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Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu
1.1.1 Handlowa wyrobu

2K PARQUET kovete

1.1.2 Kod wyrobu

T3433

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1 Zalecane użycie

UTWARDZACZ
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
1.3.1 Dostawca

KIILTO POLSKA Sp. z o.o

Adres pocztowy ul. Nowogrodzka 47A
Kod pocztowy i poczta 00-695 Warszawa

POLAND
Numer telefonu 022 743 91 76
Telefaks 022 743 04 02
Email productsafety@kiilto.com

1.3.3 Dane identyfikacyjne producenta zagranicznego
KIILTO OY
Box 250
33101 TAMPERE

FINLAND
Numer telefonu: +358 (0)207 710 100
Telefaks: +358 (0)207 710 101
Email: productsafety@kiilto.com

1.4 Numer telefonu alarmowego
1.4.1 Numer telefonu, imię i nazwisko, adres

999 lub 112 Pogotowie Ratunkowe
Dalsze informacje: Importer: + 22 7439176 w godz. 8.00 - 16.00

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
1272/2008 (CLP)
Carc. 2, H351
Acute Tox. 4, H332
STOT RE 2, H373

Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

EY (67/548/ETY, 1999/45/EY)

Carc. Cat. 3; R40; Xn; R20-48/20; Xi; R36/37/38; R42/43

2.2 Elementy oznakowania
1272/2008 (CLP)
GHS08 - GHS07
Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
Określenia zagrożenia
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H351 Podejrzewa się powodowanie raka.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H373 Może uszkadzać narządy przy długotrwałym lub powtarzanym narażeniu przy wdychaniu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie 

wdychania.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Określenia środków ostrożności
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P285 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg 

oddechowych.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P501 Zawartość/opakowanie muszą być usunięte jako odpad niebezpieczny.
P102 Chronić przed dziećmi.

2.3 Inne zagrożenia

Zawiera izocyjaniany. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez producenta.

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składniki niebezpieczne
CAS/EINECS & Nr
rejestru

Nazwa chemiczna substancji Stężenie Klasyfikacja

9016-87-9 Dwufenylometandwuizocyjanian, 
izomery i homologi.

>25% Carc. Cat. 3; R40; Xn; R20-48/20; 
Xi; R36/37/38; R42/43

Carc. 2, H351; Acute Tox. 4 , 
H332; STOT RE 2 , H373; Eye 
Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; 
Skin Irrit. 2, H315; Resp. Sens. 1, 
H334; Skin Sens. 1, H317

Inne informacje

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej Sekcji umieszczono w Sekcji 16. 

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem.

Wdychanie

Przenieść na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój.  W razie potrzeby podać tlen lub zastosować sztuczne 
oddychanie.

Kontakt ze skórą

Zmyć ciepłą wodą z mydłem.

Kontakt z oczami

Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 15 minut. Zasięgnąć porady 
medycznej.

Połknięcie

Zabrać poszkodowanego niezwłocznie do szpitala. NIE prowokować wymiotów.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
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Ostre narażenie . Działa drażniąco na oczy i skórę.   Stężenia powyżej NDS mogą powodować zawrót głowy, 
ból głowy i upojenie.

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

W trakcie spalanie tworzą się nieznośne i toksyczne dymy. 
Zapewnić opiekę medyczną przynajmniej przez 48 godzin.
Objawy mogą być opóźnione.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 Środki gaśnicze

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W trakcie spalanie tworzą się nieznośne i toksyczne dymy.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

W razie pożaru, założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem powietrza.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
ŚRODOWISKA

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

Patrz również w sekcji 8

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji.

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

Wchłonąć w obojętny materiał sorpcyjny. Zebrać i przenieść do właściwie oznakowanych pojemników.  
Mieszanina wolno reaguje z wodą powodując wydzielanie CO2. Nie uszczelniać pojemników.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Patrz w sekcji 1, 8, 13

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

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

Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Brak 
specjalnych wymagań co do warunków magazynowania.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Informacje te nie są dostępne.

8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Inne informacje dotyczące dopuszczalnych wartości narażenia

-

Dopuszczalne wartości narażenia w innych państwach

-

DNEL

Informacje te nie są dostępne.

PNEC

Informacje te nie są dostępne.
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8.2 Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli

Zapewnić odpowiednią wentylację.  Podczas rozpylania należy stosować aparat oddechowy z dopływem 
świeżego powietrza w przypadku, gdy nie można zapewnić właściwej wentylacji. Myć ręce przed posiłkami i po 
zakończeniu pracy.
Zapewnić oczomyjki i prysznice w pobliżu miejsca pracy.

Indywidualne środki ochrony
Ochronę dróg oddechowych

Podczas rozpylania należy stosować aparat oddechowy z dopływem świeżego powietrza w przypadku, gdy nie 
można zapewnić właściwej wentylacji.

Ochronę rąk

Rękawice kauczukowe lub plastikowe 
Rękawice ochronne odpowiadające EN 374.

Ochronę oczu lub twarzy

Okulary ochronne

Ochronę skóry

ubranie nieprzepuszczalne

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska
Wygląd ciecz, ciemno brązowy

Zapach stęchły

Próg zapachu Informacje te nie są dostępne.

pH Nie dotyczy  

Temperatura topnienia/krzepnięcia Informacje te nie są dostępne.

Początkowa temperatura wrzenia i zakres

temperatur wrzenia
Informacje te nie są dostępne.

Temperatura zapłonu otwarty tygiel; 230 °C

Szybkość parowania Informacje te nie są dostępne.

Palność (ciała stałego, gazu) Nie dotyczy  

Właściwości wybuchowe
Dolna granica wybuchowości Nie dotyczy  

Górna granica wybuchowości Nie dotyczy  

Prężność par < 0.0001 hPa / 25 °C

Gęstość par 8,5

Gęstość względna około   1,23 kg/dm3 25 ° C

Rozpuszczalność
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Nie dotyczy  

Temperatura samozapłonu Informacje te nie są dostępne.

Temperatura rozkładu Informacje te nie są dostępne.

Lepkość około   100 - 800 mPas

Właściwości wybuchowe Bez znaczenia

Właściwości utleniające Bez znaczenia

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność

Reaguje gwałtownie z wodą.
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10.2 Stabilność chemiczna

-

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Jako efekt działania wilgoci i wody, wytwarza się CO2, co powoduje zwiększone ciśnienie w zamkniętym 

pojemniku.

10.4 Warunki, których należy unikać

Rozkład termiczny zachodzi w temp. +150 oC, zachodzi wówczas reakcja polimeryzacji i tworzy się CO2, za 
chodzi ryzyko eksplozji.

10.5 Materiały niezgodne

Woda , Alkohole , Aminy , Kwasy i zasady

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

W warunkach pożaru:   Dwutlenek węgla (CO2), tlenek wegla (CO), tlenki azotu (NOx), gęsty czarny dym.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra

>10000 mg/kg LD50/doustnie/szczur =
Wdychanie oparów działa drażniąco na układ oddechowy, może powodować ból gardła i kaszel. Objawy mogą
być opóźnione.

Działanie drażniące i żrące

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

Działanie uczulające

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

Toksyczność podostra, podchroniczna i długotrwała

OECD435; dwuletnie ; 5 dni/tydzień ; szczur. Wynik pozytywny ; Narażone organy Płuca  .

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

Klasa 3 , H335; Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

Klasa 2    , H373;  Może uszkadzać narządy przy długotrwałym lub powtarzanym narażeniu przy wdychaniu.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Brak klasyfikacji odnośnie toksyczności przy wdychaniu

Pozostałe informacje o dużej toksyczności

brak dostępnych danych

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność
Toksyczność dla organizmów wodnych.

mg/l / 24 godziny / Daphnia magna (rozwielitka), LC0 = >1000 mg/l / 96 godziny / ryba (Brachydanio rerio)

Toksyczność dla innych organizmów.

brak dostępnych danych

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Biodegradacja

OECD302C; Ilość dni ekspozycji 28; Wynik 0%.

Rozkład chemiczny

brak dostępnych danych

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Współczynnika biokoncentracji (BCF) =200 ;

12.4 Mobilność w glebie

Informacje te nie są dostępne.
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12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Ta substancja nie jest uważana za toksyczną, trwałą w środowisku ani ulegającą bioakumulacji (PBT).

12.6 Inne szkodliwe skutki działania

Lekko niebezpieczny dla organizmów wodnych.
 (WGK = Waterdangerousnessclass in Germany).

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Świeży produkt musi być przekazany do lokalnego punktu lub zakładu utylizacji niebezpiecznych odpadów.

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Transport lądowy
ADR/RID

Transport morski
IMDG/IMO

14.1 Numer UN
(numer ONZ)

Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w 
rozumieniu przepisów transportowych.

Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w 
rozumieniu przepisów transportowych.

14.2 Prawidłowa
nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy  Nie dotyczy  

14.3 Klasa(-y)
zagrożenia w transporcie

Nie dotyczy  Nie dotyczy  

14.4 Grupa pakowania Nie dotyczy  Nie dotyczy  

14.5 Zagrożenia dla
środowiska

Nie dotyczy  Nie dotyczy  

Inne informacje Chronić przed mrozem. Chronić przed mrozem.

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Informacje te nie są dostępne.

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie dotyczy  

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

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

substancji lub mieszaniny
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 
chemicznych i ich mieszanin. DZ.U.z 14092012, poz.1018.
- Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
Dz.U. Nr 63 poz.322 z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2009 r. w sprawie opakowań substancji i preparatów 
niebezpiecznych oraz niektórych przeparatów chemicznych / Dz. U.nr 53 po. 439
Dz. U.nr 53 poz. 439 z późn. zm. Dz.U. 43 poz 353 z 2009 r.
- Ustawa z dnia 09.01.2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych 
innych ustaw, Dz.U. Nr 20 poz. 106.
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2011 r. w sprawie katalogu odpadów.
Dz.U. nr 112 poz.1206 z późn. zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Pracyi PolitykiSocjalnej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U. Nr 217 poz.1833 z późn. zm., 
Dz.U.2005 nr 212 poz.1769, Dz.U.2007 nr 161 poz.1142, DZ.U.2010 nr 141 poz.950, Dz.U.105 poz.8732 z 
17.07.2009
- Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
Dz.U. nr 63 poz.638, z 2003 r., Dz. U. nr 7 poz.78, Dz.U.11 poz. 97 *tekst ujednolicony z 18.05.2011
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.01.2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
ograniczenia emisjiilotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników 
organicznych w niektórych farbach, lakierach, preparatach odnawiania pojazdów z późn. zm., Dz.U. 2011 nr 94 
poz.555
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym, 
Dz. U. nr 85/1990 poz.500 zezm.Dz. U. nr 1/1992 poz.1
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancjii 
preparatów chemicznych, Dz. U. 2003 nr 171 poz.1666 z późn. zm.*05.03.2009, 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityk i Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm. / tekst jednolity oraz 2007 nr 49 poz. 
330,
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych .Dz. U. 2005 nr 11 poz.85 i 86 z późn. zm.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej, Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173
- Ustawa o odpadachtekstjednolity z 2010 Dz.U. 185 poz.1243
- Umowa Europejska / European Agreement ADR z poźn. zm. 
- Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej 1907/2006, Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 w 
sprawie rejestracji i oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z 
późn. zm.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Informacje te nie są dostępne.

16. INNE INFORMACJE

Dodatki, usunięcia, przeglądy

Sklasyfikowano stosując klasy i kategorie zagrożenia GHS.

Odniesienia do kluczowej literatury i źródła kluczowych danych

Prawa i przepisy odnośnie produkcji z wykorzystaniem surowych materiałów "Dangerous Properties of Industrial 
Materials".

Procedura klasyfikacji

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 1272/2008 z tablicą korelacji 67/548/EWG lub 1999/45/WE 
(Załącznik VII CLP)

16.5 Listę odpowiednich zwrotów R, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, zwrotów
określających warunki bezpiecznego stosowania lub zwrotów wskazujących środki ostrożności
R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
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R40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
R42/43 Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze 

skórą.
R48/20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w 

następstwie długotrwałego narażenia.

Porady dotyczące szkoleń

Zapewnić odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenie dla operatorów. 
Osoby posługujące się produktami na bazie poliuretanów lub żywic epoksydowych muszą być odpowiednio 
przeszkolone zgodnie z zaleceniami organów BHP.

Dodatkowe informacje osiągalne z:

Pirjo Laurila


