KARTA CHARAKTERYSTYKI
BEZPIECZNEGO WYROBU CHEMICZNEGO
Opracowano 5.2005

1. Identyfikacja produktu
1. Nazwa handlowa: Aqua Art, Aqua Art Metalic, Aqua Art Per³a
2. Zastosowanie: Wielobarwne farby typu Aqua Art o odcieniu per³owym lub
metalizuj¹cym s¹ przeznaczone do artystycznego dekorowania przedmiotów
ze szk³a, ceramiki oraz wyrobów papierniczych stosowanych wewn¹trz pomieszczeñ.
3. Producent: CATHAL s.c. ul. Ciesielska, 44-151 Gliwice, tel./fax (032)
2348202, telefon alarmowy 502319591

2. Sk³ad produktu oraz informacje o sk³adnikach
Farby Aqua Art s¹ zawiesin¹ pigmentu i barwników w modyfikowanej wodnej
dyspersji akrylowej w zró¿nicowanej proporcji dla ró¿nych rodzajów farb.
% wag.
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–
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3. Identyfikacja zagro¿eñ
1. Analiza wyrobu zgodnie z wymogami rozp. MZ z dn. 2.09.02 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikowania substancji i preparatów chemicznych wykaza³a, ¿e wyrób nie kwalifikuje siê jako niebezpieczny.
2. Wyrób jest:
– nieszkodliwy
– niepalny i niewybuchowy
– nietoksyczny
– nie powoduje uczuleñ
3. W sk³adzie wyrobu nie wystêpuj¹ sk³adniki wymienione w za³. nr 1 do rozp.
min. zdr. z dn. 14.08.2002 w sprawie obowi¹zku dostarczania kart charakterystyki niektórych preparatów nie sklasyfikowanych jako niebezpieczne.
4. W œwietle powy¿szych ustaleñ farby typu Aqua Art s¹ syrobem bezpiecznym
w transporcie, magazynowaniu i stosowaniu i nie wymagaj¹ specjalnych warunków przy ich u¿ywaniu.
5. W³aœciwoœci wyrobu nie wymagaj¹ dodatkowych informacji okreœlonych
punktami 4-8, 10-14 wzoru karty charakterystyki w za³. 1 do rozp. MZ z dn.
14.12.04 w sprawie kart charakterystyki
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9. W³asnoœci fizykochemiczne
Postaæ
Barwa
Woñ
Masa w³aœciwa
Rozpuszczalnoœæ w wodzie

farba ciek³a
metaliczna, per³owa
charakterystyczna
ok. 0,85 g/cm3
rozpuszcza siê w dowolnym stosunku

15. Informacje dotycz¹ce przepisów prawnych
Do karty charakterystyki oraz ustaleñ w niej zawartych maj¹ zastosowanie:
1. Ustawa z dn. 11.01.01 o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz.U 11 poz. 84 ze zmianami Dz.U. 142/02 p. 1187)
2. Rozp. MZ z dn. 2.09.03 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji
i preparatów chemicznych.
(Dz.U. 171 poz. 1666)
3. Rozp. MZ z dn. 14.12.04 w sprawie kart charakterystyki subst. i prep. chem.
(Dz.U. 2/05 poz. 7 i 8)
4. Rozp. MZ z dn. 2.09.03 w sprawie oznakowania substancji i preparatów niebezpiecznych.
(Dz.U. 173 poz. 1679)
5. Rozp. MPiOS z dn. 29.11.02 w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ
i natê¿eñ czynników szkodliwych.
(Dz.U. 217 poz. 1833)
6. Ustawa z dn. 27.04.01 o odpadach
(Dz.U. 62 poz. 628)

16. Inne informacje
1. Oznakowania i znaki R, S
nie dotyczy
2. Informacje dodatkowe
Opracowano w oparciu o powo³ane przepisy oraz badania w³asne producenta
i dane z baz MSDS, International Chemical Safety Cards, Chem-Info.
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