
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
 

KARTA CHARAKTERYSTYKI   
NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ  

Zgodnie z Dyrektywą 91/155/EEC i jej uzupełnieniami 
Według rozporządzenia Min. Zdrowia z 03.07.2002 r. w sprawie karty charakterystyki niebezpiecznej substancji 

i preparatu niebezpiecznego (Dz.U.02.140.1171) wraz z późniejszymi zmianami.                                                
 

 
Wersja: 1.0                                                                                                                 Data uaktualnienia: 08.03.07 

GEOCEL PRO 582 
 

 
1. Identyfikacja Produktu. 
 
Nazwa handlowa: Geocel Pro 582 Szczeliwo silikonowe  
Nazwa i adres dostawcy: Geocel Limited 
 Western Wood Way 
 Langage Science Park 
 Plympton 
 Plymouth 
 PL7 5BG 
 United Kingdom 
Tel.: +44 (01752) 202060 
Fax: +44 (01752) 334384 
                                                        
 
2. Skład/Informacje o Składnikach. 
 
Charakterystyka chemiczna (preparat): 
 

Charakterystyka chemiczna   
Polidimetylosiloksan + wypełniacz + substancje pomocnicze + środek sieciujący silikon alkoxy 

 
  
Składniki niebezpieczne:  
 

EC-No. Nr CAS Nazwa Zawarto ść % Symbole zagro żeń (EU) 
   od do Symbol  R 
265-148-2 64742-46-7 Destylaty średnie obrabiane wodorem 

(ropa naftowa);  
Olej gazowy - niespecyfikowany 

 <12,0 Xn 65 

214-685-0 1185-55-3 Metylotrimetoksysilan  <5,0 F, Xi 11-38 
 128446-60-6 3-aminopropylometylosiloksan  <5,0 Xi 10-36/38 
220-449-8 2768-02-7 Winylotrimetoksysilan  <5,0 Xn 10-20 

 
 Mieszaniny węglowodorów zostały sklasyfikowane w rozumieniu odpowiednich regulacji zawartych w Aneksie I do 

Dyrektywy o substancjach niebezpiecznych 67/548/EEC. 
 

Zwtoty R Określenia  
R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 
R11 R38 Produkt wysoce łatwo palny. Działa drażniąco na skórę. 
R10 R36/38 Produkt łatwo palny. Działa drażniąco na oczy i skórę. 
R10 R20 Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. 

 

 
3. Identyfikacja Zagro żeń. 
 
 Nie sklasyfikowany jako “Niebezpieczny” w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC. 
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4. Pierwsza Pomoc. 
 
 Informacje ogólne: 
 W razie wypadku lub złego samopoczucia, natychmiast wezwać lekarza (jeżeli to możliwe, należy pokazać etykietę lub   
     kartę charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej). 
 
 Zagro żenie ze strony dróg oddechowych 
 Wyprowadzić na świeże powietrze. 
 

Kontakt ze skór ą 
     Zetrzeć nadmiar preparatu szmatką lub ręcznikiem papierowym. Przemyć skórę dużą ilością wody lub wodą z mydłem.     
     W przypadku widocznych zmian skórnych, zwrócić się o pomoc lekarską (jeżeli to możliwe, należy pokazać etykietę lub  
     kartę charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej). 

 
Kontakt z oczami 
Natychmiast przemyć oczy dużą ilością czystej wody. zwrócić się o pomoc lekarską w przypadku utrzymującego się 
podrażnienia. 

 
Spożycie  

     Podawać wodę do picia małymi porcjami. Nie prowokować wymiotów  
 
 
5. Postępowanie w Przypadku Po żaru. 
 
     Środki ga śnicze:  
     Mgła wodna, suchy proszek gaśniczy, piana odporna na działanie alkoholu, dwutlenek węgla, piasek. 

 
    Środki ga śnicze, które nie mog ą być użyte ze wzgl ędów bezpiecze ństwa:                            
    Rozproszony strumień wody, woda z działek wodnych. 
 
 Zagro żenie w czasie gaszenia po żaru, niebezpieczne produkty spalania : 
 - 
 
 Specjalne wyposa żanie ochronne w czasie gaszenia po żaru: 
 Stosować środki ochrony dróg oddechowych z niezależnym obiegiem powietrza. 
 
 
6. Postępowanie w Przypadku Uwolnienia do Środowiska   
  

Osobiste środki ostro żności:  
    Stosować środki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8). Unikać narażania oczu i skóry. Unikać wdychania mgły i  
    par. Może powodować wyjątkową śliskość podłogi.  

Środowiskowe środki ostro żności: 

    Nie dopuszczać do przedostania się do gleby, kanałów, kanalizacji lub wód powierzchniowych. Powstrzymać wyciek przy  
    użyciu odpowiedniego materiału sorpcyjnego (np. ziemi) 
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 Metody oczyszczania:                   
     Nie spłukiwać wodą. Zebrać mechanicznie i usunąć zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. Zebrać przy  

użyciu materiału sorpcyjnego takich, jak: ziemia okrzemkowa i usunąć zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. 
Zanieczyszczona powierzchnię umyć wodą z mydłem lub detergentem lub innym środkiem do mycia, ulegającym 
biodegradacji. 
 
Inne informacje: 
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. 

 
 
7. Postępowanie z Substancj ą i jej Magazynowanie. 
 
     Obchodzenie si ę z substancj ą:               
     Zapewnić odpowiednią wentylację. Przechowywać z dala od niekompatybilnych substancji zgodnie z sekcją 10. Rozlana  
     substancja powoduje wyjątkową śliskość podłogi.  

 
Środki zapobiegawcze: 
W zamkniętych pomieszczeniach pary mogą tworzyć z powietrzem mieszanki wybuchowe, prowadząc do eksplozji w 
obecności źródła zapłonu, nawet w pustych zanieczyszczonych pojemnikach.  Przechowywać z dala od źródeł zapłonu i 
nie palić. Przedsięwziąć środki, zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Chłodzić wodą zbiorniki znajdujące się 
w bezpośrednim zagrożeniu pożarowym. 
 

Magazynowanie: 
 

     Warunki magazynowania i pojemniki: 
Nieznane. 
 

 Nieodpowiednie materiały:   
brak 
 

     Inne informacje:   
     Chronić przed wilgocią. Przechowywać szczelnie zamknięte pojemniki w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. 
 
8. Kontrola Nara żenia i Środki Ochrony Osobistej. 
 

Graniczna warto ść narażenia w miejscu pracy: 
Nr CAS  Materiał  Warto ść mg/m ³ ppm  Cząstki pyłu  Stęż. włókien /m³ 
67-56-1 Metanol TLV  GB 266,0 200,0   

 
Środki kontroli nara żenia  
 
Środki kontroli nara żenia w miejscu pracy 
 
Ogólne środki zapobiegawcze i środki higieny:  
Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie wdychać gazów/par/aerozoli.  Nie jeść, nie pić i nie palić podczas obchodzenia się 
z substancją.  
 
Sprzęt ochrony osobistej 
 
Ochrona układu oddechowego:  
W przypadku długotrwałego lub silnego narażenia: maska oddechowa wyposażona w pochłaniacz gazu ABEK. 
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Ochrona r ąk:  
Rękawice ochronne z kauczuku neoprenowego. Rękawice ochronne z kauczuku butylowego. Rękawice nadające się do 
użytkowania do 60 minut. 
 
Ochrona oczu: 
Gogle ochronne. 
 
Kontrola nara żenia środowiskowego: 
Nie dopuszczać do przedostania się do wód powierzchniowych i gleby.  
 
Środki kontroli technicznej i systemu   
Informacje zawarte w sekcji 7. 

 
9. Właściwo ści Fizykochemiczne. 

 
Wygl ąd 
Postać      : pasta 
Kolor      : różne kolory 
Zapach      : przyjemny 
 
Istotne informacje o środkach ostro żności w zakresie zdrowia, bezpiecze ństwa i ochrony środowiska: 
 
Temperatura topnienia/zakres : nie dotyczy 
Temperatura wrzenia/zakres       : nie dotyczy 
Temperatura zapłonu       : nie dotyczy 
Temperatura samozapłonu       : > 400°C 
Dolna granica wybuchowości       : nie dotyczy 
Górna granica wybuchowości : nie dotyczy 
Prężność pary       : nie dotyczy  
Gęstość względna       : 0,98 – 1,05 g/cm³ w temp. 25°C 
Rozpuszczalność w wodzie       : właściwie nierozpuszczalny 
pH       : nie dotyczy 
Lepkość (dynamika)       : nie dotyczy 
 
Inne informacje 
Rozpuszczalność w wodzie         :             następuje hydroliza.  
Granica wybuchowości uwolnionego metanolu: 5 – 44% (V) 
 

Rozpad termiczny : nie dotyczy  
 
10. Stabilno ść i Reaktywno ść. 

 
Stabilno ść/Niestabilno ść: stabilny. 
Informacje ogólne: 
Niebezpieczne reakcje nie są znane w przypadku prawidłowego użytkowania i przechowywania zgodnie ze 
standardowymi praktykami przemysłowymi. 
  
Warunki, których nale ży unika ć: 
Wilgoć 
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Substancje , których nale ży unika ć: 
Reaguje z : podstawowymi substancjami, kwasami i wodą. W wyniku reakcji powstaje: metanol 
 
Niebezpieczne produkty rozkładu:  
Pod wpływem wilgoci: metanol. Badania wykazały formowanie się formaldehydu w temperaturze powyżej 150°C 
(302°F) w wyniku utleniania. 
 

 
11. Informacje Toksykologiczne. 

 
Informacje ogólne: 
Produkt niebadany. 
 
Badania toksykologiczne 
 
Inne informacje: 
- 
 
Doświadczenia na organizmie ludzkim: 
- 
 
Inne informacje toksykologiczne: 
Produkt(y) hydrolizy: według literatury fachowej metanol (67-56-1) drażni śluzówkę, powoduję suchość skóry i działa 
narkotycznie wywołując śpiączką lub śmierć. Możliwa absorpcja przez skórę. Może czasowo powodować uszkodzenie 
serca, nerek, wątroby i nerwów optycznych (ślepota). Rozpuszczalnik(i) organiczne:   
Produkt(y) hydrolizy: według literatury fachowej węglowodory alifatyczne działają nieznacznie drażniąco na śluzówkę i 
powodują suchość skóry i działają narkotycznie. W przypadku bezpośredniego uszkodzenia płuc (np. przez aspirację) 
może nastąpić zapalenie płuc.  
  

 
12. Informacje Ekologiczne. 

 
Ekotoksyczno ść: 
nieznana 
 
Oddziaływanie na oczyszczalnie ścieków (toksyczno ść dla flory bakteryjnej: zahamowanie 
oddychania/reprodukcji): 
Według aktualnego stanu wiedzy nie przewiduje się szkodliwego działania na florę bakteryjną. 
 
Mobilno ść 
- 
Trwało ść i degradacja 
 
Biodegradacja/ szczegółowe informacje: 
Zawartość silikonu: nie ulega biologicznej biodegradacji. Rozpuszczalnik organiczny: łatwo ulega biodegradacji. 
 
Szczegółowe informacje: 
- 
 
Potencjał bioakumulacji: 
- 
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Inne szkodliwe działania: 
- 
 
Dodatkowe informacje 
 
Informacje ogólne: 
Zawartość silikonu: w budowie usieciowanej nierozpuszczalny w wodzie. Łatwy do oddzielenia od wody poprzez 
filtrację. 

 
13. Postępowanie z Odpadami. 

 
Materiał 
 
Zalecenia: 

        Usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami poprzez spalanie w specjalnym piecu do spalania odpadów. Małe 
        ilości mogą zostać usunięte poprzez spalanie w zatwierdzonych warunkach.  Stosować się do 
        lokalnych/krajowych przepisów dotyczących odzyskiwania i usuwania odpadów. 

 
Usuwanie opakowa ń 
 
Zalecenia: 

         Całkowicie opróżnić pojemniki (z płynu, resztek proszku, dokładnie wyskrobać). Pojemniki można odzyskiwać i  
         wykorzystywać powtórnie. Stosować się do lokalnych/krajowych przepisów dotyczących odzyskiwania i usuwania  
         odpadów. 

 
Przepisy dotycz ące usuwania odpadów nr ref. (EC):  
Nie jest możliwe określenie kodu odpadu dla tego produktu zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów (EWC), 
ponieważ nie jest możliwa klasyfikacja produktu według zastosowania przez użytkownika. Kod usuwania odpadu 
należy określić na obszarze EU razem z lokalnym ekspertem ds. usuwania odpadów. 

 
 

14. Informacje o Transporcie.  
 
Transport drogowy ADR i kolejowy RID 
 
Transport drogowy ADR: 
Nie podlega przepisom w zakresie transportu drogowego ADR 
 
Transport kolejowy RID: 
Nie podlega przepisom w zakresie transportu kolejowego RID 
 
Transport wodny śródl ądowy ADNR 
 
Transport morski IMDG: 
Nie podlega przepisom w zakresie transportu morskiego IMDG 
 
Transport powietrzny ICAO-TI/IATA 
Nie podlega przepisom w zakresie transportu powietrznego ICAO-TI/IATA 
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15. Informacje dotycz ące przepisów prawnych 

 
Symbole zagro żenia (EU) 
Zwroty R Okre ślenie Zwroty S  Okre ślenie 
R- - S-  Unikać zanieczyszczenia skóry. 

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach 

Szczegóły statusu rejestracji mi ędzynarodowej. 
Wymienione w poniższych wykazach: 
HSNO 
IECSC 
TSCA 
PICCS 
ENCS 
AICS 
EINECS 

 
16. Inne Informacje 

 
Niniejsza Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej została opracowana zgodnie z 
Dyrektywami Komisji 91/155/EEC, 67/548/EEC i 1999/45/EC jak również z ich odpowiednimi poprawkami, 
dotyczącymi zbliżenia prawa i przepisów w odniesieniu do klasyfikacji, pakowania i oznakowania 
niebezpiecznych substancji i preparatów.  

 
Do odpowiedzialności osób otrzymujących tę Kartę Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji 
Chemicznej należy dołożenie starań, aby informacje w niej zawarte zostały właściwie przeczytane i 
zrozumiane przez wszystkich, którzy mogą stosować, posługiwać się, usuwać lub w jakikolwiek inny 
sposób wejść w kontakt z tym produktem. Jeżeli odbiorca wytwarza preparat zawierający produkt Geocel, 
jest on osobiście odpowiedzialny za przeniesienie wszystkich istotnych informacji z Karty Charakterystyki 
Niebezpiecznej Substancji Chemicznej produktu Geocel do własnej karty zgodnie z wymogami Dyrektywy 
1999/45/EC. 

 
Wszystkie informacje zawarte w tej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej są 
zgodne ze stanem wiedzy naukowej i technicznej aktualnym w dniu wskazanym w niniejszej karcie. 
Geocel nie ponosi odpowiedzialności za żadną wadę produktu objętego niniejszą kartą, w przypadku 
niemożności przewidzenia istnienia takiej wady na bazie aktualnego stanu wiedzy naukowej i technicznej.  

 
Jak stwierdzono uprzednio, niniejsza Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej 
została opracowana zgodnie z odpowiednim prawem europejskim. W przypadku zamówienia tego 
materiału w kraju, w którym uregulowania prawne są inne, należy uzyskać od lokalnego dostawcy Geocel 
kartę odpowiednią dla kraju, w którym produkt został sprzedany i jest przewidziany do stosowania. Postać 
i zakres informacji zawartych w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej mogą się 
różnić – nawet dla tego samego produktu – w różnych krajach, dla uwzględnienia lokalnych wymogów 
prawnych. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą Geocel. 

 
 


