KARTA CHARAKTERYSTYKI
1. Identyfikacja substancji chemicznej i przedsiębiorstwa
1.1 Identyfikacja Produktu
Nazwa produktu
Kaolin
Nazwa INCI
Kaolin
Synonimy
Kaolinum
Kod towaru
G7440
1332-58-7
Numer CAS
Numer WE
310-194-1
1.2 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Dystrybutor/konfekcjoner:
Greenaction, NIP: 657 101 12 47, Regon: 260398886
skr. poczt. 133, 25-351 Kielce
kontakt@zielonyklub.pl
Numer telefonu alarmowego:

112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie ratunkowe),
42 631 47 24 (informacja toksykologiczna w Polsce)

2. Identyfikacja zagrożeń
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja (67/548/ECC)
Brak
Klasyfikacja (EU 1272/2008)
Brak
2.2 Elementy oznakowania
Etykieta zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Etykieta GHS
Hasła ostrzegawcze
Zwroty wskazujące na rodzaj
zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Dodatkowe zwroty wskazujące środki
ostrożności

Brak
Brak
Brak
Brak
Brak

2.3 Inne zagrożenia
Niekorzystne właściwości fizykoBrak
chemiczne
Negatywny wpływ na zdrowie ludzkie Brak danych
3. Skład/informacja o składnikach
100% kaolin
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4. Pierwsza pomoc
4.1 Opis środków pierwszej pomocy
Wdychanie
Spożycie
Kontakt ze skórą
Kontakt z oczami

Natychmiast wyprowadzić na świeże powietrze. W przypadku znaczącej
ekspozycji zasięgnąć porady lekarskiej.
Wypłukać usta wodą. W razie wystąpienia dolegliwości skontaktować
się z lekarzem.
Przemyć dużą ilością wody z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
Przemyć wodą przez co najmniej 15 minut. Unikać silnego strumienia
wody z uwagi na możliwość mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli
pojawią się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Nie zaobserwowano ostrych i opóźnionych skutków narażenia.
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym.
Brak
5. Postępowanie w przypadku pożaru
5.1 Środki gaśnicze
Odpowiednie do materiałów składowanych w pobliżu
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub miksturą
Substancja niepalna. W środowisku pożaru nie dochodzi do niebezpiecznego rozkładu.
5.3 Informacje dla straży pożarnej
Nie wymagana specjalne środki ochrony.
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unikać tworzenia pyłów; nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia substancją. Zapewnić dobrą wentylację w
pomieszczeniach zamkniętych. Stosować odzież i sprzęt ochrony indywidualnej.
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Brak
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Zebrać po zwilżeniu, do oznakowanego opakowania, przekazać do likwidacji. Oczyścić zanieczyszczony teren.
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Środki ochrony indywidualnej - sekcja 8.
Postępowanie z odpadami - sekcja 13.

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Podczas stosowania nie jeść, nie pić. Unikać kontaktu z substancją, unikać wzniecania i wdychania pyłu,
przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny. Pracować w odpowiednio
wentylowanych pomieszczeniach.
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z wszelkich wzajemnych niezgodności
Substancję przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu.
7.3 Szczególne zastosowania końcowe
Brak dostępnych danych

8. Kontrola narażenia i środki ochrony osobistej
8.1 Parametry dotyczące kontroli
Najwyższe dopuszczalne stężenia: NDS, NDSCh, NDSP:
Pyły kaolinu zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2% i niezawierające azbestu:
NDS frakcja wdychalna - 10 mg/m3
- Wg Rozporządzenia MPiPS z dnia 6 czerwca 2014r. Dz. U. Nr 0, poz. 817
- Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu – metodyka
pomiarów : - rozporządzenie MZ z dnia 02.02.2011r. (Dz. U. Nr. 33 poz. 166)..
8.2 Kontrola narażenia
Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki Z dnia 21
grudnia 2005r ( Dz. U. nr 259, poz.2173 ).
Środki ochrony indywidualnej: Należy właściwie dobrać odzież ochronną do miejsca pracy, zależnie od stężenia
i ilości substancji. Odporność odzieży ochronnej na chemikalia powinna być stwierdzona przez producenta.
Ochrona oczu
Ochrona dróg oddechowych
Ochrona rąk
Środki higieny

Wskazana, okulary ochronne typu gogle
Wskazana, gdy tworzą się pyły - maska z filtrem przeciwpyłowym.
Rękawice ochronne
Natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie. Wymyć ręce i twarz po
pracy z tą substancją. Stosować krem ochronno-barierowy do skóry.
Pracować pod wyciągiem. Nie wdychać substancji. W żadnym wypadku
nie spożywać posiłków na stanowisku pracy.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1 Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne
Postać
ciało stałe
Kolor
biały, biało-kremowy
Zapach
bez zapachu
Próg zapachu
Nie dotyczy
Wartość pH
4,5 [400 g/l wody; 20°C]
Palność
Niepalny
Gęstość względna:
2,6 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie
Praktycznie nierozpuszczalny
Rozpuszczalność w kwasie
Rozpuszcza się
fluorowodorowym
Lepkość
Dane niedostępne
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9.2 Inne informacje
Brak dostępnych danych
10. Stabilność i reaktywność
10.1 Reaktywność
Stabilny w normalnych warunkach.
10.2 Stabilność chemiczna
Stabilny w normalnej temperaturze.
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Brak w normalnych warunkach użytkowania.
10.4 warunki, których należy unikać
Brak dostępnych danych
10.5 Materiały niezgodne
Brak dostępnych danych
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
Brak danych

11. Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra
Podrażnienie skóry
Poważne uszkodzenie
oczu/podrażnienie
Działanie drażniące na drogi
oddechowe
Działanie mutagenne na komórki
rozrodcze
Działanie rakotwórcze
Działanie szkodliwe na rozrodczość
Substancja toksyczna dla układów lub
organów – narażenie jednokrotne
Substancja toksyczna dla układów lub
organów – narażenie powtarzalne
Toksyczność przy wdychaniu
Fototoksyczność

nie sklasyfikowany
nie sklasyfikowany
nie sklasyfikowany
nie sklasyfikowany
nie sklasyfikowany
nie sklasyfikowany
nie sklasyfikowany
nie sklasyfikowany
nie sklasyfikowany
nie sklasyfikowany
nie sklasyfikowany

12. Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczność
Brak danych ilościowych.
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Nie ulega biodegradacji
12.3 Zdolność do bioakumulacji
Brak dostępnych danych
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12.4 Mobilność w glebie
Brak dostępnych danych
12.5 Wyniki oceny własności PBT i vPvB
Nie dotyczy
12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Nie wyklucza to jednak możliwości wywierania przez duże lub częste wycieki szkodliwego lub dewastującego
wpływu na środowisko

13. Postępowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwia odpadów
Usuwać i utylizować zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi.
14. Informacje dotyczące transportu
Nalepka ostrzegawcza
Prawidłowa nazwa przewozowa
Numer UN
Klasa zagrożenia w transporcie
Numer rozpoznawczy zagrożenia
Transport lotniczy
Transport drogą morską
Transport śródlądowymi drogami
wodnymi
Transport drogą lądową/kolejową
Szczególne środki ostrożności dla
użytkowników

Brak
Nie sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny w transporcie
Nie sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny w transporcie
Nie sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny w transporcie
Nie sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny w transporcie
Nie sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny w transporcie
Nie sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny w transporcie
Nie sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny w transporcie
Nie sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny w transporcie
Nie wymagane

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1 Informacje dotyczące przepisów prawnych
Rozporządzenie (WE) z dnia 18.12.2006r nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
REACH.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr. 0,
poz. 817).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. 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.
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1970/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.Nr. 63 Poz.
322).
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu
naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. dostosowujące do postępu
naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
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15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Ocena nie została wykonana, ponieważ nie jest to materiał niebezpieczny zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia REACH
1907/2006.

16. Pozostałe informacje
Zastrzeżenia:
Informacje zawarte w karcie opracowane zostały zgodnie z najlepszą naszą wiedzą i dotyczą danych typowych dla
tego produktu. Dane uzyskano z aktualnych i wiarygodnych źródeł, ale są dostarczane bez gwarancji, wyraźnych
lub dorozumianych, w odniesieniu do poprawności i dokładności. Dane przedstawiono w celu uwzględnienia
wymogów bezpieczeństwa a nie zagwarantowania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za
ostateczne określenie przydatności produktu. W sytuacji gdy warunki stosowania produktu znajdują się poza
kontrolą dostawcy/producenta odpowiedzialność za przestrzeganie zasad i przepisów oraz bezpieczne stosowanie
produktu spada na nabywcę. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za straty, uszkodzenia, zniszczenia lub koszty
wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. Zawsze zaleca się wykonanie prób przed
rozpoczęciem produkcji.
Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez
producenta/dostawcę i/lub internetowych baz danych oraz obowiązujących przepisów dotyczących substancji
niebezpiecznych i preparatów chemicznych.
Data aktualizacji: 26.11.2015
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