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1. Identyfikacja preparatu  
    Identyfikacja producenta/dystrybutora 
 
Nazwa handlowa: 

CoreFix KR 
Zastosowanie: klej do napraw form i rdzeni 

Producent 
PREC-ODLEW Sp. z o.o. w Skawinie, 
ul. Piłsudskiego 7 
32 – 050 Skawina 
Tel. (012) 276 49 95 
Email: technologia@odlew.com.pl 
Tel. Alarmowy: (012) 276 49 95 w godz.: 7-15.00 
 
 

 

2. Identyfikacja zagro żeń 

szkodliwy 
 

R22 – działa szkodliwie po połknięciu, 

R37/38 – działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę, 

R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 
 

3. Skład i informacja o składnikach  
Nazwy substancji 

niebezpiecznej Nr CAS Nr WE Nr indeksowy Zawarto ść w 
produkcie 

Klasyfikacja 
substancji 

Kwas krzemowy; 
mieszanina soli sodowej i 
pochodnych 

1344-09-8 215-687-4 - < 50% 

Xn; R22 
 

Xi; R37/38-41 
 

 

4. Pierwsza pomoc  

Drogi oddechowe 

Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Jeśli oddech jest nieregularny lub nie 
wyczuwa się oddechu rozpocząć sztuczne oddychanie. W razie potrzeby 
podać tlen przez wykwalifikowany personel. Natychmia st wezwa ć lekarza. 
Jeżeli poszkodowany jest przytomny zapewnić mu ciepło i bezpieczną 
pozycję. 

Skóra 
Zdjąć skażoną odzież. Zmyć zanieczyszczoną skórę lekkim strumieniem 
wody. Nie stosować środków neutralizujących. W przypadku zmian na 
skórze skontaktować się z lekarzem. 

Oczy 

Usunąć soczewki. Natychmiast przemywać oczy dużą ilością wody przy 
wywiniętych powiekach przez 15 minut. Skontaktowa ć się z lekarzem. Nie 
stosować silnych strumieni wody ze względu na możliwość mechanicznego 
uszkodzenia rogówki. 

Po połknięciu 

Nie wywoływać wymiotów. Podać do picia białko jaj kurzych lub mleko.            
Nie podawać nic do ust osobie nieprzytomnej. Ułożyć poszkodowanego             
w pozycji bezpiecznej. Wezwać lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę, 
a jeżeli to możliwe kartę charakterystyki.  
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5. Post ępowanie w przypadku po żaru 
Środki gaśnicze Preparat jest niepalny i nie podtrzymuje palenia. 
Środki gaśnicze 
nieodpowiednie 

Nie dotyczy 

Środki ostrożności Nie dotyczy. 
 

Dane powyżej dotyczą tego preparatu, natomiast jeżeli preparat zostanie zmieszany z innymi preparatami 
mogą powstać produkty palne! 

6. Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  

Środki ochrony 
indywidualnej 

Patrz punkt 8 

 

Sposób 
postępowania 

Personelowi zapewnić dopływ świeżego powietrza. Unikać wdychania 
oparów i kontaktu z preparatem. 

Unieszkodliwianie 
skażenia 

Zebrać starannie materiałem absorpcyjnym (piasek, ziemia okrzemkowa) 
do zamykanych pojemników. Można obniżyć pH kwasem siarkowym 
poprzez naprzemienne zraszanie i mieszanie preparatu. Uwaga: ostrożnie 
obchodzić się z kwasem siarkowym. Neutralizować do pH około 7. Nie 
zrzucać produktu do kanalizacji i wód gruntowych. W razie dużej awarii 
miejsce gromadzenia się produktu obwałować i postępować jak wyżej. W 
przypadku przeniknięcia preparatu do wód zawiadomić odpowiednie 
służby. 

 

 
7. Post ępowanie z preparatem i jego magazynowanie  

Ogólne zasady 
bezpiecznego 
stosowania: 

Unikać kontaktu preparatu ze skórą, oczami i drogami oddechowymi. Nie 
przechowywać razem  z paszami dla zwierząt i żywnością.  Nie jeść i nie pić 
w pomieszczeniach roboczych. Przechowywać produkt w pojemnikach 
wykonanych z tego samego materiału co pojemnik oryginalny. Pusty 
pojemnik oraz pojemnik zawierający pozostałość produktu usuwać jak 
odpad niebezpieczny. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki lub 
informacjami zawartymi na etykiecie. Regularnie usuwać pozostałości 
produktu.  

Ogólne zasady 
przeciwpożarowe: 

Nie dotyczy. 

Magazynowanie: 
Sprawdzić działanie wentylacji. Przechowywać w pojemnikach szczelnie 
zamkniętych. Przechowywać z dala od produktów utleniających, silnych 
zasad i kwasów. Stosować środki ochrony indywidualnej.   

 

 
8. Kontrola nara żenia i środki ochrony indywidualnej  
 
 

Nazwa substancji 
NDS NDSCh NDSP 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 

Kwas krzemowy; sole sodowa i pochodne nie 
ustalone 

nie 
ustalone 

nie 
ustalone 

 

Środki ochrony 
indywidualnej 

Drogi 
oddechowe 

Nosić odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych                
w zależności od rodzaju i metod stosowania preparatu oraz 
częstości kontaktu z preparatem. Filtr typu A. 

Ręce 
Nosić odpowiednie rękawice ochronne np. z polialkoholu 
winylowego odporne na przenikanie. Po użyciu rękawice opłukać 
i zdjąć. Umyć ręce wodą z mydłem. 

Oczy Nosić szczelne okulary ochronne.  
Skóra i ciało Stosować ubranie robocze ze zwartej tkaniny.  
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Ogólne środki 
higieniczne i 

bezpiecznego 
stosowania 

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 
Natychmiast zdjąć całą skażoną odzież. 
Po skończonej pracy oraz podczas przerw umyć ręce. 
 

 

 

9. Właściw ości fizyczne i chemiczne  
Stan fizyczny pasta 
Kolor beżowy 
Zapach produktu charakterystyczny 
pH ok. 11 
Temperatura zapłonu Nie dotyczy 
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych Brak danych 
Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona 
Gęstość preparatu 1,60-1,80 g/cm3 

Lepkość  Brak danych 
 

 
10. Stabilno ść i reaktywno ść 
Stabilność W normalnych warunkach produkt jest stabilny.  

Podgrzanie preparatu do temp. powyżej 60 ◦C powoduje zwiększenie właściwości drażniących produktu. 
 
 

11. Informacje toks ykologiczne  
Drogami narażenia są: układ oddechowy, układ pokarmowy, oczy i skóra. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa 
drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Po dostaniu się do oczu może poważnie je uszkodzić.  

Brak danych toksykologicznych 
LD50

 (szczur, doustnie) –  mg/kg, 
LD50

 (szczur, inhalacja) –  mg/l/4h, 
LD50

 (królik, skóra) –  mg/kg, 
 

12. Informacje ekologiczne  
Brak danych toksykogicznych. Ze względu na wysokie pH preparatu po dostaniu się do wody może wpływać bardzo 
niekorzystnie na organizmy wodne. 
13. Post ępowanie z odpadami  
Usuwanie 
produktu 

Nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odzysk lub unieszkodliwianie  
odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie  z obowiązującymi przepisami.  

Kod odpadu 08 04 15* - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw – odpady 
ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

Usuwanie 
opakowania 

Nie zrzucać do środowiska opakowań z pozostałością produktu. Opakowania jednorazowego użytku 
przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów. Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie 
przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, jeśli to 
konieczne po uprzednim oczyszczeniu, mogą być dalej stosowane. 

 

 

14. Informacje o transporcie  
 

Preparat nie podlega przepisom o transporcie materiałów niebezpiecznych. 

15. Informacje dotycz ące przepisów prawnych  
Kartę sporządzono wg Rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ... 
oraz 

1) Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 ze zm.), 
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. 2007 Nr 

215 poz. 1588). 
3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r w sprawie kryteriów  i sposobu klasyfikacji substancji 

i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z póżn. zm.) 
4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 
439 z póżn. zm.) 

5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z 
ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140 z póżn. zm.) 
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6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2005 nr 73, poz. 645 z póżn. zm.) 

7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 
1833 z póżn. zm. Dz. U. Nr 212, poz. 1769, Dz. U. Nr 161, poz. 1142, Dz. U. Nr 105, poz. 873) 

8) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 
1206 z póżn. zm.) 

9) Ustawa z dnia 25 lutego 2010 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. Nr 28, poz. 
145 z póżn. zm.) 

10) Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych   (Dz. U. z 2001r Nr 63 poz.638 z 
póżn. zm.) 

11) Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych ADR, 
12) Ustawa z dnia 28 października 2002 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2002 nr 199, 

poz. 1671 z póżn. zm.) 
13)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z póżn. zm.) 
14) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 

ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259, poz. 2173 z póżn. zm.) 
15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków 

produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających 
je produktów (Dz. U. 168, poz.1762 z póżn. zm.) 

 
Informacje jakie powinny się znaleźć na etykiecie: 

Zawiera:  kwas krzemowy – mieszaninę soli sodowej i potasowej < 50% 

Znaki 

ostrzegawcze:  
szkodliwy 

Brzmienie 

zwrotów R: 

R22 – działa szkodliwie po połknięciu, 

R37/38 – działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę, 

R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, 

Brzmienie 

zwrotów S: 

S1/2 – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi, 

S24/25  – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, 

S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć 
porady lekarza, 

S36/37/39 – nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i 
okulary lub ochronę twarzy,  

S45 – w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady 
lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę,  

S60 – produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. 
 

16. Inne informacje  
Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki dotyczą tylko i wyłącznie tego produktu. Produkt został 
sklasyfikowany według reguł klasyfikacji tak, aby użytkownik, który stosuje produkt był zapoznany                      
z zagrożeniami dla zdrowia i środowiska. Produkt powinien być stosowany zgodnie z kartą charakterystyki. 
 
Brzmienie oznakowania literowego znaków ostrzegawczych oraz zwrotów R z pkt 3 karty charakterystyki: 
Xn – produkt szkodliwy, 
Xi – produkt drażniący, 
R22 – działa szkodliwie po połknięciu, 
R37/38 – działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę, 
R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 
 
Zaktualizowano wykaz aktów prawnych.  
 
 
 
 
 


