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KARTA CHARAKTERYSTYKI  

 

WERSJA Z DNIA: 05 września 2014 r. zgodnie z Rozporządzeniem  (WE) nr  453/2010 

                                                                                                                            

 

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 

1.1 Identyfikator produktu 

Nazwa produktu Klej żelowy w sztyfcie crystal clear TO-473 21g 

Typ produktu: Klej 

 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane –  

do klejenia wyrobów papierowych 

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.  

Opis zagrożeń: nie dotyczy. 

Informacje dotyczące szczególnych zagrożeń dla człowieka i środowiska: produkt nie podlega obowiązkowi 

oznakowania na podstawie metody obliczania wytycznych międzynarodowych. 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
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System klasyfikacji: Klasyfikacja została dokonana na podstawie ostatnich aktualnych wersji międzynarodowych list 

substancji i uzupełniona danymi z literatury fachowej danymi firmowymi. 

Ocena NFPA (skala 0~4) 

Zdrowie = 0 

Palność = 0 

Reaktywność = 0 

Ocena HMIS (skala 0~4) 

Zdrowie = 0 

Palność = 0 

Reaktywność = 0 

 

SEKCJA 3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

Charakterystyka chemiczna – opis: klej 

Składniki niebezpieczne: brak 

UWAGA! Zawartość kleju w gotowym wyrobie nie powoduje zagrożenia dla zdrowia i środowiska.  

 

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc 

Kontakt ze 

skórą 

Niezwłocznie spłukać wodą, zasadniczo nie powoduje podrażnienia skóry. 

Kontakt z 

oczami 

Przepłukać otwarte oko przez kilka minut pod bieżącą wodą, jeżeli objawy nie ustąpią, 

skontaktować się z lekarzem. 

Połknięcie Jeżeli objawy nie wystąpią, skontaktować się z lekarzem. 

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 CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. W przypadku 

większych pożarów gasić strumieniem wody lub pianą 

odporną na alkohol. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub 

mieszaniną 

Nie dotyczy. 

Nadzwyczajne zagrożenia pożarem / wybuchem Nie są znane. 

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 
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   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 – ciepła woda, zbierać mechanicznie 

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 – 

brak specjalnych wymogów, chronić przed mrozem. 

7.3 Szczególne zastosowanie końcowe – brak informacji. 

 

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻANIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1 Parametry kontroli – nie dotyczy 

8.2 Kontrola narażenia 

Dodatkowe informacje dotyczące środków technicznych: brak dalszych danych; por. pkt. 7 

Składniki z wartościami granicznymi, które wymagają monitorowania w miejscu pracy: produkt nie zawiera żadnych 

istotnych ilości materiałów z wartościami granicznymi, które musiałby być monitorowane w miejscu pracy. 

Środki ochrony osobistej: 

Ogólne środki ochrony i higieny: 

Należy przestrzegać rutynowych środków bezpieczeństwa dotyczących przenoszenia związków chemicznych. Unikać 

bezpośredniego kontaktu ze związkiem chemicznym/produktem/preparatem stosując procedury organizacyjne. 

Aparat oddechowy: nie wymagany 

Ochrona rąk: nie wymagana 

Ochrona oczu: nie wymagana 

 

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Specyficzna postać fizyczna: ciało stałe 

Kolor: przeźroczysty 

Zapach: charakterystyczny 

Temperatura krzepnięcia/zakres krzepnięcia: powyżej 48°C 

Temperatura wrzenia/zakres wrzenia: 90°C 

Temperatura zapłonu: nie dotyczy 

Samozapłon: produkt nie ulega samozapaleniu 

Zagrożenie wybuchem: produkt nie stanowi zagrożenia wybuchowego 

Ciśnienie pary przy 20°C: 

Gęstość przy 20°C: 

Rozpuszczalność w wodzie/mieszalność z wodą: rozpuszczalny 

Wartość pH przy 20°C 
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Zawartość rozpuszczalników, rozpuszczalniki organiczne, woda: 16,60% 

9.2 Inne informacje – brak informacji. 

 

SEKCJA10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

Produkt uważa się za bezpieczny w normalnych warunkach użytkowania. 

Rozpad pod wpływem ciepła/warunki jakich należy unikać: nie ulega rozpadowi, jeżeli jest stosowany zgodnie ze 

specyfikacją. 

Reakcje niebezpieczne: nie są znane żadne niebezpieczne reakcje. 

Niebezpieczne produkty rozpadu: nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozpadu.  

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra: 

Efekt drażniący: 

W kontakcie ze skórą: brak podrażnień 

W kontakcie z oczami: brak podrażnień 

Właściwości utleniające: nie są znane żadne objawy uczulające 

Dodatkowe informacje toksykologiczne: Produkt nie podlega klasyfikacji zgodnie z wewnętrznie zatwierdzonymi 

metodami obliczania dla preparatów: zgodnie z naszym doświadczeniem i przekazanymi nam informacjami, w 

przypadku stosowania i przenoszenia (produktu) zgodnie ze specyfikacją, nie wywołuje on żadnych niekorzystnych 

skutków. 

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

Uwagi ogólne: 

Klasa zagrożenia dla wód 1 (samoocena): nieznacznie niebezpieczny dla wód. Nie dopuścić, by produkt przedostał się do 

wód gruntowych, cieków wodnych ani do sieci kanalizacyjnej. 

Produkt – zalecenia: mniejsze ilości można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Usuwanie odpadów musi 

odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Niewyczyszczone opakowania – zalecenia – usuwanie odpadów musi odbywac się zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

W przypadku małych ilości usuwać razem ze śmieciami bytowymi. Duże ilości należy utylizować zgodnie z lokalnymi 

przepisami. 

 

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

14.1 Nie są wymagane żadne szczególne środki ostrożności w transporcie. 

Numer UN: brak 

Właściwa nazwa przewozowa UN: brak 

Klasa zagrożenia w transporcie: brak 

Grupa opakowania: brak 

Zagrożenia dla środowiska: brak 
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Specjalne środki ostrożności dla użytkownika: brak 

Dodatkowe informacje: brak 

 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

SARA Rozdział 355(mocno niebezpieczne substancje): żaden ze składników nie został ujęty w wykazie 

Rozdział 311(wykazy konkretnych toksycznych zw.chem): żaden ze składników nie został ujęty w wykazie 

TSCA(Ustawa o kontroli substancji toksycznych): 7732-18-5 woda 

Propozycja 65(Stanu Kalifornia-przyp.tłum.) 

Związki chemiczne o znanych właściwościach rakotwórczych: żaden ze składników nie został ujęty w wykazie 

Związki chemiczne o toksycznym wpływie na płodność kobiet: żaden ze składników nie został ujęty w wykazie 

Związki chemiczne o toksycznym wpływie na płodność mężczyzn: żaden ze składników nie został ujęty w wykazie 

Związki chemiczne o toksycznym wpływie na rozwój organizmów: żaden ze składników nie został ujęty w wykazie 

Kategorie działania rakotwórczego 

EPA(Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska): żaden ze składników nie został ujęty w wykazie 

IARC(Amerykańska Agencja ds. Badań nad Rakiem: 9003-39-8 Poliwinylopyrolidon 

NTP(Narodowy Program Toksykologiczny): żaden ze składników nie został ujęty w wykazie 

TLV(Wartość progowa ustalona przez ACGIH): żaden ze składników nie został ujęty w wykazie 

NIOSH-Ca (Narodowy Instytut ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy): żaden ze składników nie został ujęty w wykazie 

OSHA-Ca (Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy): żaden ze składników nie został ujęty w wykazie 

Kanadyjskie wykazy substancji 

Kanadyjska Krajowa Lista Substancji (DSL): wszystkie składniki zostały ujęte w wykazie 

Kanadyjska Lista Ujawnionych Składników(wartość graniczna 0,1%): żaden ze składników nie został ujęty w wykazie 

Informacje dotyczące zagrożeń związanych z produktem: 

Podczas stosowania substancji chemicznych należy przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa. Produkt nie 

podlega przepisom dotyczącym identyfikacji zgodnie z dyrektywami o materiałach niebezpiecznych.  

   

• 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 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 z 2001 r., 

Dz.U. Nr 135, poz. 1145 z 2002 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1187 z 2002 r., Dz.U. Nr 189, poz. 1852 z 2003 r., Dz.U. Nr 11, poz. 94 z 2004r., Dz.U. Nr 96, poz. 959 z 2004r., Dz.U. Nr 121, poz. 

1263 z 2004r., Dz.U. Nr 179, poz. 

1485 z 2005r.) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. 

2007 nr 215 poz. 1588.); 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i  preparatów chemicznych - Dz.U. 2007 nr 

174 poz. 1222. 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 173, poz. 1679 z 

2003 r., zmiany: Dz. U. z 2004r Nr 260, poz. 2595); 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674 z 2005 r.); 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia 

utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr 128, poz. 1348 z 2004 r.) 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz.U. nr 

217, poz. 1833 z 2002r, zmiana: Dz.U. nr 212, poz. 1769 z 2005r). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 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. nr 168, poz. 1763 z 2004r) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych (Dz. U. nr 129, poz. 1108 z 2002r) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z 2001 r., zmiany: Dz.U. Nr 41, poz. 365 z 2002 r., Dz.U. Nr113, poz. 984 z 200 r., Dz.U. Nr 199, poz. 1671 z 2002 

r., Dz.U. Nr 7, poz. 

78 z 2003 r., Dz.U. Nr 96, poz. 959 z 2004 r., Dz.U. Nr 116, poz. 1208 z 2004 r., Dz.U. Nr 191, poz. 

1956 z 2004 r., Dz.U. Nr 25, poz. 202 z 2005 r., Dz.U. Nr 90, poz. 758 z 2005 r., Dz.U. Nr 130, poz. 

1087 z 2005 r., Dz.U. Nr 175, poz. 1458 i 1462 z 2005 r., Dz.U. Nr 180, poz. 1495 z 2005 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

Nr 42, poz. 1206); 

• Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 

199, poz. 1671 z 2002 r., Dz.U. Nr 96, poz. 959 z 2004 r., Dz.U. Nr 97, poz. 962 z 2004 r., Dz.U. Nr 

173, poz. 1808 z 2004 r., Dz.U. Nr 90 poz. 757 z 2005 r., Dz.U. Nr 141, poz. 1184 z 2005 r.). 

• 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 30września 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. nr 114 z 1996 roku poz.545, 

zmiany: Dz. U. nr 

127 z 2002 roku poz. 1092). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. nr 69 z 1996 roku poz.332). 

• Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433, Dz. U. Nr 189, poz. 1852 z 2003r., Dz. U. nr 173, poz. 1808 z 2004r., Dz. U. nr 180, poz. 1491 z 

2005r.). 

• Rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je 

produktów 2004, (Dz. U. nr 168 poz. 1762 z 2004 r., ze zmianami Dz. U. nr 39 poz. 372 z 2005 r.). 

• Rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U.nr 259 poz. 2173 z 2005 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 roku w sprawie dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz. 

U. Nr 16 poz. 138). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje 

chemiczne (Dz. U. Nr 52 poz. 467). 

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

 

Sporządził 

TOMA Sp. z o.o. 

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: 5 września 2014 r.  

 

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. 


