KARTA CHARAKTERYSTYKI
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SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa
1.1 Identyfikator produktu: Pattex Repair Express
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Uniwersalna masa naprawcza
1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki:
Dystrybutor:
Henkel Polska Sp. z o. o.
02 – 672 Warszawa
ul. Domaniewska 41
tel. +48 (prefix) 22 56-56-300
fax. +48 (prefix) 22 56-56-333
E-mail osoby odpowiedzialnej za karty charakterystyki:
ua-productsafety.pl@henkel.com
1.4 Telefon alarmowy:
0 728 302 187 (24h)
SEKCJA 2: Identyfikacja zagro

:

2.1 Klasyfikacja mieszaniny (wg. DPD):
N Niebezpieczny dla rodowiska R52/53 Dzia a szkodliwie na organizmy wodne; mo e powodowa
ugoutrzymuj ce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym. Xi Dzia anie uczulaj ce R43 Mo e
powodowa uczulenie w kontakcie ze skór . Xi Dzia anie dra ni ce R36/38 Dzia a dra ni co na oczy i
skór .

2.2 Elementy oznakowania (wg. DPD):

Xi Produkt dra ni cy
Zagro enia:
R36/38 Dzia a dra ni co na oczy i skór .
R52/53 Dzia a szkodliwie na organizmy wodne; mo e powodowa d ugoutrzymuj ce si
niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym.
R43 Mo e powodowa uczulenie w kontakcie ze skór .
Zalecenia:
S2 Chroni przed dzie mi.
S24/25 Unika zanieczyszczenia skóry i oczu.
S29 Nie wprowadza do kanalizacji.
S37 Nosi odpowiednie r kawice ochronne.
S46 W razie po kni cia niezw ocznie zasi gnij porady lekarza - poka opakowanie lub
etykiet .
Zawiera sk adniki epoksydowe zapoznaj si z instrukcj dostarczona przez producenta. Zawiera
Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryn ywice epoksydow ( r. Masa cz steczkowa <= 700)
Produkt reakcji bisfenolu F z epichlorohydryn ywice epoksydow ( r. Masa cz steczkowa <= 700)
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2.3 Inne zagro enia:
Osoby uczulone na zwi zki epoksydowe oraz aminowe oraz kobiety w ci zy powinny unika
wdychania i kontaktu z preparatem.
SEKCJA 3. Sk ad/informacja o sk adnikach
3.1 Substancja: Produkt nie jest substancj
3.2 Mieszanina:
Ogólny opis: ywica reakcyjna
Baza: ywica epoksydowa, polimerkaptan
Informacje o sk adnikach wg CLP (WE) 1272/2008:
Numery:
CAS;
EINECS, REACH-rej. nr;
CAS 25068-38-6
EINECS 500-033-5
REACH 01-2119456619-26

CAS 28064-14-4
EINECS --

CAS 90-72-2
EINECS 202-013-9

St enie

Klasyfikacja / symbole i
zwroty H /

<20 %

Eye irrit 2 H319
Skin Irrit 2 H315
Skin Sens 1 H317
Aquatic Chronic H411

Produkt reakcji bisfenolu F z
epichlorohydryn ; ywica
epoksydowa ( r. Masa
cz steczkowa <= 700)

<10%

Eye irrit 2 H319
Skin Irrit 2 H315
Skin Sens 1 H317
Aquatic Chronic H411

2,4,6-tris(dimetyloaminoetylo)fenol

<5%

Eye irrit 2 H319
Skin Irrit 2 H315
Acute Tox 4 H302

Oznaczenie sk adnika

Produkt reakcji bisfenolu A z
epichlorohydryn ; ywica
epoksydowa ( r. Masa
cz steczkowa <= 700)

Pe ne brzmienie zwrotów H i innych u ytych w karcie charakterystyki skrótów wymienione
jest w pkt.16.
Informacje o sk adnikach wg DPD (WE) 1999/45:
Numery:
CAS;
Oznaczenie sk adnika
EINECS, REACH-rej. nr;
CAS 25068-38-6
Produkt reakcji bisfenolu A z
EINECS 500-033-5
epichlorohydryn ; ywica
REACH 01-2119456619-26 epoksydowa ( r. Masa cz steczkowa
<= 700)
Produkt reakcji bisfenolu F z
CAS 28064-14-4
epichlorohydryn ; ywica
EINECS -epoksydowa ( r. Masa cz steczkowa
<= 700)
CAS 90-72-2
EINECS 202-013-9
2,4,6-tris(dimetyloaminoetylo)fenol

St enie

Klasyfikacja / symbole
i zwroty R /

<20 %

Xi R36/38- R43
N R51/53

<10%

Xi R36/38- R43
N R51/53

<5%

Xn R22; Xi R36/38

Pe ne brzmienie zwrotów R i innych u ytych w karcie charakterystyki skrótów wymienione
jest w pkt.16.
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SEKCJA 4. rodki pierwszej pomocy
4.1 Opis rodków pierwszej pomocy:
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek oznak z ego samopoczucia skontaktowa si
natychmiast z lekarzem.
w przypadku wdychania; wynie osob ze strefy ska onej, zapewni
zatrutemu
oddychanie wie ym powietrzem, skontaktowa si z lekarzem.
w przypadku kontaktu ze skór ; zdj ska on odzie , nast pnie przemywa przez ok.
10 min skór wod , zastosowa krem piel gnacyjny, skontaktowa si z lekarzem w razie
gdy objawy nie ustan .
w przypadku kontaktu z oczami natychmiast wyp uka oczy du ilo ci bie cej wody,
kontynuowa trzymaj c rozchylone powieki min 15 min, skontaktowa si natychmiast z
lekarzem. W drodze do szpitala stale przemywa oczy wod .
w przypadku spo ycia; przemy usta i gard o, wypi 1 – 2 szklanki wody,
skonsultowa si z lekarzem pokazuj c opakowanie, etykiet lub kart charakterystyki.
Nie wywo ywa wymiotów.
4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia:
Mo e wywo ywa zaczerwienienie, pokrzywk
Oczy: podra nienie, pieczenie, zawienie
4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
post powania z poszkodowanym
Patrz punkt 4.1
SEKCJA 5. Post powanie w przypadku po aru
5.1. rodki ga nicze; dwutlenek w gla, piana, proszek ga niczy, rozproszony strumie wody
rodki ga nicze, których nie wolno u ywa z przyczyn bezpiecze stwa; strumie
wody pod ci nieniem.
5.2. Szczególne zagro enia zwi zane z mieszanin :
szczególne zagro enia pojawiaj ce si w przypadku po aru; podczas po aru mog
by uwalniane tlenek i dwutlenek w gla oraz tlenki azotu.
5.3. Informacje dla stra y po arnej:
rodki ochrony indywidualnej dla stra aków; tradycyjne rodki ochrony indywidualnej
cznie z aparatem tlenowym. W razie po aru pojemniki z produktem sch adza wod .
Usun ze strefy zagro onej.
SEKCJA 6. Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska
6.1 Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych: Unika
kontaktu ze skór
oraz oczami. Zapewni
wystarczaj
wentylacj grawitacyjn Podczas likwidacji, korzysta ze rodków ochrony indywidualnej.
Niebezpiecze stwo po lizgni cia si na rozlanym produkcie. Usun
ród a zap onu, ugasi
otwarty ogie , og osi zakaz palenia i u ywania narz dzi iskrz cych. Nosi ubranie ochronne,
unika kontaktu z oczami i skór , osoby nie zabezpieczone przenie w bezpieczne miejsce,
zadba o wystarczaj ce wietrzenie (patrz punkt 8 karty). W razie potrzeby wezwa s by
ratownicze.
6.2. rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska; Uniemo liwi przedostanie si
preparatu do wód powierzchniowych i gruntowych, oraz instalacji odwadniaj cych.
6.3 Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si ska enia i s
ce do
usuwania ska enia: O ile to mo liwe zlikwidowa wyciek, zamkn
dop yw cieczy,
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uszczelni uszkodzone opakowanie i umie ci w szczelnym opakowaniu ochronnym.
Rozlewy przysypa niepalnym materia em ch onnym, wi cym ciecze (piasek, ziemia
okrzemkowa, materia wi cy uniwersalny), nast pnie zebra do zamykanego pojemnika i
podda unieszkodliwieniu lub odzyskowi zgodnie z przepisami o odpadach (patrz punkt 13
karty). Podobnie post powa w przypadku wyst pienia wód poga niczych.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 8
SEKCJA 7. Post powanie z mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania: Unika kontaktu z oczami i
skór . Zasady higieny: Nie je , nie pi i nie pali w czasie pracy. Przed przerwami w pracy i
po jej zako czeniu umy r ce.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania,
cznie z informacjami dotycz cymi
wszelkich wzajemnych niezgodno ci: Magazynowa
w oryginalnie zamkni tym
opakowaniu. Sk adowa w miejscu suchym i ch odnym. Nie przechowywa
razem z
jedzeniem ani adnymi produktami konsumpcyjnymi (kawa, herbata, tyto, itd.).
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) ko cowe: masa naprawcza
SEKCJA 8. Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotycz ce kontroli; NDS, NDSCh, NDSP;
Zapewni wystarczaj
wentylacj grawitacyjn a w razie przekroczenia norm NDS w
rodowisku pracy zastosowa odci gi. W przypadku regularnej pracy, zainstalowa
odci gi miejscowe do odprowadzania tworz cych si par.
8.2. kontrola nara enia:
NDS, NDSCh, NDSP; brak
Podstawa prawna; Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwy szych st
i nat
czynników szkodliwych dla zdrowia ( Dz. U Nr 217, poz. 1833 )
z pó niejszymi zmianami.
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osobiste rodki ochrony indywidualnej:
unika kontaktu z oczami i skór , nie je , nie pi ani nie pali podczas pracy. Umy
ce przed przerw w pracy oraz po jej zako czeniu
ochrona dróg oddechowych - zapewni intensywn wentylacj w miejscach pracy-odci gi.
Je eli uk ady zabezpieczaj ce nie utrzymuj st enia w powietrzu na poziomie
wystarczaj cym do ochrony zdrowia pracowników nale y zapewni w ciwy zestaw
maski i filtra do organicznych gazów i par (A). W przypadku, gdzie urz dzenia
filtruj ce powietrze s niewystarczaj ce ( np. w przypadku wysokiego st enia w
powietrzu, niedostatku tlenu, ograniczonej przestrzeni ) u ytkownicy musz nosi
kompletne aparaty oddechowe.
ochrona d oni - r kawice ochronne odporne na dzia anie chemikaliów (EN 374) wykonane z
gumy nitrylowej. Grubo >= 0,1 mm, Czas przebicia < 30s) Dane bazuj na dost pnej
literaturze i informacjach pochodz cych od producentów r kawic wzgl. s wyprowadzone
przez analogi z podobnych materia ów. Nale y pami ta , e na skutek dzia ania wielu
czynników (np. temperatury) okres u ytkowania r kawic odpornych na przenikanie
chemikaliów mo e si w praktyce okaza znacznie krótszy od czasu przenikania ustalonego
wg EN 374. W razie oznak zu ycia r kawice wymieni .
ochrona oczu - stosowa okulary ochronne, gogle
ochrona skóry - zabrudzon i poplamion odzie nale y zdj . ochronna odzie robocza ew.
specjalny kombinezon roboczy os aniajacy ramiona i nogi
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ciwo ci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych w
Stan skupienia
Kolor
Zapach
pH
Temperatura wrzenia
Punkt zap onu
Ci nienie par
sto wzgl dna
Lepko
Lepko kinematyczna
ciwo ci wybuchowe
Rozpuszczalno (jako ciowa)
Temperatura rozk adu
Temperatura krzepni cia
Temperatura mi knienia
Palno
Samozap on
Granice wybuchowo ci
Wspó czynnik podzia u: o/w
Wspó czynnik parowania
ciwo ci utleniaj ce
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ciwo ci fizycznych i chemicznych:

ciecz o du ej lepko ci
niebieski, bia y
aby
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
1,7-1,9 g/cm3 (w 20°C)
brak danych
brak danych
brak danych
nierozpuszczalny w wodzie (w 20°C),
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

9.2. Inne informacje:
Brak danych
SEKCJA 10. Stabilno i reaktywno
10.1. Reaktywno : reaguje z utleniaczami oraz silnymi kwasami, zasadami zas aminy,
amidy powoduj utwardzanie si produktu
10.2. Stabilno chemiczna: Produkt stabilny, je li przechowywany i stosowany zgodnie z
zaleceniami
10.3. Mo liwo wyst powania niebezpiecznych reakcji: patrz punkt 10.1.
10.4. Warunki, których nale y unika – adne je li stosowany zgodnie z zaleceniami
10.5. Materia y niezgodne – utleniacze, kwasy, zasady
10.6. Niebezpieczne produkty rozk adu - w przypadku po aru, b
wytwarzane tlenki
gla, tlenki azotu, sadza
SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych:
Ogólne informacje na temat toksykologii:
Mieszanina jest sklasyfikowana na podstawie umownych metod zawartych w artykule 6(1)(a)
Dyrektywy 1999/45/WE. Stosowne informacje ekologiczne i o wp ywie na zdrowie dla
substancji wymienionych w sekcji 3 s nast puj ce. Reakcje krzy owe z innymi aminami lub
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zwi zkami epoksydowymi s mo liwe. Osoby uczulone na te zwiazki powinny unika
kontaktu z preparatem.
Uczulenie:
Mo liwe uczulenie wskutek kontaktu ze skór .
Toksyczno :
Niebezpieczne sk adniki; CAS

Droga nara enia

ywica epoksydowa CAS 25068-38-6
ywica epoksydowa CAS 25068-38-6

inhalacyjna
skóra

LC50
LD50

ywica epoksydowa CAS 25068-38-6

doustnie

LD50

Skornie, doustnie

LD50

2,4,6-tris(dimetyloaminoetylo)fenol

Parametr

Warto
> 2000mg/kg
królik
> 2000 mg/kg
szczur
1378-1968
mg/kg (OECD
401)

Powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy:
Niebezpieczne sk adniki
Nr CAS
ywica epoksydowa CAS 2506838-6

Wynik

czas
ekspozycji
królik

Nie dra ni cy

gatunki

Metoda
OECD 405

Dzia anie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skór :
Niebezpieczne sk adniki
Wynik
Nr CAS
ywica epoksydowa CAS 25068Uczulaj cy/lekko drazniacy na skór
38-6
2,4,6-tris(dimetyloaminoetylo)fenol Nie powoduje uczule

Typ
testu
4h

Gatunki

Metoda

Mysz/krolik

OECD 429/ OECD 405

Test
Buech
lera

Swinka morska

OECD 406

Dzia anie mutagenne na komórki rozrodcze:
Sk adniki
CAS

niebezpieczne,

ywica epoksydowa
25068-38-6

Toksyczno

CAS

Wynik

Rodzaj badania

NEGATYWNY

Bacterial reverse
mutation assay

Aktywacja
metaboliczna/czas
ekspozycji
z/bez

Gatunek

Metoda

OECD 472

dawki powtórzonej:

Sk adniki niebezpieczne, CAS

Wynik

Droga
Nara enia

Czas ekspozycji

Gatunek

Metoda

Nie badano

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczno :
Mieszanina jest szkodliwa dla rodowiska wodnego. Powoduje d ugotrwa e, nieodwracalne
skutki.
Nazwa sk adnika, CAS-nr

Typ warto ci mierzonej

Warto , mg/l

Toksyczno

ostra dla:

produkt reakcji bisfenolu A z
epichlorohydryn ;
produkt reakcji bisfenolu A z
epichlorohydryn ;
produkt reakcji bisfenolu A z
epichlorohydryn ; [
,4,6-tris(dimetyloaminoetylo)fenoL

LC50

1,5 – 7,7

pstr g t czowy

Czas
nara enia
96h

EC50

1,1 – 3,6

Daphnia magna

24h

EC50

220

algi zielone

96h

LC50

153 mg/l

Danioo Rerio
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i zdolno do rozk adu: brak danych
do bioaumulacji/12.4. Mobilno 3 w glebie:

,4,6-tris(dimetyloaminoetylo)fenol

LogKow

0,77

12.5. Wyniki oceny w ciwo ci PBT i vPvB: brak danych
12.6. Inne szkodliwe skutki dzia ania: brak danych
Informacje ogólne: Nie dopu ci , aby produkt przedosta si do cieków, gleby lub wód
powierzchniowych.
Nale y przestrzega rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 29 listopada 2002 r.
( Dz. U. Nr 212,
poz. 1799 ) w sprawie warunków, jakie nale y spe nia przy wprowadzaniu cieków do wód lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego

SEKCJA 13. Post powanie z odpadami
Metody unieszkodliwiania odpadów:
Poni ej przedstawiona zosta a jedynie propozycja producenta (kod odpadu mo e by ró ny w
zale no ci od zastosowania u ytkownika):
Produkt;. 08 04 09 Odpadowe kleje i szczeliwa zawieraj ce rozpuszczalniki organiczne lub
inne substancje niebezpieczne
Opakowanie; 15 01 10* Opakowania zawieraj ce pozosta ci substancji niebezpiecznych
lub nimi zanieczyszczone
Tylko puste opakowania mog by poddane odzyskowi.
Przestrzega przepisów ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 )z
pó niejszymi zmianami oraz przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 27
kwietnia 2001 r. ( Dz. U. Nr 63, poz. 638 ) z pó niejszymi zmianami

SEKCJA 14. Informacje dotycz ce transportu
14.1 Numer UN: nie jest towarem niebezpiecznym
14.2 Prawid owa nazwa przewozowa UN: nie jest towarem niebezpiecznym
14.3 Klasy zagro enia w transporcie: nie jest towarem niebezpiecznym
14.4 Grupa pakowania: nie jest towarem niebezpiecznym
14.5 Zagro enia dla rodowiska: nie jest towarem niebezpiecznym
14.6 Szczególne rodki ostro no ci dla u ytkowników:-- nie jest towarem
niebezpiecznym
14.7 Transport luzem (zgodnie z za cznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC):14.8. inneSEKCJA 15. Informacje dotycz ce przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska
specyficzne dla mieszaniny:
Zawarto LZO (CH): 0%
Podstawa prawna:
1. Rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 PE i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliów, zmieniaj ce dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylaj ce rozporz dzenie Rady (EWG) nr
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793/93 i rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie dyrektyw Rady 76/769/EWG i dyrektywy
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (w wersji sprostowanej Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007 r. str. 3, wraz z pó n. zm.
2. Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych
ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH). Dz. Urz. UE L 133 z 31.05.2010 r.
3. Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
Zgodna z 1907/2006/WE z pó niejszymi zmianami

15.1. Ocena bezpiecze stwa chemicznego: brak
SEKCJA 16. Inne informacje
Nie mo emy bra odpowiedzialno ci za szkody i straty jakie mog wynikn
z
niew ciwego u ycia produktu. Podczas sporz dzania karty charakterystyki brali my pod
uwag
wszystkie w ciwe zastosowania produktu, ka dy u ytkownik ponosi
odpowiedzialno w przypadku innego zastosowania produktu.
Nale y je traktowa jako pomoc dla bezpiecznego post powania z produktem. Nie zwalnia to
ytkownika od odpowiedzialno ci za niew ciwe wykorzystanie powy szych informacji
oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowi zuj cych w tej dziedzinie. W
przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajduj si pod kontrol producenta,
odpowiedzialno za bezpieczne stosowanie produktu spada na u ytkownika.
Kart sporz dzono na podstawie oryginalnej karty producenta z dnia 2012-11-22 (323317).
Wyja nienie zwrotów u ytych w karcie:
R36/38 Dzia a dra ni co na oczy i skór .
R43 Mo e powodowa uczulenie w kontakcie ze skór .
R51/53 Dzia a toksycznie na organizmy wodne; mo e powodowa d ugo utrzymuj ce si niekorzystne zmiany w
rodowisku wodnym.
R22 Dzia a szkodliwie po po kni ciu.
H315 Dzia a dra ni co na skór .
H319 Dzia a dra ni co na oczy.
H317 Mo e powodowa reakcje alergiczn skóry.
H411 Dzia a toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki.
H302 Dzia a szkodliwie po po kni ciu.

Karta charakterystyki zosta a sporz dzona wg nowego formatu REACH II dostosowanie do
wymaga UE 453/2010, poprzednia wersja z dnia 08-02-2010 rok.
Opracowa a : Aleksandra Siudak

