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Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja 
przedsiębiorstwa 

 
1.1. Identyfikator produktu        
Nazwa handlowa:                 mira 4720 decor topcoating 
Nr. produktu:                                472000 

1.2.  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 
zastosowania odradzane 

Zastosowanie:   sealant/szczeliwo 
 
1.3. Dane  dostawcy karty charakterystyki: 

 
Dystrybutor:                                        Mira Polska Sp. z o.o. 
                                                              44-240 Żory, ul. Boczna 8 
                                                              Tel. 32-756-00-31 
                                                              e-mail: info@mira.pl , www.mira.pl     
Data aktualizacji:         26.02.2019 
 

   
1.4. telefon alarmowy:  Biuro Informacji Toksykologicznej (24 h /dobę) : 
                                      Tel. 22-619 - 66- 54  lub lokalny Ośrodek Zatruć 
  
 

 

Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń  
2.1 Klasyfikacja substancji  lub mieszaniny 
 

Produkt nie jest skasyfikowany jako łatwopalny i  niebezpieczny dla zdrowia  zgodnie 
z zasadami klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin. 

 
               
2.2. Elementy oznakowania 
 

Produkt nie jest sklasyfikowany jako wymagający oznakowania. 
    
   
  2.3 Inne zagrożenia 

PBT/vPvB             Nie dotyczy.  

Sekcja 3. Skład/Informacja o składnikach 

 
3.1 Substancje 
     
     Nie dotyczy. 
 
3.2 Mieszaniny 
 
Produkt bazuje na substancjach, które nie są sklasyfikowane jako niebezpieczne. 
 
 
 
 

 

 

  
byggeprodukter a/s 
 
Karta Charakaterystyki Preparatu Niebezpiecznego 
Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr. 

1907/2006 i nr. 453/2010 

  

 

Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy 

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy w przypadku: 
 
Wdychania: Osobę poszkodowaną przenieść na świeże powietrze. W przypadku 

trwałego podrażnienia skontaktować się z lekarzem. 
Kontaktu ze skórą: Zachlapanż odzież zdjąć. Skórę natychmiast umyć wodą z 

mydłem. 
Kontaktu z oczami:  Otwarte oczy płukać intensywnie wodą lub wodą z solą 

fizjologiczną przez kilkanaście minut. Ewentualne soczewki kontaktowe usunąć. Jeśli 
podrażnienie nie ustąpi skontaktować się z lekarzem.   
Połknięcia:  Skontaktować się z lekarzem. 
  
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Żadne istotne dane nie są dostępne. 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i 
specjalnego postępowania z poszkodowanym 

Żadne istotne dane nie są dostępne.  

Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 
5.1. Środki gaśnicze 
Dobrać w zależności od zasięgu ognia. 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:  
Niepalny zgodnie z ustawą o produktach łatwopalnych. 
5.3. Informacje  dla straży pożarnej 
Używać półmaski zapewniającej dostęp świeżego powietrza podczas gaszenia 
pożaru, który obejmuje produkt. Usunąć pojemniki z produktem z obszaru 
zagrożonego ogniem lub schłodzić wodą. 
 

 
 
 
 
 

Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego 
uwolnienia do środowiska 
 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 

 Używać środków ochrony osobistej, patrz pkt. 8. 
 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
 Rozlany produkt zebrać i usunąć zgodnie z instrukcją w pkt. 13. 
 
  
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 
usuwania skażenia 

Rozlany produkt zebrać  piaskiem, granulatem  lub innym materiałem absorbującym. 
 
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Patrz sekcja  
Patrz sekcja 8 objaśnienia dotyczące środków ochrony indywidualnej. 
Patrz sekcja 13 postępowanie z odpadami. 

 
 

Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich 
magazynowanie 

 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
 
Postępowanie:  Pojemnik trzymać szczelnie zamknięty. 
 
7.2.  Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi 
wszelkich wzajemnych niezgodności 

 
Przechowywanie: Brak szczególnych wymogów. 

Dodatkowe informacje na temat warunków magazynowania: Chronić przed mrozem. 
Przechowywać w miejscu wentylowanym. 
Temperatura magazynowania: 5-30°C 
Klasa magazynowania: VCI 10  
 

7.3. Szczególne zastosowanie końcowe:  

Nie dotyczy. 

 

Sekcja 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 

8.1. Parametry dotyczące kontroli Brak 
 
 

8.2.Kontrola narażenia: 

 
Ochrona osobista:     Zachować normalne środki ostrożności dotyczące pracy z chemikaliami. 
Środki ochrony osobistej muszą spełniać obowiązujące wymogi. 
 
Ochrona dróg oddechowych:     Ochrona dróg oddechowych nie jest wymagana. 
 
 

Skóra:                     Przy narażeniu <8 godzin używać rękawice ochronne z PCV zgodne z 
normą EN 374. Skórę dokładnie umyć w przypadku kontaktu z 
produktem. 

.   
 
Oczy:                       Stosować ochronę oczu zgodną z EN 166. 
 

Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
9.1. Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne: 
 
Wygląd:  Ciecz 
pH(koncentrat):  8-9 
   
 

9.2. Inne objaśnienia:  Nie dotyczy. 

mailto:info@mira.pl
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Sekcja 10. Stabilność i reaktywność 

 
10.1. Reaktywność:  

Brak znanych niebezpiecznych produktów rozkładu dla tego materiału. 
 

10.2. Stabilność chemiczna 

Stabilny jeśli magazynowany zgodnie z zaleceniami – patrz Sekcja 7. 
 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
 Nie występują niebezpieczne reakcje podczas magazynowania i używania zgodnie z 
instrukcją. 
 

10.4. Warunki których należy unikać: 
 Żadne nie są znane. 
 
10.5. Materiały niezgodne:  

 Żadne nie są znane. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu:  
 Żadne nie są znane. 
 

  
 
 
Sekcja 11. Informacje toksykologiczne 

 
11.1. Skutki toksykologiczne 
 
 
Kontakt z oczami:  Bezpośredni kontakt z oczam może działać drażniąco. 
 
Spożycie: Może spowodować  złe samopoczucie i mdłości. 
 
Efekty długoterminowe: Nie znane. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sekcja 12. Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksyczność 
Produkt nie wymaga oznakowania jako niebezpieczny dla środowiska w świetle 
obowiązujących przepisów klasyfikacji. To nie wyklucza, że duży lub mniejszy ale często 
powtarzany wyciek może spowodować szkodliwe lub zaburzające skutki dla środowiska. 
 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Nie ulega rozkładowi biologicznemu. 
  

12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Brak dostępnych danych. 
 

12.4. Mobilność w glebie 
Brak dostępnych danych. 
 

12.5. Wyniki oceny właściwości  PBT  i  vPvB 

 Zgodnie z wynikami oceny nie jest  PBT ani  PvB. 
 

12.6. Inne  szkodliwe skutki działania 

Nie znane. 

Sekcja 13. Postępowanie z odpadami 
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
 

Produkt nie jest traktowany jako odpad niebezpieczny. 
Resztki i odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dot. odpadów 
niebezpiecznych o poniższej specyfikacji: 
 
  Grupa odpadu chemicznego:   
   
  EAK-kod:                                  08 01 12( odpady farb i lakierów) 
                                                   
    

 

Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu 

 
Produkt nie jest niebezpieczny podczas transportu. 
 
14.1 .UN – numer 

Nie dotyczy. 
14.2. UN – nazwa przewozowa 

Nie dotyczy. 
14.3. Klasa zagrożenia podczas transportu (r) 

Nie dotyczy. 
14.4 Grupa opakowania 

Nie dotyczy. 
14.5. Zagrożenie dla środowiska 

Nie dotyczy. 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkownika 

Nie dotyczy. 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II konwencji Marpol 73/78 i IBC kodem 

Nie dotyczy. 
 

Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 
15.1. Przepisy prawne dot. bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska  
 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINy, PRACy I POLITyKI SPOŁECZNEJ1) 
z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy 

-Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz określające warunki bezpiecznego stosowania 
mieszaniny niebezpiecznej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Patrz sekcja 2.1 i 2.2) 
- Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz.U.2011 
nr.63 poz.322) wraz z późniejszymi zmianami - Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak 
równieżdyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) - Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.2005 nr.11 
poz.86) wraz z późniejszymi zmianami - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej 
(Dz.U.2005 nr.259 poz.2173) wraz z późniejszymi zmianami - Oświadczenie Rządowe z dnia 
24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy 
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
(ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U.2002 nr.194 poz.1629) wraz 
z późniejszymi zmianami - Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych 
ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej 
(Dz.U.2004 nr.96 poz.959) wraz z późniejszymi zmianami - Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997 nr.129 poz.844) wraz z późniejszymi 
zmianami - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1923) wraz z późniejszymi zmianami - Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub 
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz 
wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub 
mieszaniny (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 180) wraz z późniejszymi zmianami - Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie stosowania ograniczeń 
wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 
1314) wraz z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach 
biobójczych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1926) wraz z późniejszymi zmianami 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

 CSA: Brak. 

 
 
 
 
 

Sekcja 16. Inne informacje 

 
Użytkownik musi być poinstruowany przed wykonaniem pracy i znać treść niniejszej Karty 
Charakterystyki. 
  
 
 
Zawarte w tej Karcie Charakterystyki informacje bazują na naszej aktualnej z dnia 
sporządzenia tego dokumentu wiedzy oraz europejskich i krajowych przepisach. Sposób 
korzystania z produktu przez użytkownika jest poza nasza kontrolą. Zalecenia zawarte w tej 
Karcie Charakterystyki są zamieszczone w przekonaniu, że produkt będzie użyty zgodnie z 
zaleceniami i zastrzeżeniami. Każde inne zastosowanie  od wskazanego na opakowaniu lub 
w literaturze technicznej jest na własną odpowiedzialność użytkownika. 
W razie wypadku zawsze okazać Kartę Charakterystki lekarzowi. 
 
 
                                        
                                                       
 

 
 
 


