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KARTA CHARAKTERYSTYKI  

 

WERSJA Z DNIA: 23 października 2014 r. zgodnie z Rozporządzeniem  (WE) nr  453/2010 

                                                                                                                            

 

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 

1.1 Identyfikator produktu 

Nazwa produktu Klej biały TO-480 

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.  

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Definicja produktu: mieszanina 

Klasyfikacja według Rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008[CLP/GHS] – Nieklasyfikowany 

Klasyfikacja według Dyrektywy 1999/45/WE[DPD] – produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z 

postanowieniami Dyrektywy 1999/45/WE i jej nowelizacji. 
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Elementy etykiety 

Piktogramy ostrzegawcze – nie dotyczy 

Hasło ostrzegawcze – brak 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia – brak 

Zwroty określające środki ostrożności 

Zapobieganie – nie dotyczy 

Reagowanie – nie dotyczy 

Przechowywanie – nie dotyczy 

Usuwanie – nie dotyczy 

Pozostałe zagrożenia – inne zagrożenia, które nie skutkują powstaniem wymogu klasyfikacji – nie dotyczy 

 

SEKCJA 3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1 Substancja/mieszanina – mieszanina 

Składnik Numer CAS Stężenia wagowe 

Polimer+dodatki poufne 34% 

Woda 7732-18-5 66% 

Octan winylu 108-05-4 <0,2% 

 

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 

Wdychanie Nie przewiduje się sytuacji awaryjnych. 

Kontakt ze 

skórą 

Zmyć mydłem z dużą ilością wody, jeżeli odzież nasiąknie, zdjąć i wyprać przed ponownym 

użyciem. 

 

Kontakt z 

oczami 

Płukać dokładnie dużą ilością wody przez co najmniej 15 min. i zasięgnąć porady lekarza. 

Połknięcie NIE powodować wymiotów. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie, która jest nieprzytomna. 

Przepłukać usta wodą. Skonsultować się z lekarzem. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia – 

Kontakt z oczami, wdychanie, kontakt ze skórą, połknięcie – nie są znane żadne poważne skutki ani krytyczne 

zagrożenia. 

Oznaki/objawy nadmiernej ekspozycji na produkt –  

Kontakt z oczami, wdychanie, kontakt ze skórą, połknięcie – nie są znane żadne poważne skutki ani krytyczne 

zagrożenia. 

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

– Leczyć objawowo. W przypadku połknięcia dużych ilości produktu niezwłocznie skontaktować się z lekarzem 

specjalizującym się w leczeniu zatruć truciznami. 
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SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1Środki gaśnicze Produkt ten jest niepalną emulsją wodną. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub 

mieszaniną 

Po wyparowaniu wody, pozostały materiał będzie się 

palił. W przypadku dużego pożaru stosować pianę na 

bazie alkoholu lub pianę uniwersalną zgodnie z 

metodami zalecanymi przez producenta. W przypadku 

małego pożaru stosować dwutlenek węgla lub suche 

środki chemiczne. 

Nadzwyczajne zagrożenia pożarem / wybuchem Produkt nie pali się, ale może rozpryskiwać się w 

przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturę 

wrzenia wody. Wysuszone cząstki stałe mogą się palić, 

wydzielając tlenki węgla. 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 

 

W przypadki gaszenia pożaru w zamkniętych 

pomieszczeniach należy stosować autonomiczny aparat 

oddechowy. 

 

 

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

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

Środki ochrony osób: brak 

   6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  

Ochrona środowiska W przypadku wycieku dużych ilości produkt należy zebrać celem utylizacji. W 

przypadku wycieku mniejszych ilości produkt można spłukać do kanalizacji o ile 

pozwalają na to lokalne przepisy. 

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

Metody oczyszczania i zbierania – spłukać wodą. 

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 – Przenoszenie – Unikać wdychania oparów znajdujących 

się u góry pojemnika transportowego. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać kontaktu ze skórą i odzieżą, po 

przenoszeniu produktu dokładnie się umyć/wyprać odzież. 

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

trzymać pojemnik zamknięty. 

7.3 Szczególne zastosowanie końcowe – brak informacji. 

 

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻANIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1 Parametry kontroli –  

Octan winylu (108-05-04)    10ppm TWA, ACGIH(skóra) 
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                        15pom STEL, ACGIH 

                        5ppm TWA, wartość graniczna narażenia w pomieszczeniu określona przez UCC                       

8.2 Kontrola narażenia 

Środki ochrony osobistej 

Ochrona oczu/twarzy: unikać kontaktu z oczami 

Ochrona skóry/ochrona dróg oddechowych: nie dotyczy 

Zapobieganie spożyciu: nie spożywać 

 

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Specyficzna postać fizyczna: ciecz  

Zapach, kolor, klasa: biały 

Ogólna postać fizyczna: ciecz 

Temperatura samozapłonu: brak danych 

Temperatura zapłonu: nie dotyczy 

Dolna granica palności LEL/górna granica palności UEL: nie dotyczy 

Temperatura wrzenia: 100°C 

Gęstość: 1,1 g/cm3 

Gęstość pary: nie dotyczy 

Ciśnienie pary: nie dotyczy 

Wartość pH: nie dotyczy 

Temperatura topnienia: około 0°C 

Rozpuszczalność w wodzie: tak 

9.2 Inne informacje – brak informacji. 

 

SEKCJA10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

Produkt uważa się za bezpieczny w normalnych warunkach użytkowania. 

Stabilność: produkt stabilny 

Warunki jakich należy unikać: brak 

Niebezpieczna polimeryzacja: nie występuje 

Niebezpieczny rozpad: polimery mogą ulec spalaniu produkując tlenek węgla, dwutlenek węgla i tlenek azotu 

 

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Ostre działanie 

Oczy: nie stwierdzono żadnego negatywnego działania 

Skóra: nie stwierdzono żadnego negatywnego działania 

Wdychanie: nie można wdychać 

Połknięcie: nie stwierdzono żadnego negatywnego działania 

Efekty przewlekłe 
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Brak danych. 

Uwagi 

Zgodna z EN 71-3 

 

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

Ruchliwość: brak danych 

Trwałość i zdolność do rozkładu: produkt nie jest biodegradowalny 

Potencjał bioakumulacji: obecnie nieznany 

Toksyczność dla środowiska wodnego: obecnie nieznana 

Ekotoksyczność: obecnie nieznana 

 

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 

Specjalne środki ostrożności dla użytkownika: brak 

Dodatkowe informacje: brak 

 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Przepisy/legislacja dotycząca bezpieczeństwa, zdrowia, i ochrony środowiska, mające zastosowanie do substancji 

lub mieszaniny Unijne Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006(REACH) 

Załącznik XIV – wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń 

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy – żaden ze składników nie widnieje w wykazie 

Załącznik XVII – ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych 

niebezpiecznych substancji preparatów i wyrobów – nie dotyczy 

Numer EINECS: umieszczony w wykazie EINECS lub substancji polimerowych, monomerów umieszczonych w 

wykazie posiadający numer NLP (no longer plymer – już nie polimer) 

Lista substancji chemicznych TSCA: znajduje się na liście 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego: nie dotyczy 

• 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.); 
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 • 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.);  

• 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); 
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•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 

System oceny zagrożeń 

Niniejsze informacje są dla osób przeszkolonych w zakresie: 

System Identyfikacji Materiałów Niebezpiecznych (HMIS) 

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej (NFPA 704) 

Klasyfikacja zagrożeń 

 NPCA-HMIS NFPA 704 

Zdrowie 0 0 

Łatwopalność 0 0 

Reaktywność 0 0 

Szczególne zagrożenie 0 0 

Legenda: 4-bardzo poważne, 3-poważne, 2-umiarkowane, 1-nieznaczne, 0-minimalne 

Uwaga: Oceny HMIS oparte są na skali 0-4, gdzie 0 oznacza minimalne zagrożenie czy ryzyko, a 4 oznacz znaczne 

zagrożenie czy ryzyko. W przypadku, gdy nie został w pełni wdrożony program powiadamiania o zagrożeniach HMIS 

nie należy stosować zalecanych ocen HMIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził 

TOMA Sp. z o.o. 

Adres/Tel.：Wysogotowo, ul. Szparagowa 10, 62-081 Przeźmierowo 

Tel. +48 61 896 28 28 
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Stanowisko:  Dyrektor ds. Zakupów i 

Administracji 

Imię i nazwisko: Izabela Mazur 

Wersja z dnia: 23 października 2013 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. 


