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Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa: 
Inne nazwy: 

GREINPLAST EAE 
Uszczelniacz akrylowy do fasad 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowanie: Masa uszczelniająco – wypełniająca do ścian i sufitów, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz  

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Firma/Dostawca: 
 
 

GREINPLAST SP.  z o.o.   
Krasne 512 B 
36-007 KRASNE 

Telefon/fax: + 48 17 77-13-500/+ 48 17 77-13-590  

Adres e-mail osoby 
odpowiedzialnej za kartę 
charakterystyki: 

msds@greinplast.pl  
Tel. + 48 17 77-13-545 (czynny w godzinach 7OO  – 15OO) 

1.4. Numer telefonu 
alarmowego 

112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne), Centrum Informacji 
Toksykologicznej w Krakowie 12 411 99 99. 

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia człowieka i dla środowiska. 
2.2. Elementy oznakowania 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze 

Nie ma. 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
Nie ma. 
Zwroty wskazujące środki ostrożności 
Nie ma. 
Informacje uzupełniające 

Nie ma. 

2.3. Inne zagrożenia  
Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH 
Sekcja 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1. Substancje 
Nie dotyczy.  

3.2. Mieszaniny 

Produkt nie zawiera składników sklasyfikowanych jako niebezpieczne. 

Sekcja 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Wskazówki ogólne: Kartę Charakterystyki pokazać lekarzowi udzielającemu pomocy. 
Przy narażeniu inhalacyjnym: 
 
 

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej 
pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. W razie 
potrzeby wezwać lekarza.  

Przy kontakcie ze skórą: 
 

Natychmiast spłukać dużą ilością wody, zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć 
dużą ilością wody z mydłem. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. 

Przy kontakcie z oczami: 
 
 

Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15 
min. Usunąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko 
mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy 
skonsultować się z lekarzem-okulistą. 

Przy połknięciu: 
Jeżeli nastąpi połknięcie, nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie 
podać do wypicia dużą ilość wody. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. 
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4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji 

Wdychanie: Wdychanie par produktu może podrażniać błony śluzowe dróg oddechowych 

Spożycie: 
 

Połknięcie większych ilości może podrażnienie błon śluzowych przewodu pokarmowego i 
żołądka, mdłości, wymioty, biegunka, ból brzucha 

Skóra: Może powodować lekkie podrażnienie skóry 

Oczy: Może powodować lekkie podrażnienie oczu 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegółowe postępowanie  
        z poszkodowanym 

Informacje dla lekarza: Leczyć objawowo.  

Miejsce pracy powinno być wyposażone w prysznic i stanowisko do płukania oczu 

Sekcja 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie: Piana odporna na alkohol, ditlenek węgla, proszki gaśnicze, woda – prądy rozproszone. 

Niewłaściwe: Nie są znane. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Niebezpieczne produkty rozkładu 
termicznego: 

Podczas spalania tworzą się: tlenek i dwutlenek węgla. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Szczególny zakres działań ochronnych: 
 

Chłodzić zamknięte pojemniki narażone na ogień poprzez zraszanie wodą z bezpiecznej 
odległości. Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej 
okolicy pożaru. 

Specjalny sprzęt ochronnych dla 
strażaków: 

 
Zakładać gazoszczelną odzież ochronną i aparaty oddechowe niezależne od powietrza  
z otoczenia. 

Sekcja 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 
W warunkach produkcyjnych zakładać odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych, rękawice 
wykonane z gumy. W warunkach przemysłowych stosować okulary ochronne typu gogle. Nie pić, nie jeść i nie palić w trakcie 
używania. Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i miejscową. Unikać bezpośredniego kontaktu z mieszaniną. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie środowiska 
Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. 
Produkt zaabsorbować w chemicznie obojętny materiał wiążący (piasek, ziemia okrzemkowa), przenieść do szczelnie zamykanych 
pojemników i przekazać do utylizacji. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać dużą ilością wody. 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty. 

Sekcja 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Wskazane jest podejmowanie środków ostrożności, aby podczas pracy z mieszaniną unikać kontaktu ze skórą i oczami. 
Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie jeść, nie pić i nie palić 
w czasie użytkowania. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed ponownym 
założeniem. 
Specjalne środki zabezpieczające przed pożarem i eksplozją:  
Nie ma specjalnych wymagań. 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
          niezgodności 

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze pokojowej,  
w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Zabezpieczyć przed działaniem wysokich temperatur, 
bezpośrednim działaniem słońca. Odpowiedni materiał opakowań: tworzywa sztuczne. Czas przechowywania: 1 rok. 
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7.3. Szczególne zastosowania końcowe 

Patrz sekcja 1.2  
Sekcja 8. KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1. Parametry dotyczące kontroli  

Brak normatywów. 

8.2. Kontrola narażenia 
Kontrola narażenia w miejscu pracy: Zastosować odpowiednią wentylację ogólną w pomieszczeniu i miejscową przy 

stanowisku pracy. Nie wdychać par. Zapewnić prysznic i stanowisko do płukania oczu. 

Indywidualne środki ochrony:  

- Ochrona oczu W warunkach przemysłowych stosować okulary ochronne typu gogle. 

- Ochrona skóry W warunkach przemysłowych stosować odzież ochronną z materiałów naturalnych 
(bawełna) lub włókien syntetycznych. 

- Ochrona dróg oddechowych: Przy prawidłowym postępowaniu nie jest wymagana ochrona dróg oddechowych 

- Ochrona rąk Rękawice wykonane z gumy. 

Higiena przemysłowa: 
Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami  
w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy. 
Kontrola narażenia środowiska:  
Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych. 
Sekcja 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Wygląd: pasta 

Barwa: biała 

Zapach: Nie określono 

Wartość pH: Nie określono 

Temperatura zamarzania: Nie określono. 

Temperatura wrzenia: Nie określono 

Temperatura zapłonu: Nie określono 

Temperatura samozapłonu: Nie określono 

Szybkość parowania: Nie określono 

Palność: Nie dotyczy, mieszanina jest niepalna 

Granice palności górna/dolna: Nie dotyczy  

Prężność par: Nie określono 

Gęstość par: Nie dotyczy 

Gęstość względna: 1,7 

Rozpuszczalność: Rozpuszczalna w wodzie. 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Nie określono  

Temperatura rozkładu: Nie określono 

Lepkość: Nie określono 

Właściwości wybuchowe: Nie stwarza zagrożenia wybuchu. 

Właściwości utleniające: Ze względu na skład mieszaniny nie oczekuje się właściwości utleniajacych. 

9.2. Inne informacje 

Nie dotyczy. 

Sekcja 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1. Reaktywność 
W warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywności. 
10.2. Stabilność chemiczna 
W normalnych warunkach stosowania i magazynowania mieszanina jest stabilna 
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10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

W kontakcie z produktami kwaśnymi może dojść do silnie egzotermicznej reakcji zobojętniania. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Nie są znane.  

10.5. Materiały niezgodne  

Nie są znane. 

10.6. Niebezpieczne produkt rozkładu 
Nie są znane.. 
Sekcja 11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  

a) Toksyczność ostra: W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione. 

b) Działanie żrące/drażniące na skórę: W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione. 
c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie 
drażniące na oczy: 

W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione. 

d) Działanie uczulające na drogi 
oddechowe lub skórę: 

W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione. 

e) Działanie mutagenne na komórki 
rozrodcze: 

W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione. 

f) Rakotwórczość: W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione. 

g) Szkodliwe działanie na rozrodczość: W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione. 

 h) Działanie toksyczne na narządy 
docelowe – narażenie jednorazowe 

W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione. 
 

i) Działanie toksyczne na narządy 
docelowe – narażenie powtarzane 

W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione. 
 

j) Zagrożenie spowodowane aspiracją: W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione. 
 
Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia 
Wdychanie: 
 

Wdychanie par może powodować lekkie podrażnienia dróg oddechowych, błon 
śluzowych nosa i jamy ustnej. 

Kontakt z oczami: Może powodować lekkie podrażnienie, zaczerwienienie. 

Kontakt ze skórą: Skażenie skóry dużą ilością może spowodować podrażnienie, zaczerwienienie, 
swędzenie. 

Połknięcie: Przy spożyciu dużych ilości może wystąpić mdłości, wymioty i biegunka. 

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1. Toksyczność  

Toksyczność wodna składników mieszaniny wymienionych w sekcji 3 
Brak danych. 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu  
Brak danych. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Współczynnik podziału oktanol/woda (Kow): Nie został wyznaczony dla mieszaniny. 
Współczynnik biokoncentracji (BCF): Nie został wyznaczony dla mieszaniny. 
12.4. Mobilność w glebie 

Brak danych. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

W oparciu o dostępne informacje mieszanina nie zawiera substancji, które spełniają kryteria dla PBT i vPvB 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Brak danych. 
Sekcja 13. POPSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
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13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Produkt: 
 

Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadzać do kanalizacji. 
Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. 
Kod odpadów: 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 

Opakowanie nie oczyszczone: 
 
 
 

Zużyte opakowania dokładnie opróżnić. Opakowania wielokrotnego użytku mogą być (po 
oczyszczeniu) używane powtórnie. Opakowania jednorazowe (po dokładnym 
oczyszczeniu) przekazać do recyklingu. 
 
 

Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w świetle przepisów transportowych  

Informacje 
dotyczące 
przepisów 
prawnych 

14.1. Numer UN 
(numer ONZ) 

14.2. Prawidłowa 
nazwa przewozowa 

UN 

14.3. Klasa(-y) 
zagrożenia w 
transporcie 

14.4 Grupa 
opakowaniowa 

14.5. Zagrożenia 
dla środowiska 

ADR/RID/ADN Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy nie 

IMDG Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy nie 

ICAO Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy nie 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Należy zawsze transportować w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w pozycji pionowej i są odpowiednio zabezpieczone. 
Należy się upewnić, że osoby transportujące produkt wiedzą, co należy robić w przypadku awarii lub rozlania się produktu 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 

Nie dotyczy.  

Sekcja 15.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

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

           Przepisy Unii Europejskiej 

1. Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające 
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE  

2. Rozporządzenie WE nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania  
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie WE nr 
1907/2006. 

3. 2015/830/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego  
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).  

4. Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre 
dyrektywy. 

5. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. 
            Przepisy krajowe 

6. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach  (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm.) 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817) 
8. Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 
9. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21).  
10. Ustawa  z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888) 
11. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923). 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Dla produktu nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Sekcja 16. INNE INFORMACJE 

Wyjaśnienie skrótów i akronimów: 
ADR 
RID 
IMDG 
ICAO 

Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. 
Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. 
Instrukcje techniczne dla bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną 

Szkolenia: 
Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się  
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zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. 

i rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. 
 

 
 

z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. 

Zmiany wprowadzone w karcie w stosunku do poprzedniej wersji: sekcja: 1-16 

Informacje podane w Karcie Charakterystyki opierają się na aktualnym stanem wiedzy i doświadczenia na dzień publikacji. Nie stanowią one 
gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji.  Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za 
określenie przydatności produktu do określonego celu. Produkt powinien być transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, dobrymi praktykami higieny pracy oraz zaleceniami zawartymi w dostarczonej dla niego Karcie Charakterystyki. 

 


