KARTA
CHEMICZNEGO PRODUKTU NIEBEZPIECZNEGO
Aktualizowano: 1.2006

Opracowano 11.2005

1. Identyfikacja produktu
1. Nazwa handlowa: Art Metalic
2. Zastosowanie: Farba Art Metalic jest przeznaczona do dekoracyjnego
i zdobniczego malowania drobnych przedmiotów
3. Producent: CATHAL s.c. ul. Ciesielska, 44-151 Gliwice, tel./fax (032)
2348202, telefon alarmowy 502319591

2. Sk³ad produktu oraz informacje o sk³adnikach
Produkt jest farb¹ stanowi¹c¹ zawiesinê miki w roztworze kopolimeru winylowo-akrylowego i nitrocelulozy w proporcjach i charakterystyce zagro¿eñ podanych w tabeli:
Nazwa
chemiczna
Kopolimer
winylowo-akrylowy
Nitroceluloza w
roztworze
zawart. azotu do
12,6%

% wag.

10–20

1–3

Nr WE

Nr CAS

Symbole
ostrzegawcze

Symbole
zagro¿enia

nie sklasyfikowany jako subst. niebezpieczna lub
szkodliwa
Brak WE i CAS
Nr indeksu
603–037–01–3

S 2, 16, 33,
37/39

F, R 11

Xi, R 36

Alkohol
diacetonowy

30–40

204–626–4

123–42–2

S 2, 24/25

Octan etylu

20–30

205–500–4

141–78–6

S 2, 16, 26, F, Xi, R 11,
33
36, 66, 67

Aceton

10–15

200–662–2

67–64–1

S 2, 9, 16,
26

Pigmenty
mikowe
metalopodobne

10–20

F, Xi, R 11,
36, 66, 67

nie sklasyfikowana jako subst. niebezpieczna lub
szkodliwa

Ze wzglêdu na tajemnicê producenta nie podano dok³adnego sk³adu preparatu
a jedynie dane orientacyjne i opis substancji w stopniu wystarczaj¹cym dla
okreœlenia zagro¿enia.
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3. Identyfikacja zagro¿eñ
1. Identyfikacja zagro¿enia
A. Znaki
F

– wysoce ³atwo palny

Xi

– dra¿ni¹cy

B. Oznaczenia
R 11
– wysoce ³atwopalny
R 36

– dra¿ni oczy

R 66

– przy czêstym nara¿eniu mo¿e powodowaæ wysuszenie
i pêkanie skóry

R 67

– pary mog¹ powodowaæ sennoœæ i ból g³owy

2. Charakterystyka zagro¿enia
Znacz¹ca zawartoœæ w produkcie octanu etylu oraz acetonu powoduje, ¿e wyrób
jest wysoce ³atwo palny i stosowanie wymga zachowania ostro¿noœci. Pary zarówno acetonu jak i octanu etylu jako substancji lotnych mog¹ powodowaæ uczucie sennoœci oraz bóle g³owy a powtarzaj¹cy siê kontakt z ciek³a farb¹ mo¿e powodowaæ wysuszenie i pêkanie skóry.

5. Postêpowanie w przypadku po¿aru
£atwo palne w³asnoœci wyrobu wymagaj¹ zarówno podczas stosowania jak
i przechowywania przestrzegania rygorów p. po¿arowych a szczególnie:
– eliminowania wszelkich Ÿróde³ otwartego ognia (zakaz palenia tytoniu) oraz
podwy¿szonej temperatury
– przestrzegania zasad szczelnego zamykania opakowañ
W razie powstania po¿aru z udzia³em wyrobu Ÿród³o po¿aru nale¿y natychmiast
likwidowaæ przy u¿yciu gaœnic œniegowych lub pianowych, piasku, koca azbestpwego lub wody. Przy rozszerzaj¹cym siê Ÿródle ognia powiadomiæ stra¿
po¿arn¹.

6. Postêpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do œrodowiska naturalnego
Ma³e jednostkowe opakowania farby praktycznie czyni¹ ma³o prawdopodobne
niezaierzone uwolnienie farby do œrodowiska. Gdyby jednak zaistnia³o, plamê
farby nale¿y zasypaæ piaskiem a¿ do wch³oniêcia, a nastêpnie dok³adnie zebraæ
do pojemnika.

7. Postêpowanie z produktem oraz magazynowanie
Ze wzglêdu na ³atwo palne w³aœciwoœci farby podczas prac malarskich nale¿y
bezwzglêdnie przestrzegaæ zakazu palenia tytoniu i u¿ywania otwartego ognia.
Drobne prace malarsko-zdobnicze winny byæ prowadzone przy zachowaniu dobrego wietrzenia pomieszczenia. Przy wiêkszych lub d³ugotrwa³ych pracach wymagana jest wentylacja wymuszona pomieszczenia.
Unikaæ nale¿y zanieczyszczenia skóry ciek³¹ farb¹ a równie¿ zanieczyszczenia
oczu.
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W trakcie prac opakowanie powinno byæ zamykane szczelnie.
Magazynowanie i przechowywanie nale¿y prowadziæ z zachowaniem wymogów
jak dla substancji ³atwo palnych.

8. Kontrola nara¿enia i œrodki ochrony
1. Kontrola nara¿enia
Prowadzenie drobnych i krótkotrwa³ych prac malarsko-zdobniczych przy zachowaniu dobrej wentylacji pomieszczenia nie stwarza ryzyka ponadnormatywnych stê¿eñ par lotnych substancji i szkodliwych w powietrzu stanowiska prac.
Przy d³ugotrwa³ych pracach wymagana jest kontrola:
NDS
– aceton
600 mg/m3,
– octan etylu
250 mg/m3
NDSCh

1800 mg/m3,
600 mg/m3

– aceton
– octan etylu

Pomiary winny przeprowadzaæ instytucje uprawnione.
2. Œrodki ochrony
Nale¿y zapewniæ intensywne wietrzenie lub wentylacjê wymuszon¹ miejsca
prac.
Stosowaæ ochrony d³oni i oczu.

9. W³asnoœci fizykochemiczne
Postaæ
Barwa
Woñ
Masa w³aœciwa

farba p³ynna
z³ocista
charakterystyczna dla acetonu
ok. 0,8 g/cm3

Temp. zap³onu
Granice wybuch.
Rozpuszczalnoœæ

ok. 19oC
2,1–13% obj. w pow.
w wodzie rozpuszcza siê

10. Stabilnoœæ i reaktywnoœæ
1. Stabilnoœæ
Art Metalic jest farb¹ dostatecznie stabiln¹ pod warunkiem szczelnego zamykania opakowania przed mo¿liwoœci¹ odparowania lotnych substancji
(aceton), co powoduje wysychanie farby.
2. Reaktywnoœæ
Farba jest ³atwo palna. Spalana wydziela CO, CO2 i œladowo tlenki azotu.

11. Informacje toksykologiczne
Postaæ wyrobu jako farby powoduje, ¿e spo¿ycie wyrobu jest bardzo ma³o prawdopodobne. Wyrób jest toksyczny, a d³ugotrwa³e wdychanie par lotnych sk³adników (octan etylu, aceton) powoduje odurzenie, sennoœæ i bóle g³owy. Pary dra¿ni¹ równie¿ oczy.
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12. Informacja ekologiczna
Produkt jest szkodliwy dla organizmów ¿ywych wodnych i l¹dowych. Œrodowisko naturalne nale¿y chroniæ przed odpadami produktu.
Nie wprowadzaæ odpadów do kanalizacji.

13. Postêpowanie z odpadami
Zgodnie z ustaw¹ z dn. 27.04.01 o odpadach odpady produktu mog¹ powstaæ
w nastêpstwie przypadkowego rozlania lub wycieku produktu oraz jego jednorazowe opakowania. Powsta³e odpady i jednorazowe opakowania nale¿y niezw³ocznie zasypaæ suchym piaskiem a¿ do ca³kowitego wch³oniêcia cieczy produktu i dok³adnie zebraæ do szczelnie zamykanego pojemnika i przekazywaæ na
sk³adowisko odpadów szkodliwych.

14. Informacje o transporcie
Wiêksze partie produktu nale¿y przewoziæ krytymi œrodkami transportu oznaczonymi nalepk¹ N3 oznaczaj¹c¹ przewóz materia³ów wysoce ³atwo palnych.

15. Informacje dotycz¹ce uregulowañ prawnych
1. Oznakowanie opakowañ produktu
A. Znaki graficzne
F

– wysoce ³atwo palny

Xi

– dra¿ni¹cy

B. Oznaczenia R i S
R 11

– wysoce ³atwo palny

R 36

– dra¿ni oczy

R 66

– przy czêstym nara¿eniu mo¿e powodowaæ wysuszenie
i pêkanie skóry

R 67

– pary mog¹ powodowaæ sennoœæ i ból g³owy

S2

– chroniæ przed dzieæmi

S9

– pojemniki przechowywaæ w miejscu wentylowanym

S 16

– chroniæ przed ogniem, nie paliæ tytoniu

S 24/25/26

– unikaæ zanieczyszczenia skóry i oczu, zanieczyszczone oczy
przemywaæ wod¹ i zasiêgn¹æ porady lekarskiej

S 37/39

– stosowaæ okulary i rêkawice ochronne

2. Do ustaleñ karty maj¹ zastosowanie przepisy:
1. Ustawa z dn. 11.01.01 o preparatach i substancjach chemicznych
(Dz.U 11 poz. 84 z póŸn. zmianami)
2. Rozp. MZ z dn. 2.09.03 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji
i preparatów chemicznych.
(Dz.U. 171 poz. 1666 z póŸn. zmianami)
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3. Rozp. MZ z dn. 3.07.02 w sprawie kart charakterystyki subst. i prep. niebezpiecznych
(Dz.U. 140 poz. 1171 z póŸn. zmianami)
4. Rozp. MZ z dn. 2.09.03 w sprawie oznakowania opakowañ substancji i preparatów niebezpiecznych.
(Dz.U. 173 poz. 1679 z póŸn. zmianami)
5. Rozp. MPiOS z dn. 29.11.02 w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ
i natê¿eñ czynników szkodliwych dla zdrowia
(Dz.U. 217 poz. 1833 z póŸn. zmianami)
6. Ustawa z dn. 27.04.01 o odpadach
(Dz.U. 62 poz. 628 z póŸn. zmianami)
7. Rozp. MZ z dn. 28.09.05 w sprawie wykazu subst. niebezpiecznych wraz
z klasyfikacj¹ i oznakowaniem
(Dz.U. 201 poz. 1674)

16. Inne informacje
1. Znaki ostrzegawcze R u¿yte w karcie
R 11
– wysoce ³atwo palny
R 36
– dra¿ni oczy
R 66
– przy czêstym nara¿eniu mo¿e powodowaæ wysuszenie
i pêkanie skóry
R 67
– pary mog¹ powodowaæ sennoœæ i ból g³owy
2. Informacje dodatkowe
Informacje zawarte w charakterystyce dotycz¹ wy³¹cznie zasad postêpowania i wymogów bezpieczeñstwa przy przechowywaniu i stosowaniu produktu. Z chwil¹, gdy produkt nie znajduje siê pod kontrol¹ producenta odpowiedzialnoœæ za stosowanie wskazanych zasad postêpowania przy przechowywaniu i stosowaniu produktu ponosi u¿ytkownik. Charakterystykê produktu opracowano w oparciu o badania w³asne oraz informacje z baz danych
MSDS, International Chemical Safety Cards, ChemInfo, TOMES.
Dodatkowe informacje o produkcie tel. (032) 2348202
3. Aktualizacje
Aktualizacja 1.2006
Zmiany zwi¹zane z Rozp. MZ z dn. 28.09.05 w sprawie wykazu subst. niebezpiecznych, klasyfikacji i oznakowania.
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