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SEKCJA 1. Identyfikacja mieszaniny/Identyfikacja przedsi biorstwa:
1.1 Identyfikator produktu: Pattex klej do drewna express
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Klej do drewna ekspresowy.
1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki:
Dystrybutor: Henkel Polska Sp. z o.o.

02 – 672 Warszawa
                                                           ul. Domaniewska 41
                                                           tel.  +48  (prefix) 22 56-56-300
                                                        fax. +48 (prefix) 22 56-56-333
E-mail osoby odpowiedzialnej za karty charakterystyki:

ua-productsafety.pl@henkel.com
1.4 Telefon alarmowy:

  +48 728 302 187

SEKCJA 2. Identyfikacja zagro

2.1 Klasyfikacja mieszaniny (wg. DPD):
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna.
2.2 Elementy oznakowania (wg. DPD):
Zagro enia: brak
Zalecenia: nie wymaga
 2.3 Inne zagro enia:
Brak przy w ciwym zastosowaniu.

SEKCJA 3. Sk ad/informacja o sk adnikach
Baza: wodny klej na bazie dyspersji polioctanu winylu
Ogólny opis: klej do drewna,
Informacje o sk adnikach wg CLP (WE) 1272/2008:
Produkt nie zawiera substancji, które nale oby wymieni  w tym punkcie karty.
Informacje o sk adnikach wg DPD (WE) 1999/45:
Produkt nie zawiera substancji, które nale oby wymieni  w tym punkcie karty.

Wszystkie zwroty wyra aj ce ryzyko stosowania produktu znajduj  si  wraz z obja nieniami.
w punkcie 16.
Preparat nie zawiera innych niebezpiecznych substancji odnosz cych si  do rozporz dzenia
REACH.

SEKCJA 4. rodki pierwszej pomocy
4.1 Opis rodków pierwszej pomocy:
Produkt nie jest niebezpieczny dla zdrowia niemniej jednak w przypadku zaobserwowania
jakichkolwiek oznak z ego samopoczucia skontaktowa  si  natychmiast z lekarzem.
w  przypadku  wdychania; wynie  osob  ze strefy ska onej, zapewni   zatrutemu
oddychanie  wie ym  powietrzem, skontaktowa  si  z lekarzem.
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w przypadku  kontaktu ze skór ; zdj   ska on   odzie ,  przy kontakcie z  klejem
nast pnie   przemywa  przez  ok.  10  min   skór  ch odn  wod .   Nie  odrywa  zaschni tego
kleju; skontaktowa  si  z lekarzem .
w  przypadku  kontaktu  z  oczami: natychmiast wyp uka  oczy du  ilo ci  bie cej wody,
kontynuowa  trzymaj c  rozchylone  powieki  min  15  min,  skontaktowa  si  natychmiast  z
lekarzem. W drodze do szpitala stale przemywa  oczy wod .
w  przypadku  spo ycia; przemy  usta   i   gard o,   wypi   1  –  2   szklanki   wody,

skonsultowa   si   z  lekarzem  pokazuj c  opakowanie, etykiet  lub kart  charakterystyki.Nie
wywo ywa  wymiotów
4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia:
Brak danych
4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
 post powania z poszkodowanym
Patrz punkt 4.1

SEKCJA 5. Post powanie w przypadku po aru
5.1. rodki  ga nicze; dwutlenek w gla, piana, proszek ga niczy, rozproszony strumie
wody
rodki  ga nicze,  których  nie  wolno  u ywa   z  przyczyn  bezpiecze stwa; strumie

wody pod wysokim ci nieniem
5.2. Szczególne zagro enia zwi zane z mieszanin :
szczególne  zagro enia  pojawiaj ce  si   w  przypadku  po aru;  podczas po aru mog
by  uwalniane tlenek i dwutlenek w gla.
5.3. Informacje dla stra y po arnej:
rodki  ochrony  indywidualnej  dla  stra aków;  tradycyjne rodki ochrony indywidualnej
cznie z aparatem tlenowym.

W razie po aru pojemniki z produktem sch adza  wod . Usun  ze strefy zagro onej.

SEKCJA 6. Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska
6.1 indywidualne rodki ostro no ci, wposa enie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych Unika   kontaktu  ze  skór   oraz  oczami.  Zapewni   wystarczaj   wentylacj
grawitacyjn . Podczas  likwidacji, korzysta   ze  rodków  ochrony  indywidualnej.
6.2. rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska; Uniemo liwi  przedostanie si
preparatu  do wód powierzchniowych  i  gruntowych oraz instalacji odwadniaj cych.
6.3 metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si  ska enia i s ce do
usuwania ska enia: Poczeka  to utwardzenia si  preparatu poczym usun  mechanicznie.
Uszkodzone  opakowania  umie ci   w pojemniku  ochronnym  i  post powa   zgodnie  z  pkt.
13.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 8

SEKCJA 7. Post powanie z mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania; Dok adnie wietrzy  (w
razie potrzeby stosowa  odci gi) pomieszczenia, w których si  pracuje. Nie wylewa  resztek
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do kanalizacji.  Unika  wdychania oparów. Unika  kontaktu z oczami i  skór .  Nie je  i  nie
pali  podczas pracy z u yciem mieszaniny. Umy  r ce po zako czeniu pracy z preparatem.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotycz cymi
 wszelkich wzajemnych niezgodno ci: Zapewni   odpowiedni  wentylacj  (patrz sekcja 6).
Po u yciu dok adnie zamkn  pojemnik i przechowywa  w dobrze wentylowanym ch odnym
miejscu. Przechowywa  w temperaturze powy ej 5 oC oraz poni ej 35 oC. Przechowywa
tylko w oryginalnych pojemnikach. Nie przechowywa  razem z ywno ci  lub innymi
produktami konsumpcyjnymi (kawa, herbata, tyto , itp.) Chroni  przed zamarzaniem/

mrozem.!
7.3. Szczególne zastosowanie ko cowe: klej do drewna

SEKCJA 8. Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotycz ce kontroli;
Zapewni   wystarczaj   wentylacj  grawitacyjn  .
8.2. kontrola nara enia:
NDS,  NDSCh,  NDSP;  brak
Podstawa   prawna; Rozporz dzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  29  listopada  2002  r. w
sprawie  najwy szych  st   i  nat   czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  (  Dz.  U  Nr  217,  poz.  1833 )
z pó niejszymi zmianami.
osobiste rodki ochrony  indywidualnej:
unika   kontaktu  z  oczami  i  skór ,  nie  je ,  nie  pi   ani  nie pali   podczas  pracy.  Umy

ce  przed  przerw  w  pracy  oraz  po  jej  zako czeniu
ochrona dróg oddechowych - zapewni  odpowiedni  wentylacj  w miejscach  pracy..
ochrona d oni - Zak ada  r kawice ochronne odporne na dzia anie chemikaliów. Stosowa

kawice wykonane z kauczuku nitrylowego ( grubo  warstwy wg. PN EN 374 >= 0,1mm)
Podane informacje pochodz  z dost pnej literatury i informacji podawanych przez
producentów r kawic lub przez analogi  do innych podobnych materia ów. Nale y pami ta ,
e na skutek dzia ania innych czynników (np. temperatury) okres u ytkowania r kawic

odpornych na przenikanie chemikaliów mo e si  w praktyce okaza  znacznie krótszy. W
razie pierwszych objawów zu ycia, r kawice wymieni .
ochrona oczu - stosowa  okulary ochronne, gogle
ochrona   skóry  - zabrudzon  i poplamion  odzie  nale y zdj . ochronna odzie  robocza ew.
specjalny kombinezon roboczy os aniaj cy ramiona i nogi
Post powa  zgodnie z ogólnymi zasadami BHP.

SEKCJA 9. W ciwo ci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych w ciwo ci fizycznych i chemicznych:

Stan  skupienia - lepka ciecz
Kolor - bia y
Zapach - typowy
pH - 3-4,5 (23 oC, 100% produktu)
Temperatura wrzenia - 100 oC (212 oF)
Punkt zap onu - 97 oC
Ci nienie par - brak danych

sto  wzgl dna - 1,  g/cm3, w  20°C
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Lepko - 8.000-15.000 mpa.s (Brookfield 23 oC)
Lepko  kinematyczna - brak danych

ciwo ci wybuchowe - brak danych
Rozpuszczalno  (jako ciowa) - mieszalny
Temperatura rozk adu - brak danych
Temperatura krzepni cia - brak danych
Temperatura mi knienia - brak danych
Palno - brak danych
Samozap on - brak danych
Granice wybuchowo ci - brak danych
Wspó czynnik podzia u: o/w - brak danych
Wspó czynnik parowania - brak danych

ciwo ci utleniaj ce - brak danych
9.2. Inne informacje:
Brak danych

SEKCJA 10. Stabilno  i reaktywno
10.1. Reaktywno : brak je li przechowywany i stosowany zgodnie z zaleceniami
10.2. Stabilno  chemiczna: produkt stabilny je li przechowywany i stosowany zgodnie z
zaleceniami
10.3. Mo liwo  wyst powania niebezpiecznych reakcji: patrz punkt 10.1.
10.4. Warunki, których  nale y  unika  – rak je li przechowywany i stosowany zgodnie z
zaleceniami
10.5. Materia y niezgodne – brak danych
10.6. Niebezpieczne  produkty  rozk adu - w  przypadku  po aru,  b  wytwarzane tlenki

gla, w trakcie wi zania wydziela si  metanol.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych:
Podra nienie skóry: brak je li przechowywany i stosowany zgodnie z zaleceniami
Toksyczno  doustna: brak je li przechowywany i stosowany zgodnie z zaleceniami
Toksyczno  po wdychaniu: brak je li przechowywany i stosowany zgodnie z zaleceniami
Podra nienie oka: brak je li przechowywany i stosowany zgodnie z zaleceniami

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczno : Produkt nie stwarza zagro enia dla zdrowia i ycia, je li stosowany wg
zalece .
12.2. Trwa  i zdolno  do rozk adu: brak danych
12.3. Zdolno  do bioakumulacji/12.4. Mobilno  3 w glebie: brak danych
12.5. Wyniki oceny w ciwo ci PBT i vPvB: brak danych
12.6. Inne szkodliwe skutki dzia ania: brak danych
Informacje ogólne: Nie dopu ci , aby produkt przedosta  si  do cieków, gleby lub wód
powierzchniowych.
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Nale y  przestrzega   rozporz dzenia  Ministra   rodowiska  z  dnia 29  listopada  2002  r.       ( Dz. U.  Nr  212,
poz.  1799 )  w  sprawie  warunków,  jakie  nale y  spe nia   przy  wprowadzaniu  cieków  do wód  lub  do
ziemi  oraz   w  sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla rodowiska  wodnego

SEKCJA 13. Post powanie z odpadami
Metody unieszkodliwiania odpadów:
080410 Odpadowe kleje i szczeliwa inne ni  wymienione w 080409
kod odpadu  mo e by  ró ny w zale no ci od zastosowania u ytkownika
Opakowanie; Tylko puste opakowania mog  by  poddane odzyskowi.
Przestrzega   przepisów   ustawy   o   odpadach   z   27   kwietnia   2001   r.   (  Dz.  U.   Nr   62,   poz.   628   )z
pó niejszymi  zmianami  oraz  przepisów  ustawy  o  opakowaniach i  odpadach  opakowaniowych z  27
kwietnia  2001  r.  (  Dz. U.  Nr  63,  poz.  638 )  z  pó niejszymi  zmianami.

SEKCJA 14. Informacje dotycz ce transportu
PidPo.
ProduProdukt nie jest towarem niebezpiecznym w my l przepisów transportowych.

SEKCJA 15. Informacje dotycz ce przepisów prawnych
15.1.Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska
specyficzne dla mieszaniny:
Zawarto  LZO : 0,14 %
Podstawy prawne:

1. Rozporz dzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowanych ogranicze  w
zakresie chemikaliów (REACH).

2. Rozporz dzenie Komisji Europejskiej nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r.,
3. Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011  Nr  63,

poz. 322 )
4. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu

substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacj  i oznakowaniem (Dz. U. 2010 nr 27
poz. 140)

5. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania
opakowa  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych
preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 nr 53 poz. 439)

6. Rozporz dzenie MP i PS  z  dnia  18  grudnia  2002 r   w  sprawie  dopuszczalnych
st   i nat   czynników  szkodliwych  dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. z
2002 r  Nr  217, poz. 1833 z pó niejszymi zmianami.

7. Rozporz dzenie   Ministra   rodowiska   z   dnia   27   wrze nia   2001  r.   w   sprawie
katalogu  odpadów  (Dz. U.  Nr  112,  poz.  1206).

15.2.Ocena bezpiecze stwa chemicznego: brak
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SEKCJA 16. Inne informacje
Powy sze  informacje  s   opracowane  w  oparciu  o  bie cy  stan  wiedzy,  jakkolwiek  nie
mo emy   bra   odpowiedzialno ci   za   szkody   i   straty   jakie   mog   wynikn   z
niew ciwego u ycia  produktu.  Podczas  sporz dzania  karty  charakterystyki  brali my
pod   uwag   wszystkie   w ciwe   zastosowania   produktu,   ka dy   u ytkownik   ponosi
odpowiedzialno   w  przypadku  innego  zastosowania  produktu.
Kart  sporz dzono na podstawie oryginalnej karty producenta z dnia 05-09-2011 (388963)

- karta zaktualizowana w oparciu o nowy format karty charakterystyki

Opracowa a:
Aleksandra Siudak


