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1. Identyfikacja preparatu  
    Identyfikacja producenta, dystrybutora 
Nazwa handlowa: 

Utwardzacz AM-G 
Zastosowanie: Utwardzacz do stosowania w przemyśle odlewniczym 

 
 

 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 
 

drażniący R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą 

 
 
3. Skład i inf ormacja o składnikach  
 

Wodne roztwory soli mocnych kwasów i słabych zasad. 
Ze względu na ochronę tajemnicy producenta w karcie charakterystyki nie jest podany dokładny skład 
produktu. Karta zawiera opis preparatu w stopniu wystarczającym do określenia zagrożeń związanych z jej 
stosowaniem. 
4. Pierwsza pomoc  

Drogi oddechowe Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie potrzeby wezwać lekarza. 

Skóra 
Płukać zanieczyszczone miejsca zimną wodą przez co najmniej 15 minut. 
W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. 

Oczy 

Usunąć soczewki. Przemywać oczy dużą ilością wody przy wywiniętych 
powiekach przez 15 minut. Skontaktowa ć się z lekarzem okulist ą. Nie 
stosować silnych strumieni wody ze względu na możliwość mechanicznego 
uszkodzenia rogówki. Nie zaleca się płukania oczu inną cieczą. 

Po połknięciu 
Po połknięciu dużej ilości preparatu  podać poszkodowanemu do wypicia           
2 szklanki wody. Skonsultować się z lekarzem. Można wywołać wymioty. 

 

5. Post ępowanie w przypadku po żaru 
 

Środki gaśnicze Stosować środki gaśnicze odpowiednie do gaszenia pożarów produktów 
magazynowanych w pobliżu. 

Środki gaśnicze 
nieodpowiednie 

zwarte strumienie wody 

Środki ostrożności 

Preparat jest niepalny, lecz w środowisku pożaru mogą wydzielać się 
toksyczne dymy i gazy. Uczestnicz ący w akcji ratowniczej powinni by ć 
wyposa żeni w niezale żne aparaty oddechowe.  
Zamknięte zbiorniki lub zamknięte opakowania narażone na podwyższoną 
temperaturę schładzać mgłą wodną.  
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6. Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  

Środki ochrony 
indywidualnej 

Patrz punkt 8 

Sposób 
postępowania 

Unikać przedostawania się produktu do środowiska. 

Unieszkodliwianie 
skażenia 

Zmieść i zebrać do zamykanych pojemników. Nie zrzucać dużych ilości 
produktu do kanalizacji i wód gruntowych. Unikać wdychania pyłu.  

 

 

7. Post ępowanie z preparatem i jego magazynowanie  

Ogólne zasady 
bezpiecznego 
stosowania: 

PRZED UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIEZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ 
UŻYTKOWANIA I KARTĄ CHARAKTERYSTYKI. Unikać kontaktu preparatu 
z oczami i skórą. Nie brać preparatu do ust.  

Ogólne zasady 
przeciwpożarowe: 

Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego.  

Magazynowanie: 
Sprawdzić działanie wentylacji. Przechowywać w oryginalnych pojemnikach 
szczelnie zamkniętych. Przechowywa ć z dala od wilgoci.  Stosować środki 
ochrony indywidualnej.  

 

 
8. Kontrola nara żenia i środki ochrony indywidualnej  

 
Nazwa substancji 

NDS NDSCh NDSP 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 

- - - - 
 

Środki ochrony 
indywidualnej 

Drogi 
oddechowe 

Sprawna wentylacja. Nosić maski przeciwpyłowe w przypadku 
gdy tworzą się aerozole. 

Ręce 
Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Po użyciu rękawice 
opłukać i zdjąć. Umyć ręce wodą  z mydłem.  

Oczy Nosić szczelne okulary ochronne lub ochronę twarzy.  
Skóra i ciało Stosować ubrania robocze ze zwartej tkaniny. 

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  
 

Forma: ciecz 
  
Kolor: bezbarwny 
 
Zapach: bez zapachu 
 
pH: 3,5 do 5,0 (5% r-r w 200C)  
 
Temperatura topnienia: brak danych 
 
Temperatura wrzenia: brak danych 
 
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy 
 
Temperatura zapłonu: nie dotyczy 
 
Granice wybuchowości: nie dotyczy 
dolna:  
górna:  
 
Ciśnienie pary: prężność pary wodnej 
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Gęstość: 1,18-1,21 g/cm3 (200C)  
 
Rozpuszczalność: 
-w wodzie: rozpuszczalny 
 
-w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych 
 

 

10. Stabilno ść i reaktywno ść 
 
Stabilność: W normalnych warunkach produkt jest stabilny. 
 
Materiały, których nale ży unika ć: utleniające substancje, stężone kwasy 
 
Niebezpieczne produkty rozkładu:  brak danych 
 

11. Informacje toksykologiczne  
 
Produkt utleniający o kodzie O1 
 
Ostra toksyczność: brak danych ilościowych dotyczących toksyczności. 
 
Pozostałe dane:  
Możliwa alergiczna reakcja na drogi oddechowe, uszkodzenie błon śluzowych (ryzyko perforacji 
przegrody nosowej).       
 Preparat może powodować uczulenia                                                                                                                                                   
- przy spożyciu: ból w przewodzie pokarmowym. 
- przy kontakcie ze skórą: ostre podrażnienia, po wniknięciu do rany powoduje złe gojenie się. 
- przy kontakcie z oczami: podrażnienia. 

 

12. Informacje ekologiczne  
Dawka śmiertelna dla ryb – LC50: 136 mg/l. szkodliwość zależna od zakresu pH. 
Nie dopuścić do dostania się do wody pitnej, gleby lub ścieków. 
 

13. Post ępowanie z odpadami  
Odpady z pozostałości: 
Odpady produktu nie znajdujące dalszego zastosowania należy unieszkodliwić przez poddanie procesowi 
przekształcenia fizycznego lub chemicznego lub składowanie na składowisku odpadów zgodnie                               
z obowiązującymi przepisami. 
W przypadku zaistnienia konieczności pozbycia się produktu należy skierować go do wyspecjalizowanych 
instytucji zajmujących się utylizacją odpadów. 
Zanieczyszczone opakowania: 
Niszczenie opakowań zgodnie z przepisami o usuwaniu odpadów. 
Opakowania wielokrotnego użycia mogą być stosowane po uprzednim odczyszczeniu.  
 
14. Informacje o transporcie  
 

Produkt powinien być transportowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oryginalnym opakowaniu 
producenta. 
 
Klasa RID / ADR: 5.1 
Numer UN: 3139 
Prawidłowa nazwa przewozowa ADR/RID: materiały utleniające, ciekłe, i.n.o.  
Grupa pakowania: III                                                                                                Ograniczone ilości: LQ13 
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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.) 

 
Informacje jakie powinny znaleźć się na etykiecie: 

Znaki 

ostrzegawcze:  

drażniący 

Brzmienie 

zwrotów R: 
R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą, 

Brzmienie 

zwrotów S: 

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

S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i 

zasięgnąć porady lekarza, 

S24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, 

S28 – zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody, 

S36/37/39 – nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice 

ochronne i okulary lub ochronę twarzy, 
 
 

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: 
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Zaktualizowano wykaz aktów prawnych  
 


