
KARTA       CHARAKTERYSTYKI

RD-ELASTOFLEX
Data     wydania   19.08.2014                                                                                                                                    Data     aktualizacji: 12.02.2014
Wersja PL: 1.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 – REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu:
Nazwa produktu: RD-ELASTOFLEX
Ty produktu: Farba.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zastosowanie: Przemysłowe. Domowe. 
Kategoria zastosowania: SU 21: Zastosowanie konsumenckie:prywatne gospodarstwa domowe (=ogół

społeczeństwa = konsumenci)
SU 22: Zastosowanie profesjonalne: domena publiczna (administracja, 
edukacja, rozrywka, usługi, rzemieślnicy)

Kategoria artykułu: Nie dotyczy.
Kategoria chemiczna produktu: PC9a: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb.
Kategoria procesu: PROC10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem.

PROC 11: Napylanie nieprzemysłowe
Kategoria uwalniania do środowiska: ERC8a: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji 

pomocniczych w systemach otwartych.
ERC 8d: Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, 
substancji pomocniczych w systemach otwartych.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

Producent: RD-COATINGS
Zi de la Fagne

Rue Ernest Matagne, 19
5330 ASSESSE 
Belgia
tel.: 00 32 83 23 38 02
fax: 0032 83 23 38 03

Dystrybutor: Noxan Sp. z o.o.
ul. Pułtuska 13, 61-052 Poznań
tel. + 48 61 870 87 03, fax + 48 61 624 32 98
email: i  nfo@noxan.pl
http://www.noxan.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego: 112 (ogólny telefon alarmowy),
998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne);

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: i  nfo@noxan.pl

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Brak.

2.2. Elementy oznakowania:
Symbole zagrożenia: brak
Zwroty R: brak
Zwroty S: brak

2.3. Inne zagrożenia:
Brak.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
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3.2. Mieszaniny:
Substancja/Mieszanina: Mieszanina.
Składniki: Nie są sklasyfikowane jako niebezpieczne.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy:
Narażenie inhalacyjne:  
Brak.
W przypadku kontaktu ze skórą: 
Brak.
W przypadku kontaktu z oczami:
Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać
silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki, skontaktować się z lekarzem.
W przypadku połknięcia:
Połknięcie  mało  prawdopodobne.  Wypłukać usta dużą ilością wody, natychmiast skonsultować się z lekarzem i
pokazać etykietę produktu jeśli jest to możliwe.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:
Narażenie inhalacyjne:
Brak w normalnych warunkach użytkowania.
Kontakt ze skórą: 
Brak w normalnych warunkach użytkowania.
Kontakt z oczami: 
Brak w normalnych warunkach użytkowania.
Połknięcie: 
Brak w normalnych warunkach użytkowania.

4.3.  Wskazania  dotyczące  wszelkiej  natychmiastowej  pomocy  lekarskiej  i  szczególnego  postępowania  
z poszkodowanym:
Decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze:
Odpowiednie środki gaśnicze: Można używać wszystkich rodzajó środków gasniczych.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: 
Brak.

5.3. Informacje dla straży pożarnej:
Klasa palności: Produkt niepalny.
Ochrona przed ogniem: Pojemniki znajdujące się w strefie pożaru chłodzić rozproszonym strumieniem wody, o ile
jest to możliwe usunąć ze strefy zagrożenia. W przypadku pożaru należy stosować odzież ochronną i aparat
oddechowy na sprężone powietrze. 
Procedury specjalne: Należy zachować ostrożność podczas pożaru środków chemicznych.
Otoczenie pożaru: Użyć wody lub mgły wodnej do chłodzenia pojemników.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: 
Zadbać o odpowiednią wentylację, unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować indywidualne środki ochrony osobistej.
Kontakt z mokrą powierzchnią może powodować poślizg.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Zapobiegać rozprzestrzenianiu się oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiorników wodnych, poinformować władze
lokalne w przypadku niemożności zapewnienia ochrony.
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6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
Zapobiegać rozprzestrzenianiu się i usuwać poprzez zebranie na niepalnym materiale absorpcyjnym (piasek, trociny,
ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiał umieścić w odpowiednio oznakowanych
pojemnikach w celu utylizacji zgodnie z  obowiązującymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji:
Patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:
Ogólne: Transport i przechowywanie tego materiału nie wymagają szczególnej ostrożności.

7.2.  Warunki  bezpiecznego  magazynowania,  łącznie  z  informacjami  dotyczącymi  wszelkich  wzajemnych
niezgodności:
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym (temperatura magazynowania między 5C, a 25C), suchym, dobrze
wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku w pozycji
pionowej. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego
ognia. Chronić przed mrozem.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a):
Patrz sekcja 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli:
Normy PL:
Normy ekspozycji dla zagrożeń zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
z dnia 6 czerwca 2014 (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.). 

Składniki dla których obowiązują normy ekspozycji:
Brak.

Normy UE:
Niewymienione.

8.2. Kontrola narażenia:
Środki ochrony osobistej:
Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny:
- Ochrona dróg oddechowych:
Nie jest wymagana.
- Ochrona skóry:
Nie jest wymagana.
- Ochrona oczu:
Nie jest wymagana.
- Inne:
Nie uwalniać produktu do środowiska. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do ścieków i kanalizacji.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

Wygląd
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Stan fizyczny w temperaturze 20oC Ciecz.

Zapach Akrylowy

Wartość pH 7,5 – 8,5

Punkt zapłonu [oC] Nie dotyczy

Gęstość 1,55

Rozpuszczalność w wodzie Pełna

Lepkość 250 - 300 Puazów

9.2. Inne informacje: 

Zawartość LZO [g/l] Produkt zawiera maksymalnie 30 g/l LZO.

Rodzina LZO:
Limit UE dla tego produktu (kat.A/c): 75g/l (2007) / 40 g/l

(2010)

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność:
Brak w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.

10.2. Stabilność chemiczna:
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:
Niebezpieczne reakcje:
Brak przy normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.
Niebezpieczne właściwości:
Brak przy normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.

10.4. Warunki, których należy unikać:
Chronić produkt przed mrozem w czasie magazynowania.

10.5. Materiały niezgodne:
Brak przy normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu:
Brak przy normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:

- toksyczność ostra: brak danych na temat samej mieszaniny. 
- działanie żrące/drażniące na skórę: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- działanie uczulające na skórę lub układ oddechowy: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione.
- mutagenność: nie jest mutagenny,
- rakotwórczość: nie jest klasyfikowany jako rakotwórczy dla ludzi.
- toksyczny wpływ na reprodukcję: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
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- narażenie pojedyncze STOT: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- narażenie powtarzalne STOT: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- ryzyko aspiracji: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Informacje dotyczące   składników:
Ortofosforan cynku:
Szczur narażenie inhalacyjne LC50 [mg/l/4h]: >5,7
Szczur doustnie LD50 [mg/kg]:>5000

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Informacje dotyczące produktu:
Brak danych na temat samej mieszaniny. 

12.1. Toksyczność:
Informacje o ekologicznych skutkach: Nie uwalniać produktu do środowiska.
LC50-96 godzin – ryba [mg/l]: Brak danych.
48 godzin – EC50 – Daphnia magna [mg/l] Brak danych.
IC50 72h Algi [mg/l] Brak danych.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:
Informacje na temat rozkładu: Zapobiegać przedostawaniu się do ścieków i kanalizacji.
Wartość BOD5 [mg/l] Brak danych.
Wartość COD [mg/l] Brak danych.

12.3. Zdolność do bioakumulacji:
Brak danych na temat samej mieszaniny.

12.4. Mobilność w glebie:
Brak danych na temat samej mieszaniny.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:
Produkt nie jest klasyfikowany wg PBT i vPvB (REACH Aneks XIII). Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych
jako PBT czy vPvB.

12.6.  Inne szkodliwe skutki działania:
Nie są znane.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów:
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku
wodnym. Utylizacją odpadów i opakowań jednorazowych powinny się zająć wyspecjalizowane firmy, sposób utylizacji
odpadów należy uzgodnić z właściwymi terenowo wydziałem ochrony środowiska. Pozostałość składować w
oryginalnych pojemnikach. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Puste, opróżnione opakowania należy
poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub dostarczyć na odpowiednie wysypisko śmieci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Informacje ogólne: nie  sklasyfikowano

Działania awaryjne w razie wypadku: Zatrzymać silnik. Nie używać otwartego ognia. Nie palić. Oznaczyć
odpowiednio miejsce wypadku.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny:
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1. Rozporządzenie (WE)  nr 1907/2006  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18  grudnia 2006r w sprawie
rejestracji,  oceny,  udzielania zezwoleń,  stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)  z
późniejszymi zmianami.

2. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

3. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.). 
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz

z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140).
5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z późn. zm. 
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20  kwietnia 2012  w sprawie oznakowań opakowań substancji

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 445).
7. Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  10  sierpnia  2012  r.  w  sprawie  kryteriów  i  sposobu  klasyfikacji

substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1018)
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23  kwietnia 2004r w sprawie określenia wzorów oznakowania

opakowań (DZ.U. Nr 94, poz. 927). 
9. 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 (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 688).

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21)
11. Ustawa z dnia 11  maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U.  Nr 63,  poz.  638  z

późniejszymi zmianami).
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. Nr 112,

poz. 1206). 
13. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów,  Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadów

niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podająca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3 z
6 września 2000r, wraz z decyzjami zmieniającymi. 

14. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367)
15. Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r.  w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B

Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (DZ.U. Nr 110, poz. 641).

16. Przepisy ADR – stan prawny od 1 stycznia 2011r. 
17. 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 późniejszymi zmianami).

18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30  grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.  U.  z 2005  r.  Nr 11,  poz. 86  z
późniejszymi zmianami). 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzających szczególne
zagrożenie dla środowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141). 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego:
Brak dostępnych danych.

SEKCJA 16: Inne informacje

Ogólne informacje:
Materiał  może być  złożony z  kilku  opakowań i  jest  dostarczany w odpowiednich  proporcjach.  Proszę  sprawdzić
wszystkie etykiety, aby upewnić się, że w użyciu są odpowiednie ilości materiału.
Porady szkoleniowe:
Produkt  nadaje  się  do  profesjonalnych  zastosowań.  Zaleca  się,  aby  wszyscy  użytkownicy  tych  materiałów  byli
przeszkoleni w zakresie eksploatacji, użytkowania i sposobu pracy. 

Szkolenia:
Przed przystąpieniem do pracy z produktem obowiązkowo poddać pracowników szkoleniu BHP w związku 
z występowaniem w środowisku pracy czynników chemicznych. Przeprowadzić, udokumentować i zapoznać
pracowników z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy związanym z występowaniem czynników
chemicznych.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI – RD-ELASTOFLEX

 Wydanie z 12.02.2014
 Wersja PL 1.0 z dnia 04.11.2014

Dokonano zmian w karcie charakterystyki zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20
maja 2010 r. załącznik I.

MATERIAŁY     ŹRÓDŁOWE
Zał. I do Rozporządzenia (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty
Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.
Karta charakterystyki producenta mieszaniny – RD-ELASTOFLEX

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczą wyłącznie preparatu wymienionego w tytule. Dane zawarte 
w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu RD-ELASTOFLEX Ponieważ
warunki magazynowania, transportu i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji 
w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób
trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrożeń w miejscu pracy. Produktu nie należy wykorzystywać do innych
celów niż podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmą Noxan Sp. z o.o.
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