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1.  Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa  
   
1.1  Identyfikator produktu  

      Klej dyspersyjny Probau  

 
 

1.2  
 
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane  

      Istotne zidentyfikowane zastosowania: powłoki i kleje 
 

1.3  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  
   Producent / dostawca  BAHAG AG 
   Ulica / skrytka pocztowa  Gutenbergstraße 21 
   Ozn. kraju, kod poczt., miejscowość  D–68167 Mannheim 
   Telefon  +49 800 1016370 
     
1.4  Numer telefonu alarmowego  
      GGIZ Erfurt, numer telefonu alarmowego +49 361 730730 

 

   
2.  Identyfikacja zagrożeń  
   
2.1  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  
   Dyrektywa 67/548/EWG lub 1999/45/WE  
   –  
   Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (GHS)  
   –  
2.2  Elementy oznakowania  
2.3  Inne zagrożenia  
   brak.  
   
3.  Skład / informacja o składnikach  
   
3.2  Mieszaniny  
   Charakterystyka chemiczna  
   Wodny klej dyspersyjny z wypełniaczami nieorganicznymi  
   Składniki niebezpieczne  
   –  
   
4.  Środki pierwszej pomocy  
   
4.1  Opis środków pierwszej pomocy  

   Uwagi ogólne  
   W przypadku wystąpienia objawów lub w razie wątpliwości skorzystać z pomocy lekarza.  

 

   Po narażeniu przez drogi oddechowe  
   Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku podrażnienia dróg oddechowych przez produkt: wezwać lekarza.  

 

   Po kontakcie ze skórą  
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   Niezwłocznie zdjąć zabrudzone ubranie. Natychmiast umyć wodą i mydłem i dobrze wypłukać. Nie używać rozpuszczalników 
ani rozcieńczalników!  

 

   Po kontakcie z oczami  
   Wyjąć soczewki kontaktowe, trzymać powieki otwarte. Płukać obficie wodą (10–15 minut). Wezwać lekarza.  

 

   Po narażeniu przez przewód pokarmowy  
   Niezwłocznie udać się do lekarza. Poszkodowanemu zapewnić spokój. Nie wywoływać wymiotów.  

 

4.2  Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  
   Nie są znane.  
4.3  Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 

postępowania z poszkodowanym  
   brak.  
   
5.  Postępowanie w przypadku pożaru  
   
5.1  Środki gaśnicze  

   Odpowiednie środki gaśnicze  
   Piana (odporna na alkohol), dwutlenek węgla, proszek, rozpylona mgła wodna.  

 

   Środki gaśnicze, nieprzydatne ze względów bezpieczeństwa  
   Strumień wody.  

 

5.2  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  
   W przypadku pożaru mogą powstawać toksyczne gazy. Nie wdychać gazów ze spalania.  
5.3  Informacje dla straży pożarnej  
   Ewentualnie konieczna jest ochroną dróg oddechowych.  
5.4  Dodatkowe informacje  
   Nie pozwolić na przedostanie się wody gaśniczej do kanalizacji.  
   
6.  Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
   

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

   Przestrzegać przepisów ochronnych (patrz rozdział 7 i 8). Nie ma potrzeby podejmowania szczególnych przedsięwzięć.  
6.2  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  
   Nie wprowadzać do kanalizacji. W razie zanieczyszczenia rzek, jezior lub ścieków poinformować właściwe organy zgodnie 

z lokalnymi przepisami.  
6.3  Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 

usuwania skażenia  

   
Rozsypany lub rozlany materiał otoczyć niepalnym środkiem absorpcyjnym (np. piaskiem, ziemią, ziemią okrzemkową, 
wermikulitem) i zebrać do przewidzianych w tym celu pojemników do utylizacji zgodnie z wymaganiami lokalnymi. Następnie 
zebrać do pojemnika na odpady i nie zamykać (wytwarza się CO2). Preferowane czyszczenie wodą lub środkami czyszczącymi, 
w miarę możliwości nie używać rozpuszczalników.  

6.4  Odniesienia do innych rozdziałów  
   brak.  
   
7.  Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  
   
7.1  Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  
   Sposób bezpiecznego obchodzenia się z produktem  
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   Podczas używania i po jego zakończeniu zapewnić wystarczającą wentylację. Przy właściwym obchodzeniu się nie ma potrzeby 
podejmowania żadnych szczególnych przedsięwzięć ochronnych.  

 

   Środki zapobiegające pożarowi i wybuchowi  
   Materiał jest niepalny.  

 

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi 
wszelkich wzajemnych niezgodności  

   
Wymagania dotyczące pomieszczeń i zbiorników do magazynowania  

   
Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Nie opróżniać pojemnika pod ciśnieniem – to nie jest pojemnik 
ciśnieniowy! Palenie wzbronione. Nieupoważnionym osobom dostęp wzbroniony. Otwarte pojemniki należy starannie zamykać 
i przechowywać w pozycji stojącej, aby zapobiec możliwości wydostawania się produktu.  

 

   Informacje dotyczące składowania z innymi substancjami  
   Trzymać z daleka od silnie kwaśnych i zasadowych materiałów oraz utleniaczy.  

 

   

Dodatkowe informacje dotyczące warunków magazynowania  
   Przechowywać zawsze w pojemnikach, odpowiadających oryginalnym. Przestrzegać wskazówek z etykiety. Chronić przed 
gorącem i bezpośrednim napromieniowaniem słonecznym. Chronić przed mrozem.  

   
Klasa magazynowania:  12       
Klasa magazynowania (TRGS 
510):  12       

 

 

7.3  Szczególne zastosowanie(-a) końcowe  
   brak.  
   
8.  Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej  
   
8.1  Parametry dotyczące kontroli  
   Informacje na temat najwyższego dopuszczalnego stężenia zgodnie z metodą RCP wg TRGS 900 (D)  
   Specyfikacja:  Obliczone najwyższe dopuszczalne stężenie RCP (D)  

  Wartość:  nie dotyczy    
 

8.2  Kontrola narażenia  
   Wyposażenie ochrony osobistej  

   
Ochrona dróg oddechowych  
   Ochrona dróg oddechowych jest konieczna w niewystarczająco wentylowanych miejscach pracy podczas nanoszenia przez 
natryskiwanie.  

 

   Ochrona rąk  
   Krem ochronny do skóry  

 

   Ochrona oczu  
   W razie zagrożenia rozpryskami: okulary ochronne  

 

   Ochrona ciała  
   Lekki ubiór ochronny.  

 

   
Dodatkowe wskazówki w zakresie kształtowania urządzeń technicznych  
   Produkt nie zawiera znaczących ilości substancji, dla których obowiązują wymagające nadzoru wartości graniczne dla miejsc 
pracy.  

 

   
9.  Właściwości fizyczne i chemiczne  
   
9.1  Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych  
   Informacje ogólne  

   
Postać:  Gęstociekła.  
Barwa:  Naturalna.  
Zapach:  słaby, charakterystyczny.  
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   Dane istotne dla bezpieczeństwa  

   

Temperatura wrzenia/zakres 
temperatury wrzenia:  (1013 hPa)    >=    100      °C       

Temperatura zapłonu:        nie znajduje 
zastosowania            

Dolna granica wybuchowości:        nie znajduje 
zastosowania            

Górna granica wybuchowości:        nie znajduje 
zastosowania            

Prężność par:  (50 °C)    <    1000      hPa       
Gęstość:  (20 °C)    ok.    1,38      g/cm3       
Badanie na oddzielenie 
rozpuszczalnika:  (20 °C)       nie znajduje 

zastosowania            
Rozpuszczalność w wodzie:  (20 °C)       Całkowicie mieszalny.            
Czas wypływu:  (20 °C)    >    90      s    Kubek DIN 4 mm    
Maksymalna zawartość LZO 
(WE):        2      % wag.       
Wartość LZO:        44,6      g/l       

 

9.2  Pozostałe informacje  
   brak.  
   
10.  Stabilność i reaktywność  
   
10.1  Reaktywność  
   Brak danych o produkcie.  
10.2  Stabilność chemiczna  
   Brak danych o produkcie.  
10.3  Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  
   Brak danych o produkcie.  
10.4  Warunki, których należy unikać  
   Stabilny w przypadku przestrzegania zalecanych wymagań dotyczących składowania i wykorzystania (patrz rozdział 7).  
10.5  Materiały niezgodne  
   Nie jest wymagane przestrzeganie specjalnych przepisów.  
10.6  Niebezpieczne produkty rozkładu  
   Brak danych o produkcie.  
   
11.  Informacje toksykologiczne  
   
11.1  Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  
   Brak danych o produkcie.  
11.3  Pozostałe informacje na temat toksykologii  
   Przy właściwym wykorzystaniu, zgodnie z naszym obecnym stanem wiedzy są znane żadne szkody.  
   
12.  Informacje ekologiczne  
   
12.1  Toksyczność  
   Brak danych o produkcie.  
12.2  Trwałość i zdolność do rozkładu  
   Brak danych o produkcie.  
12.3  Zdolność do bioakumulacji  
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   Brak danych o produkcie.  
12.4  Mobilność w glebie  
   Brak danych o produkcie.  
12.5  Wyniki oceny PBT i vPvB  
   Brak danych o produkcie.  
12.6  Inne szkodliwe skutki działania  
   Brak danych o produkcie.  
12.7  Pozostałe informacje  
   Nie dopuścić do przedostania się do akwenów wodnych ani kanalizacji.  
   
13.  Postępowanie z odpadami  
   

   
Zanieczyszczone opakowania należy całkowicie opróżnić. Po odpowiednim oczyszczeniu można je oddać do recyklingu. 
Nieoczyszczone opakowania należy usuwać w taki sam sposób, jak produkt. Nie dopuścić do przedostania się do akwenów 
wodnych ani kanalizacji. Zaschnięte resztki farby mogą być usuwane wraz z odpadami domowymi. Ciekłych resztek farby nie 
usuwać razem ze śmieciami domowymi.  

13.1  Metody unieszkodliwiania odpadów  
   Klasyfikacja odpadów  
   Klasyfikacja odpadów 55508: (farby i lakiery) klasyfikacja odpadów: 08 01 19 (zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne)  
   
14.  Informacje dotyczące transportu  
   
14.1  Numer UN (numer ONZ)  
   Produkt nie jest ładunkiem niebezpiecznym w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym, szynowym, morskim 

i lotniczym.  
14.2  Prawidłowa nazwa przewozowa UN  
   Produkt nie jest ładunkiem niebezpiecznym w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym, szynowym, morskim 

i lotniczym.  
14.3  Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  
   Produkt nie jest ładunkiem niebezpiecznym w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym, szynowym, morskim 

i lotniczym.  
14.4  Grupa pakowania  
   Produkt nie jest ładunkiem niebezpiecznym w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym, szynowym, morskim 

i lotniczym.  
14.5  Zagrożenia dla środowiska  
   Produkt nie jest ładunkiem niebezpiecznym w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym, szynowym, morskim 

i lotniczym.  
14.6  Szczególne środki ostrożności dla użytkowników  
   brak.  
   
15.  Przepisy prawne  
   

15.1  
 
Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska 
specyficzne dla substancji lub mieszaniny  

   Przepisy krajowe  
   Klasa zagrożenia dla wody  
   Klasa: –, klasyfikacja zgodnie z niemieckimi przepisami administracyjnymi w sprawie substancji zanieczyszczających wodę 

(VwVwS)    
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15.2  Ocena bezpieczeństwa chemicznego  
   Brak danych o produkcie.  
   
16.  Pozostałe informacje  
   
   Dodatkowe informacje  

   
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki spełniają wymagania przepisów krajowych i WE. Nie znamy jednak 
określonych warunków pracy u użytkownika i nie mamy nad nimi kontroli. Bez uzyskania pisemnej zgody nie wolno używać 
produktu do żadnych innych celów, niż określone w rozdziale 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich 
niezbędnych wymagań ustawowych. Informacje opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie stanowią one jednak 
zapewnienia właściwości produktu i nie tworzą umownego stosunku prawnego.  

   Zmiany istotne dla bezpieczeństwa  
   02.2 GHS – Uzupełniające cechy zagrożenia 07.2 Informacje dotyczące składowania z innymi substancjami  

 
Informacje opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie stanowią one jednak zapewnienia właściwości produktu i nie tworzą 
umownego stosunku prawnego.  
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