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1. Identyfikacja preparatu  
    Identyfikacja producenta/dystrybutora   
 
Nazwa handlowa  

Rozlu źniacz BS 
Zastosowanie: rozluźniacz do mas na szkle wodnym 

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 
 

Preparat nie został sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. 
 

3. Skład i informacja o składnikach  
 

Mieszanina składników naturalnych drewnopochodnych 
 
4. Pierwsza pomoc  

Drogi oddechowe Zapewnić dopływ świeżego powietrza.  

Skóra Zmyć zanieczyszczoną skórę wodą z mydłem.   

Oczy 
Przemywać oczy dużą ilością wody przy wywiniętych powiekach przez 15 minut. Nie 
stosować zbyt silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego 
uszkodzenia rogówki. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. 

Po połknięciu Podać do wypicia dużą ilość wody.  
 

5. Post ępowanie w przypadku po żaru 
Środki gaśnicze Wszystkie dostępne środki gaśnicze.  
Środki gaśnicze 
nieodpowiednie Nie dotyczy. 

Środki ostrożności Standardowe środki ochrony przeciwpożarowej. 
 

 
6. Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  

Środki ochrony 
indywidualnej 

Patrz punkt 8 

 

Sposób 
postępowania Personelowi zapewnić dopływ świeżego powietrza.  

Unieszkodliwianie 
skażenia 

Nie dotyczy. 
 

 



Karta Charakterystyki Preparatu   – Rozluźniacz BS 
Wydanie IV 

Data aktualizacji: 17.08..2010 
Zastępuje wydanie z dnia: 16.06.2008 

Kartę charakterystyki 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) 

 

Strona 2 z 3 Opracowano przez: F.H.U. MATI Tel. 609 613 580, Fax. 017 -857-21-29, e-mail: mati -firma@wp.pl

7. Post ępowanie z preparatem i jego magazynowanie  

Ogólne zasady 
bezpiecznego 
stosowania: 

Nie jeść i nie pić w pomieszczeniach roboczych.  

Ogólne zasady 
przeciwpożarowe: 

Nie dotyczy.  

Magazynowanie: Przechowywać w suchym, wentylowanym pomieszczeniu.   
 

 

8. Kontrola nara żenia i środki ochrony indywidualnej  
 
 
 

Środki ochrony 
indywidualnej 

Drogi 
oddechowe 

W razie długiego narażenia maski przeciwpyłowe.  

Ręce Nie wymagane. 
Oczy Nie wymagane.  

Skóra i ciało Stosować ubranie robocze.  
Ogólne środki 
higieniczne i 

bezpiecznego 
stosowania 

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

 

 
9. Właściwo ści fizyczne i chemiczne  

gęstość nasypowa w 20°C –  0,20-0,70 g/cm 3 

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

 

11. Informacje toksykologiczne  
Brak danych 

12. Informacje ekologiczn e 
Brak danych 

13. Post ępowanie z odpadami  
Usuwanie 
produktu 

Nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych.  

Kod odpadu 03 01 05 – odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru                 
i tektury – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04. 

Usuwanie 
opakowania 

Nie zrzucać do środowiska opakowań z pozostałością produktu. Opakowania wielokrotnego użytku,  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.) 

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.) 
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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, Dz.U. Nr 141 
poz.950) 

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: 

Preparat nie wymaga specjalnego oznakowania. 
 

16. Inne informacje  
Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki dotyczą tylko i wyłącznie tego produktu.  
 
Zaktualizowano wykaz aktów prawnych.  
 
 


