toksyczność: nie przewiduje się. 

Przewlekła toksyczność: nie przewiduje się. 

Czynnik rakotwórczy: nie sklasyfikowano jako kancerogen 
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Mutagenność: nie przewiduje się. 

Negatywny wpływ na układ rozrodczy: nie przewiduje się. 

Wady rozwojowe: nie przewiduje się. 

Uczulanie: nie przewiduje się. 

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

Brak dostępnych danych 

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Utylizować zgodnie z mającymi zastosowanie lokalnymi regulacjami prawnymi. 

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Właściwa nazwa wysyłkowa: brak 

Klasa ryzyka: brak 

DOT (USA) nie stanowi zagrożenia 

IMDG: nie dotyczy 

Kod Hazem: nie dotyczy 

Ograniczenia ilościowe: nie dotyczy 

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Skladniki 

Zgodne z TOSCA 

Zgodne z EINICS   

• Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie REACH, Art. 31, załącznik II; 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 Nr 63, poz. 322 z późn. zm.); 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji chemicznych i ich mieszanin 

(tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 208); 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin 

niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 450); 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których 

opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (tekst jedn. Dz.U. 

2014 poz. 1604); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817); 

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 

do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800); 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 Nr 136, poz. 964); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.);  
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923); 

• Ustawa z dnia 19 października 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.); 

• Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej, dotyczącej 

międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2005 Nr 178, 

poz. 1481); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet 

(Dz.U. 1996 Nr 114, poz. 545 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 

zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. 

U. 2015 poz. 457); 

• Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 242); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin 

niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny 

(Dz.U. 2014 poz. 769); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 

Nr 259, poz. 2173); 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. 

U. 2011 Nr 33, poz. 166); 

• Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów (nr 648/2004 z 31 marca 2004 i nr 907/2006 z 20 czerwca 2006); 

•Dyrektywa Komisji 2001/58/WE dotycząca kart charakterystyki; 

• Dyrektywa Parlamentu i Rady 1999/45/WE i 2001/60/WE dotycząca preparatów niebezpiecznych; 

• Dyrektywa Komisji 2001/59/WE i 2006/8/WE (poprawka Dyrektywy 1999/45/WE) dotycząca klasyfikacji, opakowania i oznakowania 

niebezpiecznych substancji; 

• Dangerous Substances Directive, Directive 67/548/EEC in the version of Directive 2004/73/EC (29th 

ATP); 

• Restrictions on the marketing and use Directive, Directive 76/769/EEC in its current version. 

 

SEKCJA 16. Inne informacje 

Zdrowie: 1 

Ogień: 0 

Aktywność chemiczna: 0 

Odzież ochronna: A 

 TOMA Sp. z o.o. 
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Sporządził Adres/Tel.：Wysogotowo, ul. Szparagowa 10, 62-081 Przeźmierowo 

Tel. +48 61 896 28 28 

Stanowisko:  Dyrektor ds. Zakupów i 

Administracji 

Imię i nazwisko: Izabela Mazur 

Wersja z dnia: Styczeń 2013  

 

UWAGA DLA CZYTELNIKA 

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki Substancji oparte są na aktualnym stanie wiedzy i aktualnych 

przepisach krajowych. Stanowią one wytyczne dotyczące aspektów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i 

ochroną środowiska, przy czym nie powinny być traktowane jako gwarancja jakichkolwiek osiągów technicznych ani 

odpowiedniości produktu do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki 

Substancji pochodzą ze źródeł, które uważane są za dokładne, a w każdym razie prawidłowe z technicznego punktu 

widzenia. Jednakże nie udzielamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, co do dokładności, rzetelności czy 

kompletności tych informacji. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie dokonać oceny produktu, by upewnić 

się, czy całkowicie nadaje się on dla jego celów. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności z tytułu strat czy szkód, 

jakie mogą wystąpić w związku z wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie ani nie oferujemy 

żadnych gwarancji nienaruszania patentu. 


