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KARTA CHARAKTERYSTYKI  
wg Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 2015/830 

Data sporządzenia: 04.2016r. 

Data aktualizacji: 05.2017 

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

Impregnat do drewna z woskiem Drewnostyl 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zidentyfikowane zastosowania: Impregnat do drewna 

Zastosowania odradzane: inne niż wymienione powyżej. 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Z.P. DOREX Dorotowo 68a 

11-034 Stawiguda 

biuro@dorex-dorotowo.pl 

1.4.Numer telefonu alarmowego: 89 513 62 76 (godz.8-16)    112 (czynny całą dobę) 

Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny. 
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008  

Nie sklasyfikowany 
2.2. Elementy oznakowania. 

Chronić przed dziećmi. 

Zawiera: mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może 

powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  

2.3. Inne zagrożenia. 

Brak  

Sekcja 3. Skład/informacja o składnikach. 

3.1. Substancje – nie dotyczy 

3.2. Mieszaniny 

Żadna z substancji, które wchodzą w skład mieszaniny nie przekracza wartości ustalonych w Aneksie II do 

Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006  
Klasyfikacja pochodzi od producenta substancji. 

Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy. 
4.1 Opis środków pierwszej pomocy. 

Zalecenia ogólne 

Zadbać o własne bezpieczeństwo – stosować sprzęt izolujący drogi oddechowe, odzież ochronną i ochrony 

oczu, odpowiednio do sytuacji. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. 

Nie prowokować wymiotów i nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. 

Zdjąć zanieczyszczoną  odzież i buty 

Wdychanie 

Poszkodowanego natychmiast usunąć ze skażonego środowiska na świeże powietrze, zapewnić spokój i 

ciepło. Kontrolować i utrzymywać drożność dróg oddechowych. Przytomnego ułożyć w pozycji 

półsiedzącej; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. W przypadku zaburzeń oddychania, jeśli 

to możliwe, podawać tlen. W przypadku braku oddechu zastosować 

sztuczne oddychanie (nie stosować metody usta-usta). W przypadku zatrzymania akcji serca, wykonać 

reanimację oddechowo-krążeniową (przez przeszkoloną osobę). 

Natychmiast zapewnić pomoc lekarską. 

Kontakt ze skórą 

Zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty. Zanieczyszczoną skórę umyć wodą z mydłem, a następnie dokładnie 

spłukać dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia i utrzymywania się podrażnienia lub jakichkolwiek 

innych objawów skonsultować się z lekarzem. 

Kontakt z okiem 

Usunąć szkła kontaktowe, jeśli są. Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać, przy szeroko rozwartych 
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powiekach, ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. Uwaga: chronić oko nieskażone. W przypadku 

wystąpienia podrażnienia lub jakichkolwiek innych objawów skonsultować się z lekarzem. W przypadku 

utrzymywania się podrażnienia, bólu, obrzęku, łzawienia lub fotofobii poszkodowany powinien być 

skonsultowany przez lekarza specjalistę. 

UWAGA: Nie stosować zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzić rogówki. 

Połknięcie 

Nie prowokować wymiotów. Jeśli wystąpią samoistne wymioty poszkodowanego pochylić do przodu, aby 

ograniczyć ryzyko aspiracji do płuc. 

Nie podawać niczego do picia osobie nieprzytomnej. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia. 
Objawy: przy przestrzeganiu ogólnie obowiązujących zasad bhp i stosowaniu zgodnie z 

przeznaczeniem nie stwarza zagrożeń dla zdrowia 

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

poszkodowanym. 

W przypadku połknięcia konieczna natychmiastowa pomoc lekarska. 

Pokazać personelowi medycznemu udzielającemu pomocy kartę charakterystyki, etykietę lub opakowanie. 

Dalsze leczenie objawowe. 

Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru. 
Zalecenia ogólne 
Zawiadomić otoczenie o pożarze; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału 

w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i 

Policję Państwową. 

5.1. Środki gaśnicze. 

Odpowiednie: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piana 

Niewłaściwe: brak danych 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Brak danych 

5.3. Informacje dla straży pożarnej. 

Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód. 

Ścieki i pozostałości po pożarze usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone i wyposażone w pełną odzież ochronną 

i nadciśnieniowe aparaty powietrzne izolujące drogi oddechowe. 

Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska. 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych. 

Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału 

w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarządzić ewakuację. 

Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą cieczą. Unikać wdychania par/mgły. 

W przypadku uwolnienia w zamkniętej/ograniczonej przestrzeni zapewnić skuteczną wentylację. 

Stosować odzież i sprzęt ochronny (patrz sekcja 8). 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska. 

Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych, wód lub gleby. Jeżeli to możliwe 

i bezpieczne, zlikwidować lub ograniczyć wyciek (uszczelnić, zamknąć dopływ cieczy; uszkodzone 

opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym). Ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska przez 

obwałowanie terenu. W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu i zanieczyszczenia środowiska 

powiadomić odpowiednie władze (służby bhp, ratownicze, ochrony środowiska, organy administracji). 

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

Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Jeżeli to możliwe zlikwidować nieszczelności. Zebrane w obwałowaniu 

duże ilości cieczy odpompować. Małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym 

(piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, wermikulit), zebrać do odpowiedniego, zamykanego, 

oznakowanego pojemnika na odpady. 

Unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz sekcja 13 i 15). 

Duże ilości substancji uwolnione do wody zebrać zaporą powierzchniową, zastosować środek 
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powierzchniowo czynny do zagęszczenia uwolnionej cieczy. 

W razie potrzeby skorzystać z pomocy firm uprawnionych do transportu i likwidowania odpadów. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Patrz sekcje 8, 13 i 15. 

Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie. 
Pracownicy powinny być przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia oraz środków ostrożności, jakie należy 

podjąć w celu ograniczenia narażenia, wymagań higienicznych, konieczności stosowania środków ochrony 

indywidualnej, działań zapobiegającym wypadkom i sytuacjom awaryjnym a także właściwych działań 

ratowniczych. 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania. 

W miejscu stosowania i przechowywania substancji należy zapewnić łatwy dostęp do sprzętu ratunkowego 

(na wypadek pożaru, uwolnienia itp.). 

Przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępować zgodnie 

z zasadami dobrej higieny przemysłowej. Nie jeść, nie pić, nie palić w miejscu pracy. Myć ręce wodą z 

mydłem po zakończeniu pracy. Nie używać zanieczyszczonej odzieży. Zanieczyszczoną odzież natychmiast 

zdjąć, oczyścić/uprać przed ponownym użyciem. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 

niezgodności. 

Produkt  należy przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych 

opakowaniach. Chronić przed mrozem. 

Magazynowanie i transport w temperaturze od +5 do +30 C  

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak. 

Sekcja 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej. 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06 czerwca 2014 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014, poz. 817 z późn. zmianami )  

8.2. Kontrola narażenia 

Techniczne środki kontroli 

Wentylacja ogólna pomieszczenia. 

Indywidualne środki ochrony 

Konieczność zastosowania i dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej powinny uwzględniać 

rodzaj zagrożenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposób postępowania z 

produktem. 

Ochrona oczu lub twarzy:  Okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle) 

Ochrona skóry: ubiór ochronny 

Ochrona rąk: Rękawice ochronne odporne na działanie produktu  

Ochrona dróg oddechowych:  W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie są wymagane.  

Kontrola narażenia środowiska 

Zabezpieczyć przed przedostaniem się produktu do środowiska.  

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

-wygląd: ciecz 

- barwa – wg oferty 

-zapach: charakterystyczny 

-pH - brak danych 

-temperatura topnienia/krzepnięcia: brak danych 

-początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: brak danych 

-temperatura zapłonu:  >100˚C 

-szybkość parowania: brak danych 

-palność: nie dotyczy 
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-górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: brak danych 

-prężność par: brak danych 

-gęstość par - brak danych 

-gęstość względna: 0,86- 0.9 g/cm³ 20 C: 

-rozpuszczalność: rozpuszcza się  w wodzie 

-współczynnik podziału n-oktanol/woda (20 °C) :brak danych 

-temperatura samozapłonu:brak danych 

-temperatura rozkładu: nie dotyczy 

-lepkość: brak danych 

-właściwość wybuchowe: brak danych 

właściwości utleniające: brak danych 

9.2. Inne informacje 

Brak dodatkowych danych. 

Sekcja 10. Stabilność i reaktywność. 
10.1. Reaktywność 

W normalnych warunkach temperatury i ciśnienia, przy przestrzeganiu zaleceń w zakresie warunków 

stosowania i magazynowania produkt niereakcywny. 

10.2. Stabilność chemiczna 

W normalnych warunkach temperatury i ciśnienia, przy przestrzeganiu zaleceń w zakresie warunków 

stosowania i magazynowania produkt stabilny. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji. 

brak danych 

10.4. Warunki, których należy unikać 

brak danych 

10.5. Materiały niezgodne 

Silne utleniacze. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

brak danych 

Sekcja 11.Informacje toksykologiczne  
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Objawy zatrucia ostrego 

Podrażnienie skóry i oczu. 

Skutki narażenia przewlekłego 
brak danych 

Sekcja 12. Informacje ekologiczne 
12.1. Toksyczność 

brak danych 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

brak danych 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

brak danych 

12.4. Mobilność w glebie 

brak danych 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak. 

Sekcja 13. Postępowanie z odpadami. 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów. 

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wó powierzchniowych i gruntowych. Nie 

składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub 

unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zalecany 
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sposób unieszkodliwiania: spalanie. 

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. nr 2013r. poz. 21).  
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. nr 2013 poz.888)  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923 z późn. 

zm.) 

Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu. 
Produkt nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych zawartym w ADR (transport 

drogowy),RID (transport kolejowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy). 

14.1 Numer UN (numer ONZ): - 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa - 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie - 

14.4. Grupa pakowania - 

14.5. Zagrożenia dla środowiska  - 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników - 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL73/78 i kodeksem IBC - 

Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych. 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla produktu:  
1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 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. (sprostowanie Dz.Urz.L 136 z 29.5.2007 z późn. zm.)  

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 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 rozporz. (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz.UE L Nr 353 z 31.12.2008 z późn. zm.)  

3. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, z późniejszymi zmianami. 

(Dz.U.2015.1203 j.t. z późn. zm.)  

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 

chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2015.208 j.t. z późn. zm.)  

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz.U.2015.450 j.t. z późn. zm.)  

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. 

Nr 108, poz. 690; z 2011 r. Nr 173 poz. 1034 z późn. zm.)  

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników 

lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.  

(Dz.U.2012.890 z późn. zm.)  

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 

występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275, 

Dz.U. 2015 poz. 1097)  

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U.2014.817 z późn. 

zm.)  

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166 z późn. zm.)  

11. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 

ochrony indywidualnej. (Dz.U.2005.259.2173 z późn. zm.)  

12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 191 z późn. zm.)  

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 

z 2010 r. Nr 138, poz. 931)  

14. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367, Nr 

244, poz. 1454, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1273, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1893 z późn. zm.)  

15. Regulamin dla Międzynarodowego Przewozu Kolejami Towarów Niebezpiecznych RID (Dz.U. z 2011 r Nr 137 
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poz. 804 i 805 z późn. zm.)  

16. Umowa Europejska dotycząca Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych ADR (zał. do 

Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 815 z późn. zm.)  

17. Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 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. 2013 Nr 0 poz. 815 z późn. zm.)  

18. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z późn. zm.)  

19. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (Dz.U.2013.888 z 

późn. zm.)  

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923 z 

późn. zm.)  

21. Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 04 lipca 2012 dotyczące wywozu i 

przywozu niebezpiecznych chemikaliów.  

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników 

organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów ( Dz.U. 2013, poz. 1569 z 

późn. zm.)  

23. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH) (Dz.Urz. L 132 z 29.05.2015) z późniejszymi zmianami.  

24. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001, Nr 62, Poz. 627 z późniejszymi zmianami) 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego. 

Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego. 

Sekcja 16. Inne informacje. 
Zmiany wprowadzone przez aktualizację: dostosowanie układu i treści karty do wymagań rozporządzenia 

(UE) nr 2015/830. 

Karta została opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczególnych składników mieszaniny. 

Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w 

transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. 

Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być aktualne lub 

wystarczające dla tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub różnych zastosowaniach. 

Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także 

ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub 

niewłaściwego zastosowania produktu. 

DODATKOWE INFORMACJE WAŻNE DLA OCHRONY ZDROWIA I ŚRODOWISKA 

Pracodawca jest zobowiązany do podejmowania środków i działań ograniczających narażenie pracowników. 

Osoby mające styczność z produktem przed przystąpieniem do pracy, należy przeszkolić odnośnie 

właściwości i sposobu postępowania z w/w produktem.  

 

 

 

**********koniec karty charakterystyki********** 

 


