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1. Identyfikacja preparatu  
    Identyfikacja producenta/dystrybutora 
 
Nazwa handlowa: 

Sznur SX  
Zastosowanie: Kompozycja wypełniaczy  

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  
 

Nazwy substancji 
niebezpiecznej Nr CAS Nr WE Nr indeksowy Zawarto ść w 

produkcie 
Klasyfikacja 
substancji 

tritlenek glinu (Al2O3) 1344-28-1 215-691-6 - 28% 
nie klasyfikowany 

jako niebezpieczny 
 
 

4. Pierwsza pomoc  

Drogi oddechowe Nie stanowi zagrożenia przez drogi oddechowe. 

Skóra 
Zdjąć skażoną odzież, myć zanieczyszczoną skórę dużą ilością letniej, bieżącej 
wody z mydłem. Konsultacja dermatologiczna w przypadku miejscowych zmian 
skórnych. 

Oczy Przemywać oczy dużą ilością wody przy wywiniętych powiekach przez 15 minut. 
Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty. 

Po połknięciu WEZWAĆ LEKARZA.   
 

 
 

5. Post ępowanie w przypadku po żaru 
 
 

Środki gaśnicze CO2, proszki gaśnicze, piany gaśnicze, woda – prądy rozproszone.  
Środki gaśnicze 
nieodpowiednie Nie stosować zwartych strumieni wody na dowierzchnię palącej się cieczy. 

Środki ostrożności Nie wymagane szczególne środki ostrożności.  

Postępowanie 

Zawiadomić otoczenie o awarii. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie 
biorące udziału w likwidowaniu awarii. 
Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję. 
Mały po żar: gasić gaśnicą proszkową lub śniegową (CO2) 
UWAGA: Nało żyć odzie ż ochronn ą z materiałów powlekanych i aparat 
izoluj ący drogi oddechowe. 
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6. Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  

Środki ochrony 
indywidualnej 

Patrz punkt 5 

 

Sposób 
postępowania 

Preparat ze względu na swoją postać nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 
Postępować zgodnie z ogólnie stosowanymi metodami unieszkodliwiania                         
w przypadku uwolnienia się do środowiska. 

Unieszkodliwianie 
skażenia 

Uszkodzone opakowania i resztki produktu umieścić w szczelnym opakowaniu 
ochronnym.  

 

 
7. Post ępowanie z preparatem i jego magazynowanie  

Ogólne zasady 
bezpiecznego 
stosowania: 

Podczas stosowania nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu, przestrzegać zasad higieny 
osobistej, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach; nie używać 
iskrzących narzędzi; unikać działania na preparat otwartego ognia, wysokiej 
temperatury i światła.  

Ogólne zasady 
przeciwpożarowe: 

Przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu. 

Magazynowanie: 

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przechowywać z dala od utleniaczy.  
 

 

8. Kontrola nara żenia i środki ochrony indywidualnej  
 

Nazwa substancji 
NDS NDSCh NDSP 

mg/m 3 mg/m 3 mg/m 3 
tritlenek glinu (Al2O3) – dymy, pył całkowity 2,5 - - 
tritlenek glinu (Al2O3) – dymy, pył respirabilny 1,2 - - 

  

Środki ochrony 
indywidualnej 

Drogi oddechowe Nie wymagana 
Ręce Rękawice ochronne  
Oczy Nie wymagane  

Skóra i ciało Odzież ochronna ze zwartej tkaniny 
Ogólne środki 
higieniczne i 

bezpiecznego 
stosowania 

Przestrzegać podstawowych zasada bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 

9. Właściwo ści fizyczne i chemiczne  
Stan fizyczny Ciało stałe 
Zapach produktu Brak danych 
Kolor Jasno szary 
Rozpuszczalność w wodzie Brak danych 
Gęstość preparatu Brak danych  

Rozpuszczalność w innych 
rozpuszczalnikach Brak danych 

 

10. Stabilno ść i reaktywno ść 

Stabilność W normalnych warunkach stabilny.  
 

Niebezpieczne reakcje Brak danych 
 

 

11. Informacje toksykologiczne  
 
brak danych 
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12. Informacje ekologiczne  
brak danych 
 
13. Post ępowanie z odpadami  

Usuwanie 
produktu 

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

Kod odpadu 07 02 14* - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz 
kauczuków i włókien syntetycznych – odpady z dodatków zawierające 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  
 

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.) 

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.) 

 
Preparat nie wymaga specjalnego oznakowania. 

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. 
 
Zaktualizowano wykaz aktów prawnych.  
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