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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Postać produktu : Mieszanina
Nazwa produktu : Uniflott

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Przeznaczone do użytku ogólnego
Kategoria głównego zastosowania : Zastosowanie zawodowe,Stosowanie przez konsumentów
Zastosowanie substancji/mieszaniny : Szpachla / kit szpachlowy

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Wytwórca
Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen - Deutschland
T +49 932331-0 - F +49 932331-277
zentrale@knauf.de - www.knauf.de
Adres elektroniczny kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę 
charakterystyki : sds-info@knauf.de
 

1.4. Numer telefonu alarmowego
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nie sklasyfikowany
 

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.
Brak dodatkowych informacji

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] Dodatkowe oznakowanie do wyświetleniaDodatkowe(e) klasyfikacja(e) 
do wyświetlenia 

Etykietowanie nie dotyczy

2.3. Inne zagrożenia
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Mieszanina ta nie zawiera żadnej substancji, jaką należałoby wymienić zgodnie z punktem 3.2 Załącznika II rozporządzenia REACH
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SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do 

swobodnego oddychania.
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Płukać skórę dużą ilością wody.
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Ze względu na ostrożność płukać oczy wodą. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. 

Przepłukać usta wodą.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak dodatkowych informacji

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze : Produkt nie jest łatwopalny. W przypadku pożaru w sąsiedztwie, stosować odpowiednie środki 

gaśnicze. Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek węgla.
Nieodpowiednie środki gaśnicze : Zwarty strumień wody.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Zagrożenie pożarowe : Niepalny.
Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku 
pożaru

: Możliwość uwolnienia się toksycznych dymów.

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Samodzielny, izolujący aparat 

ochronny do oddychania. Kompletna odzież ochronna.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogólne środki zaradcze : Unikać wszelkiego tworzenia się pyłu. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami.

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Procedury awaryjne : Przewietrzyć strefę rozlewu.

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy
Wyposażenie ochronne : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania dodatkowych 

informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej".

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Unikać uwolnienia do środowiska. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji i wód publicznych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Metody usuwania skażenia : Zebrać produkt mechanicznie. Unikać wszelkiego tworzenia się pyłu.
Inne informacje : Usuwać materiały lub pozostałości stałe w upoważnionym zakładzie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania. 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej. Celem uzyskania dodatkowych 
informacji, patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania

: Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Unikać wszelkiego tworzenia się pyłu. Nosić 
indywidualne środki ochrony.
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Zalecenia dotyczące higieny : Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z 
produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Warunki przechowywania : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. 

Przechowywać w suchym miejscu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

calcium sulfate (10034-76-1)
Polska Nazwa miejscowa Siarczan (VI) wapnia (gips)

Polska NDS (mg/m³) 10 mg/m³ frakcja wdychalna

Polska Uwaga (PL) Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez 
nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach 
oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia. 
Obowiązuje jednoczesne oznaczanie stężeń frakcji 
respirabilnej krzemionki krystalicznej.

8.2. Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli:

Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy.

Osobiste wyposażenie ochronne:

Nosić odpowiednią odzież ochronną.
 
Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

rodzaj Materiał Czas przebicia Grubość (mm) Przenikanie Norma

Kauczuk butylowy, 
Kauczuk nitrylowy 
(NBR)

6 (> 480 minuty)

Ochrona oczu:

W przypadku uwolnienia się pyłów: okulary ochronne

Ochrona skóry i ciała:

Nosić odpowiednią odzież ochronną
 
Ochrona dróg oddechowych:

W przypadku niewystarczającej wentylacji, nosić odpowiedni aparat oddechowy. W przypadku tworzenia się pyłów:

Urządzenie Rodzaj filtru Warunek Norma

Maska przeciwpylna rodzaj P2 Narażenie krótkoterminowe, 
Ochrona przed pyłami
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Kontrola narażenia środowiska:

Unikać uwolnienia do środowiska.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan skupienia : Stały

 

Wygląd : Proszki.
Barwa : biała. biała / Szara. biała / Beżowy.

 

Zapach : bez zapachu.
 

Próg zapachu : Brak danych
 

pH : 7 – 9
 

Roztwór pH : 10 %
Względna szybkość parowania (octan butylu=1) : Brak danych

 

Temperatura topnienia : Brak danych
 

Temperatura krzepnięcia : Brak danych
 

Temperatura wrzenia : Brak danych
 

Temperatura zapłonu : Brak danych
 

Temperatura samozapłonu : Brak danych
 

Temperatura rozkładu : 250 – 500 °C
 

Palność (ciała stałego, gazu) : Brak danych
 

Prężność par : Brak danych
 

Gęstość względna pary w temp. 20  °C : Brak danych
 

Gęstość względna : Brak danych
 

Gęstość : ≈ 2,7 g/cm³
Rozpuszczalność : Brak danych

 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log 
Pow)

: Brak danych
 

Lepkość, kinematyczna : Brak danych
 

Lepkość, dynamiczna : Brak danych
 

Właściwości wybuchowe : Brak danych
 

Właściwości utleniające : Brak danych
 

Granica wybuchowości : Brak danych

9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność
Produkt nie reaguje w normalnych warunkach użytkowania, przechowywania i transportu.

10.2. Stabilność chemiczna
Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach użycia.

10.4. Warunki, których należy unikać
Żadne w zalecanych warunkach przechowywania i użytkowania (patrz sekcja 7).

10.5. Materiały niezgodne
Brak dodatkowych informacji

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra : Nie sklasyfikowany

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany
pH: 7 – 9

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące 
na oczy

: Nie sklasyfikowany
pH: 7 – 9

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę

: Nie sklasyfikowany

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany
Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany
Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe

: Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane

: Nie sklasyfikowany

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność
Brak dodatkowych informacji

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Brak dodatkowych informacji

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Brak dodatkowych informacji

12.4. Mobilność w glebie
Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Brak dodatkowych informacji

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Przepisy lokalne (odpady) : Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Metody unieszkodliwiania odpadów : Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego centrum sortowania i 

zbiórki odpadów.
Zalecenia dotyczące usuwania 
produktu/opakowania

: Nie usuwać opakować bez przeprowadzenia wcześniejszego niezbędnego czyszczenia. 
Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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ADR IMDG IATA ADN RID
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

- Transport drogowy
Nie dotyczy

- transport morski
Nie dotyczy

- Transport lotniczy
Nie dotyczy

- Transport śródlądowy
Nie dotyczy

- Transport kolejowy
Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH
Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH
Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH
 

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Brak dodatkowych informacji
 

SEKCJA 16: Inne informacje

This safety data sheet replaces the previous version of 19.11.2019. The following changes were made:

Zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia REACH, arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa nie jest wymagany dla tego produktu. Ten arkusz 
karta informacyjna na temat bezpieczeństwa produktu został utworzony dobrowolnie. 

Oznaki zmian:
Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi

Data weryfikacji Zmodyfikowano
Zastępuje Zmodyfikowano
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Inne informacje : Technical information service (see point 1):
A call to Knauf Direkt will be charged at 0.39 € per minute. Callers, the telephone numbers of 
whom are not saved in the Knauf Gips KG address database, e.g. private property owners or 
noncustomers, will pay 1.69 € per minute from the German network. Callers using mobile 
telephones will be charged according to the network provider and tariff.

Knauf SDS EU (Załącznik II rozporządzenia REACH)

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego 
nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu.


