strona: 1/12

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 01.09.2015
Murexin KMS 61

Aktualizacja: 12.10.2015

1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Szybkowiążąca zaprawa klejowa KMS 61
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Szybkowiążąca zaprawa klejowa. Do przyklejania glazury, terakoty, gresu, płytek ceramicznych,
klinkieru, mozaiki drobnoelementowej i prefabrykowanych płytek z betonu.
 Zastosowanie substancji / preparatu
Zaprawa gotowa
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent / Dostawca
Murexin Polska Sp. z o.o.
Zakład produkcyjny:
Ul. Słowicza 3
Ul. Rząsawska 40/42
31-320 Kraków
42-209 Częstochowa
Tel.: +48 12 265 01 41

Komórka udzielająca informacji: biuro@murexin.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego: Centrum informacji toksykologicznej: 42 631 47 24
Biuro handlowe 12 265 00 51 czynne pn-pt od 8.00 – 16.00

2 Identyfikacja zagrożeń
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
GHS05 Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1

Eye Dam. 1

H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu

GHS07 Działanie drażniące na skórę.
Skin Irrit. 2 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
STOT SE 3 H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.


Pył cementowy może działać drażniąco na układ oddechowy, częste i długotrwałe wdychanie
zwiększa ryzyko choroby płuc. Bezpośrednie zaprószenie oczu może prowadzić do uszkodzenia.
Długotrwały kontakt ze skórą może działać drażniąco.
Właściwe użytkowanie produktu nie stwarza zagrożenia dla środowiska. W trakcie reakcji mieszaniny
z woda tworzy się środowisko silnie zasadowe.
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w cemencie wynikająca z jego składu naturalnego lub
zastosowania środków redukujących jest poniżej 2 mg/kg (0,0002%) całkowitej suchej masy i jest
ograniczana zgodnie z przepisami wymienionymi w sekcji 15.
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2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
Piktogramy wskazujące na rodzaj zagrożenia

GHS05
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GHS07

Hasło ostrzegawcze NIEBEZPIECZEŃSTWO
Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania:
Cement portlandzki, dodatki chemiczne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P102 Chronić przed dziećmi.
P260 Nie wdychać pyłu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352+P333+P313 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z
mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się
pod opiekę lekarza.
P304+P340+P312 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P305+P351+P338+P310 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejcowymi.
Dane dodatkowe: brak
2.3 Inne zagrożenia
Wyniki oceny właściwości PBT i VPvB

PBT: Nie nadający się do zastosowania.

vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

Ze względu na swoją postać – pył, produkt może mechanicznie podrażniać oczy i układ
oddechowy.


strona: 3/12

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 01.09.2015
Murexin KMS 61

Aktualizacja: 12.10.2015

3 Skład/informacja o składnikach
3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
Opis: Mieszanka: składająca się z niżej wymienionych składników.



Składniki niebezpieczne:
CAS: 65997-15-1
EINECS: 266-043-4

Klinkier cementu portlandzkiego

Eye Dam. 1, H318

Zawartość
25-29%

Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3
H335



Wskazówki dodatkowe: Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń (wyrażenia
R) znajduje się w rozdziale 16 „Lista odpowiednich zwrotów R”.

4 Środki pierwszej pomocy
4.1 Opis środków pierwszej pomocy
Wskazówki ogólne: Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania
zamieszczonych na etykiecie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów
wezwać lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie lub etykietę.

Po wdychaniu: Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Pył z krtani oraz dróg nosowych
powinien usunąć się samoczynnie. Kontakt z lekarzem powinien nastąpić przy stałym podrażnieniu
lub późniejszych objawach dyskomfortu takich jak kaszel i inne.

Dostarczyć świeże powietrze lub tlen. Wezwać lekarza.

Wyprowadzić ludzi z obszaru zapylonego.

Po styczności ze skórą: Suchą mieszaninę usunąć i skórę spłukać obficie wodą. Mokrą
mieszaninę spłukiwać obficie wodą. Zdjąć zanieczyszczoną odzież, obuwie, zegarek itp. oraz
wyczyścić przed ponownym stosowaniem. Skontaktować się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek
podrażnień lub oparzeń.

Po styczności z okiem: Nie trzeć oczu, bo może to spowodować dodatkowe mechaniczne
uszkodzenie. Przepłukać oczy dużą ilością wody, usunąć szkła kontaktowe (jeżeli są) oraz odsunąć
szeroko powieki i w dalszym ciągu płukać oczy dużą ilością czystej wody przez okres około 20
minut, w celu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń. Jeżeli możliwe stosować wodę izotoniczną
(0,9% NaCl). Skontaktować się ze specjalistą z medycyny pracy lub okulistą.

Po spożyciu: Nie wolno wywoływać wymiotów. Jeżeli poszkodowany jest przytomny wypłukać
usta dużą ilością wody oraz podać wodę do picia. Niezwłocznie skontaktować się z pomocą
medyczną.
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: Długotrwały i bezpośredni
kontakt zaprawy zawierającej cement (suchej lub mokrej) z oczami, skórą lub drogami
oddechowymi może spowodować poważne i potencjalnie nieodwracalne obrażenia. Należy
przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych na etykiecie.
Natychmiast usuwać produkt za skóry, oczu i śluzówek, co pozwoli zapobiec wszelkim
opóźnionym skutkom narażenia
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4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postępowania z poszkodowanym
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast pomoc
medyczną, pokazać kartę charakterystyki, opakowanie lub etykietę. Nie dopuszczać do
stwardnienia zaprawy, natychmiast spłukać/przemyć. W przypadku kontaktu z oczami lub
śluzówkami wskazana jest konsultacja medyczna. Ze względu na właściwości drażniące produktu,
niezbędny jest dostęp do bieżącej wody. W przypadku wielokrotnego lub długotrwałego kontaktu
ze skórą stosować kremy ochronne

5 Postępowanie w przypadku pożaru


5.1 Środki gaśnicze
Wszystkie typy środków gaśniczych. .
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: Nie istnieje żadne szczególne
zagrożenie związane z właściwościami samego produktu, produktów spalania, lub powstających
gazów. Mieszanina jest niepalna i niewybuchowa oraz nie wznieci i nie będzie podtrzymywała
palenia się innych materiałów. Mieszanina nie powoduje zagrożenia związanego z ogniem.
Zalecane jest stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe
5.3 Informacje dla straży pożarnej

Zaprawa nie stwarza zagrożenia pożarowego. Stosować aparat chroniący drogi oddechowe.

6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: Nosić sprzęt ochronny określony w
sekcji 8 i postępować zgodnie z wytycznymi sekcji 7. Dla osób udzielających pomocy. Nie są
wymagane żadne procedury. Jednakże w przypadku wysokiego zapylenia należy zastosować
sprzęt ochronny układu oddechowego.
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Zabezpieczyć przed dostaniem się
dużych ilości mieszaniny do zbiorników, cieków wodnych, kanalizacji i ścieków.
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania
skażenia: Sucha mieszanina: Zebrać rozsypany materiał w stanie suchym jeżeli to możliwe.
Stosować suche metody oczyszczania takie jak odkurzanie (sprzęt przemysłowy wyposażony w
wysoko efektywne filtrowanie (EPA i HEPA, EN 1822-1:2009 lub podobne), które nie powodują
rozpylania. Nigdy nie stosować sprężonego powietrza. Alternatywnie wytrzeć pył na mokro
używając mopa, mokrych szczotek, sprejów wodnych lub węża (unikać rozpylania do powietrza) i
usunąć szlam. Jeżeli to nie możliwe usuwać na mokro (patrz mokry cement). Jeżeli czyszczenie
na mokro lub odkurzanie nie jest możliwe i pozostaje możliwość usuwania na sucho należy
upewnić się, że pracownicy stosują właściwy sprzęt ochrony osobistej i nie powodują rozpylania.
Unikać wdychania pyłu cementowego i jego kontaktu ze skórą. Umieścić rozsypany materiał w
pojemniku. Zabezpieczyć przed składowaniem zgodnie z sekcją 13. Mokra mieszanina: Zebrać
mokrą mieszaninę i umieścić w pojemniku. Materiał wiąże hydraulicznie więc odczekać aż
materiał wyschnie i zwiąże przed składowaniem zgodnym z sekcją 13..
6.4 Odniesienie do innych sekcji
Środki ochrony indywidualnej: sekcja 8
Postępowanie z odpadami: sekcja 13.
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7 Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Nie stosować ani nie składować w pobliżu żywności, napojów lub materiałów tytoniowych.
- Środki ochronne:
Unikać rozprzestrzeniania się pyłu:
Produkt workowany stosowany w otwartych mieszalnikach: Najpierw wlać wodę, następnie
stopniowo dodawać mieszaninę, nie wsypywać z dużej wysokości. Rozpoczynać mieszanie
powoli. Nie zgniatać pustych worków, chyba, że są umieszczone wewnątrz czystego worka.
Noszenie worków z mieszaniną może powodować nadwyrężenie pleców, rąk, ramion oraz nóg.
Stosować się do zaleceń z sekcji 8.
W trakcie czyszczenia suchego cementu stosować się do sekcji 6.3.
- Środki ochrony przeciwpożarowej
Nie mają zastosowania.
- Środki zapobiegające rozpylaniu Nie zamiatać. Stosować suche metody czyszczenia, nie
powodujące rozpylania - odkurzacze.
- Środki ochrony środowiska
Nie istnieją szczególne środki.
Informacje dotyczące ogólnej higieny pracy:
Nie stosować i nie przechowywać w pobliżu jedzenia, napoi i materiałów tytoniowych.
W środowisku zapylonym stosować maskę i okulary ochronne.
Używać rękawic aby uniknąć kontaktu ze skórą.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich
wzajemnych niezgodności
Mieszanina powinna być przechowywana w zamkniętych opakowaniach, oddzielona od gruntu,
w chłodnych suchych warunkach, zabezpieczonych przed gwałtownymi ciągami powietrznymi
w celu uniknięcia obniżenia jakości. Worki powinny być układane w układzie zapewniającym
stabilność. Produkt ulega nieodwracalnemu stwardnieniu pod wpływem wilgoci. Podłoża składów
otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające przed ściekami
wody deszczowej i zanieczyszczeniami. Nie przechowywać w pomieszczeniach, w których
przebywają ludzie
7.3 Szczególne zastosowania końcowe: Brak dostępnych dalszych istotnych danych.

8 Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych:
Brak dalszych danych, patrz pkt. 7
8.1 Parametry dotyczące kontroli
Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:
65997-15-1 Cement, Portland, chemicals
NDS 6,0* 2,0** mg/m³
* pył całkowity; ** pył respirabilny
Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
8.2 Kontrola narażenia
Zapewnić właściwą wentylację pomieszczenia podczas pracy z mieszaniną, oraz środki ochrony
indywidualnej. Jeżeli to możliwe stosować środki redukujące generowanie zapylenia i
zapobiegające rozprzestrzenianie się pyłu w środowisku, takie jak odpylanie, wentylacja i metody
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suchego czyszczenia, które nie powodują zapylenia
Kontrola narażenia w miejscu pracy:
Podczas pracy unikać klękania w świeżej zaprawie. Jeżeli klękanie jest konieczne stosować
odpowiedni wodoodporny sprzęt ochronny. Nie jeść, pić i nie palić podczas pracy z mieszaniną.
Unikać kontaktu materiału ze skórą i ustami. Niezwłocznie po pracy z materiałami zawierającymi
cement, należy umyć się dokładnie, należy również zdjąć zanieczyszczoną odzież, obuwie,
zegarki itp. i oczyścić przed powtórnym użyciem.
Ochrona dróg oddechowych:
Jeżeli osoba jest narażona na kontakt z pyłem cementowym w ilości powyżej określonych limitów
(8.1) powinna stosować odpowiednie środki ochrony układu oddechowego. Środki te powinny
zostać przystosowane do poziomu stężenia pyłu według standardów EN. W wypadku
przekroczenia stężeń dopuszczalnych: np. maska pełna z filtrem przeciwpyłowym P2 lub maska
przeciwpyłowa.
Ochrona rąk:
Należy używać rękawic ochronych, zaleca się nieprzepuszczalne i odporne na alkaliczne
środowisko rękawice podczas pracy z produktem po dodaniu wody.
Zaleca się stosować kremy ochronne do rąk. Wszystkie odkryte części ciała chronić tłustym
kremem ochronnym.
Materiał, z którego wykonane są rękawice:
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tyko do materiału, lecz także od innych cech
jakościowych i zmienia się od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem
składającym się z kilku substancji, to odporności materiałów, z których wykonano rękawice nie
można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem.
Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice:
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go
przestrzegać.
Ochrona oczu:
Podczas pracy z suchą i mokrą mieszaniną stosować dobrze przylegające atestowane okulary
ochronne typu gogle zgodnie z wytycznymi BHP.
Ochrona ciała:
Stosować nieprzepuszczalne i odporne na alkaliczne środowisko rękawice (z materiału z niską
zawartością rozpuszczalnego Cr (VI), wewnątrz wyłożone bawełną, buty, zamkniętą odzież z
długimi rękawami nogawkami oraz dodatkowe środki ochrony skóry (wyłącznie z kremami
ochronnymi) w celu zabezpieczenia skóry przed przedłużonym kontaktem z mokrą mieszaniną.
Dodatkowo należy zabezpieczyć obuwie przed dostaniem się do niego mokrej mieszaniny.
W szczególnych przypadkach należy stosować wodoodporne spodnie oraz ochraniacze kolan.
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9 Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Ogólne dane:

Wygląd:
Forma:
proszek
Kolor:
szary

Zapach:
bez zapachu

Próg zapachu:
nie dotyczy

Wartość pH:
odczyn alkaliczny

Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: >1000°C
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:
nie dotyczy

Punkt zapłonu:
nie dotyczy

Łatwopalność (stała gazowa):
nieokreślone

Temperatura palenia się :
Temperatura rozkładu:
nieokreślone

Samozapłon:
produkt nie jest samozapalny

Niebezpieczeństwo wybuchu:
produkt nie grozi wybuchem

Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
dolna:
nieokreślone
górna:
nieokreślone

Ciśnienie pary:
nie nadający się do zastosowania

Gęstość:
nasypowa 2,2 kg/dm3

Gęstość względna:
1,3 kg/dm3

Gęstość par:
nie nadający się do zastosowania

Szybkość parowania:
nie nadający się do zastosowania

Rozpuszczalność w/ mieszalność z
Woda:
rozpuszczalny

Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda): nieokreślone

Lepkość:
dynamiczna:
nie nadający się do zastosowania
kinetyczna:
nie nadający się do zastosowania
9.2 Inne informacje
brak dostępnych dalszych danych
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10 Stabilność i reaktywność
10.1 Reaktywność
Po zmieszaniu z wodą zaprawa twardnieje w stabilną masę, która nie jest reaktywna w
normalnym środowisku.
10.2 Stabilność chemiczna
Suchy mieszanina jest stabilna w warunkach właściwego przechowywania (patrz sekcja 7) i
zgodna z większością innych materiałów budowlanych. Powinna pozostać sucha. Należy unikać
kontaktu z materiałami niezgodnymi. Mokra mieszanina jest alkaliczna i niezgodna z kwasami,
solami amonowymi, aluminium i innymi metalami nieszlachetnymi. Cement zawarty w
mieszaninie rozpuszcza się w kwasie fluorowodorowym wytwarzając żrący gaz – tetra fluorek
krzemu. Cement reaguje z wodą tworząc krzemiany i wodorotlenek wapnia. Krzemiany w
cemencie reagują z silnymi utleniaczami takimi jak fluor, trój fluorek boru, trój fluorek magnezu i
difluorek tlenu. Produkt zmieszany z wodą stężeje tworząc stabilną strukturę, która w normalnych
warunkach nie reaguje ze środowiskiem.
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych rekcji Cement nie powoduje występowania
niebezpiecznych reakcji.
10.4 Warunki, których należy unikać Należy unikać zawilgocenia. Zawilgocenie podczas
składowania może powodować zbrylenie i spadek jakości produktu.
10.5 Materiały niezgodne Kwasy, sole amonowe, aluminium i inne metale nieszlachetne.
Powinno się unikać niekontrolowanego dostania się sproszkowanego aluminium do mokrego
cementy, może to powodować uwalnianie się wodoru
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:
Mieszanina nie rozkłada się na materiały niebezpieczne -

11 Informacje toksykologiczne i reaktywność
11.1

















Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra - skóra
Test - królik, kontakt 24 godziny, 2,000 mg/kg wagi ciała – brak obrażeń. Bazując na
dostępnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.
Toksyczność ostra – drogi oddechowe
Nie zaobserwowano toksyczności ostrej. Bazując na dostępnych danych klasyfikacja nie jest
wymagana
Toksyczność ostra - ustna
W wyniku analizy literatury nie stwierdzono toksyczności ostrej ustnej związanej z
cementem portlandzkim. Bazując na dostępnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.
Działanie żrące / drażniące na skórę
Cement w kontakcie z mokrą skórą może spowodować zagęszczenie, spękanie
bruzdowanie skóry. Przedłużony kontakt połączony z obcieraniem może wywołać oparzenia.
Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy
Cement zawarty w mieszaninie oddziaływuje w różny sposób na rogówkę. Przeliczony
indeks podrażnienia wynosi 128. Bezpośredni kontakt z produktem może spowodować
mechaniczne uszkodzenie rogówki, natychmiastowe lub opóźnione podrażnienie lub
zapalenia. Bezpośredni kontakt z większą ilością suchego produktu lub zachlapanie mokrym
może powodować od umiarkowanego podrażnienia (np. zapalenie spojówki) nawet do
chemicznego oparzenia i ślepoty.
Działanie uczulające na skórę
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Niektóre osoby mogą doświadczyć egzemy po kontakcie z mokrym pyłem cementowym.
Może to być spowodowane zarówno wysokim pH, który prowadzi do podrażnienia po
dłuższym kontakcie lub reakcją immunologiczną na rozpuszczalny Cr (VI), który może
powodować alergiczne podrażnienie skóry. Reakcja może przybrać różne formy - od
drobnej wysypki do poważnego zapalenia lub połączonych obu efektów. Jeżeli cement
zawiera aktywny reduktor rozpuszczalnego chromu (VI) i okres jego działania nie został
przekroczony nie powinny wystąpić powyższe efekty.
Działanie uczulające na drogi oddechowe
Narażenie na kontakt z pyłem cementowym w krótkim czasie może doprowadzić do
podrażnienia dróg oddechowych w okolicy nosa i gardła oraz powodować kaszel. Częste
wdychanie pyłu przez dłuższy okres czasu zwiększa ryzyko rozwoju chorób płuc.
Działanie uczulające na drogi pokarmowe
Może wystąpić podrażnienie ust, gardła i żołądka
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
Nie stwierdzono. Bazując na dostępnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.
Rakotwórczość
Nie stwierdzono przypadkowych związków z ekspozycją na cement portlandzki i
rakotwórczością. Literatura nie dostarcza informacji o rakotwórczości cementu
portlandzkiego. Cement portlandzki nie jest sklasyfikowany jako rakotwórczy dla ludzi
(Zgodnie z ACGIH A4: Czynniki, które mogą być rozważane jako rakotwórcze dla ludzi, ale
które nie mogą zostać przeanalizowane ze względu na zbyt małą ilość danych. Testy In vitro
i testy na zwierzętach nie wykazały właściwości rakotwórczych na poziomie odpowiednim do
sklasyfikowania na podstawie jakiegokolwiek oznaczenia. Bazując na dostępnych danych
klasyfikacja nie jest wymagana.
Szkodliwe działanie na rozrodczość
Bazując na dostępnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.

12 Informacje ekologiczne













12.1 Toksyczność
Produkt nie jest niebezpieczny dla środowiska. Testy ekotoksykologiczne przeprowadzone
na cemencie portlandzkim, na Daphnia magna i Selenastrum coli wykazały minimalny wpływ
ekotoksykologiczny.
12.2 Trwałość i zdolność rozkładu:
Nie ulega biodegradacji, większość składników preparatu to związki mineralne
12.3 Zdolność do bioakumulacji
Nie dotyczy; produkt zawiera niewielką ilość związków organicznych które po związaniu z
wodą i stwardnieniu tworzą produkt mineralny, nie generują ryzyka toksyczności.
12.4 Mobilność w glebie Nie dotyczy; produkt zawiera niewielką ilość związków
organicznych które po związaniu z wodą i stwardnieniu tworzą produkt mineralny, nie
generują ryzyka toksyczności
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Nie dotyczy; produkt zawiera niewielką ilość związków organicznych które po związaniu z
wodą i stwardnieniu tworzą produkt mineralny, nie generują ryzyka toksyczności
12.6 Inne szkodliwe skutki działania Nie należy oczekiwać żadnych szkodliwych działań.
Mieszanina po związaniu nie wykazuje właściwości toksycznych.

strona: 10/12

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 01.09.2015
Murexin KMS 61

Aktualizacja: 12.10.2015

13 Postępowanie z odpadami

















13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Stałe odpady i stwardniały produkt można traktować jako gruz budowlany. Wywóz do miejsc
składowania po uzgodnieniu z właściwym urzędem. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz 628 z 2001 wraz z późniejszymi zmianami..
Niewykorzystane suche pozostałości.
Pozbierać utrzymując w stanie suchym. Oznakować pojemniki. Możliwe ponowne
wykorzystanie, jeżeli jest to zgodne z okresem przydatności. Możliwe stosowanie bez
przekroczenia norm zapylenia.
Produkt półpłynny
Pozostawić do związania, unikać zrzutów do kanalizacji, systemów drenażowych oraz
zbiorników i cieków wodnych.
Po zmieszaniu z wodą, związany
Składować zgodnie z krajową legislacją. Unikać zrzutów do kanalizacji. Składować związany
produkt jako gruz betonowy. Pod względem reaktywności odpady betonowe nie są
niebezpieczne.
Obchodzenie się z odpadami opakowaniowymi:
Dokładnie opróżnione opakowania należy przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów.
Opakowania z pozostałościami produktu muszą być utylizowane jak produkt.
10 13 82 (Odpady z produkcji spoiw mineralnych)
15 01 01 (Odpady opakowaniowe)

14 Informacje dotyczące transportu














14.1 Numer UN
ADR, ADN, IMDG, IATA

brak

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
ADR, ADN, IMDG, IATA
brak
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
ADR, ADN, IMDG, IATA
Klasa
brak
14.4 Grupa opakowań
ADR, IMDG, IATA
brak
14.5 Zagrożenia dla środowiska:
Zanieczyszczenia morskie:
nie
14.6 Szczególne środki ostrożności dla
użytkowników
Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 28
października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.2002 nr.199
poz.1671) wraz z późniejszymi zmianami.
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78
i kodeksem IBC:
nie nadający się do zastosowania
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15 Informacje dotyczące bezpieczeństwa chemicznego





























15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). Cement
zawarty w produkcie jest mieszaniną. Mieszaniny nie są objęte obowiązkiem rejestracji.
Klinkier jest wyłączony z obowiązku rejestracji (Art 2.7 (b) i załącznik V.10 REACH
Wprowadzenie na rynek i stosowanie produktu zawierającego cement jest regulowane w
zakresie zawartości rozpuszczalnego Cr (VI). Zasady wprowadzenia na rynek cementu w
zakresie zawartości Chromu VI reguluje załącznik XVII punkt 47 do REACH
1. Cement i mieszaniny zawierające cement nie mogą być stosowane ani wprowadzane do
obrotu jeżeli zawierają, w stanie uwodnionym, więcej niż 0,0002% rozpuszczalnego chromu
VI w stosunku do całkowitej masy cementu.
2. Jeżeli stosowane sa czynniki redukujące, wówczas - bez uszczerbku dla stosowania
innych przepisów wspólnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania
substancji i mieszanin niebezpiecznych - opakowania cementu lub mieszanin zawierających
cement muszą być opatrzone czytelnymi i nie dającymi się usunąć napisami zawierającymi
informację o dacie pakowania, a także o warunkach i okresie przechowywania
zapewniających utrzymanie aktywności czynnika redukującego i utrzymanie zawartości
rozpuszczalnego chromu VI poniżej wartości granicznej określonej w ust. 1.
3. W drodze odstępstwa, ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wprowadzenia do obrotu ani
stosowania w kontrolowanych zamkniętych i całkowicie zautomatyzowanych procesach, w
których cement i mieszaniny zawierające cement są obrabiane wyłącznie przez maszyny i w
których nie ma możliwości kontaktu ze skórą.
Pozostałe obowiązujące akty prawne
Rozporządzenie WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 18 grudnia 2006
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH) (Dz. Urzędowy UE L369/1 z 30.12.2006) z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. 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
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do
postępu naukowotechnicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz.U.2011
nr.63 Poz.322)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie kryteriów i
sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Poz 1018) wraz z
późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań i pomiarów
czynników szkodliwych w środowisku pracy (Dz.U.05.73. 645 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatów,
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym mutagennych w
środowisku pracy (Dz.U.04.280.2771 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005r. w
sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173)

strona: 12/12

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 01.09.2015
Murexin KMS 61
















Aktualizacja: 12.10.2015

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 lipca 2004r w sprawie ograniczeń
zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i
preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U.1762 z późniejszymi
zmianami)
Rozporządzenie Ministra PiPS w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002/217/1833 z
późniejszymi zmianami)
Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2001/11/84 z późniejszymi
zmianami)
Rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich
klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. 2005/201/1674)
Ustawa o odpadach wraz z Rozporządzeniami (Dz. U. 2001/62/628 z późniejszymi
zmianami)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie oznakowania
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych
preparatów chemicznych2 (Dz. U. 53 poz. 439)
Ustawa o transporcie drogowym z 06.09.2001 (z późniejszymi zmianami)
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:
Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

16 Inne informacje






Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady, produkt ten jest mieszaniną i nie podlega obowiązkowi rejestracji w
systemie REACH
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H315 : Działa drażniąco na skórę
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry





* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej.

