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1. Identyfikacja Produktu.  
 
Nazwa handlowa: Geocel Pro 572  
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:               elastomer silikonowy 
 
Składniki niebezpieczne:  
 

Nazwa  Nr CAS  Zawarto ść 
(%w/w) 

Zagro żenia  

Etylotriacetoksysilan 
 

17689-77-9 1.9 C R34 
Xn R22 

Metylotriacetoksysilan 
4253-34-3 1.7 C R34 

Xn R22 

Destylaty średnie 
obrabiane wodorem 
(ropa naftowa) 

64742-46-7 28.0 Xn R65 

 

 
3. Identyfikacja Zagro żeń. 
 
Nie sklasyfikowany jako “Niebezpieczny” w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z uzupełnieniami. 
 
 
4. Pierwsza Pomoc. 
 
Kontakt ze skór ą:                                              Wytrzeć i przemyć wodą z mydłem. 
 
Kontakt z oczami:                                              Przemyć oczy wodą. 
 
Zagro żenie ze strony dróg oddechowych:     Wyprowadzić na świeże powietrze. 
 
Spożycie :                                                            Pierwsza pomoc nie jest konieczna  
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5. Postępowanie w Przypadku Po żaru.  
 
Środki ga śnicze:                                     Dwutlenek węgla, piana, suchy proszek gaśniczy lub mgła wodna.  

Wodę można stosować do chłodzenia kontenerów narażonych na 
działanie ognia. 

 
Niewłaściwe środki ga śnicze:                Nie znane 
         
Zagro żenie w czasie  
gaszenia po żaru:                                    Nie znane 
 
Specjalne wyposa żanie/  
procedury ochronne  
w czasie gaszenia po żaru:                    Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych oraz odzież  

ochronną. Stosować rozproszony strumień wody w celu chłodzenia 
kontenerów narażonych na działanie ognia i strefy objętej ogniem aż 
do ugaszenia pożaru. Rozważyć potrzebę ewakuacji lub odizolowania 
terenu zgodnie z lokalnym planem operacyjno - ratowniczym. 

 
Niebezpieczne produkty spalania:        Krzemionka. Tlenki węgla i ślady niekompletnie spalonych związków                                                 

węglowych. Formaldehydy  
 
 
6. Postępowanie w Przypadku Uwolnienia do Środowiska   
 
Osobiste środki ostro żności:                 Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne.  
 
Środowiskowe środki ostro żności:      Nie dopuszczać do przedostania się dużych ilości do kanalizacji  

 lub wód powierzchniowych.  
 

Metody oczyszczania:                            Zebrać mechanicznie i umieścić w pojemniku z pokrywą. Rozlana  
                                                                  substancja powoduje wyjątkową śliskość podłogi.  
 
 
7. Postępowanie z Substancj ą i jej Magazynowanie. 
 
Obchodzenie si ę z substancj ą:             Zalecana jest ogólna wentylacja. Unikać zanieczyszczenia skóry i  

oczu. Nie wdychać par. 
 
Magazynowanie:                                     Nie przechowywać w pobliżu substancji utleniających.   
                                                                 Przechowywać zamknięte zbiorniki z dala od wody i wilgoci. 
 
 
Nieodpowiednie pojemniki:                  Nie znane. 
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8. Kontrola Nara żenia i Środki Ochrony Osobistej. 
 
Środki kontroli nara żenia: Wentylacja: Patrz punkt 7  

 
Środki kontroli niebezpiecznych składników w miejscu  pracy  
 

Nazwa  Nr CAS  Graniczna warto ść narażenia  
Etylotriacetoksysilan 
 

17689-77-9 10ppm TWA, 15ppm STEL jak kwas octowy 

Metylotriacetoksysilan 4253-34-3 10ppm TWA, 15ppm STEL jak kwas octowy 

Destylaty średnie obrabiane 
wodorem (ropa naftowa) 

64742-46-7 300ppm (zalecenia dostawcy). 
5mg/m3 TWA, 10mg/m3 STEL jak ropa 
naftowa (ACGIH) 

 
Sprzęt ochrony osobistej  
 
Ochrona układu oddechowego:  W przypadku stosowania produktu w dużych ilościach, w zamkniętych    

pomieszczeniach lub innych warunkach powodujących osiągnięcie lub 
przekroczenie granicznych wartości narażenia w miejscu pracy należy  
stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych. 

 
Ochrona r ąk: W przypadku powtarzającego się lub przedłużonego kontaktu z 

produktem stosować rękawice odporne chemicznie typu Silver 
Shield™, 4H™. Informacje na temat czasu odporności rękawic 
ochronnych na rozerwanie można uzyskać po skontaktowaniu się z 
producentem rękawic do ochrony chemicznej.  

 
Ochrona oczu:                                       Stosować gogle ochronne. 
 
Ochrona skóry:                                      Zwykle wyposażenie ochronne nie jest konieczne.                                          
 
Środki higieny :                                       Stosować zasady właściwej higieny przemysłowej. Myć ręce po 

stosowaniu produktu, zwłaszcza przed jedzeniem i piciem. 
 
9. Właściwo ści Fizykochemiczne. 
 
Wygl ąd 
Posta ć : pasta 

 
Kolor : różne warianty 

 
Zapach : kwas octowy 
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Inne informacje  
Właściwo ści wybuchowe: brak 
 
Ciężar właściwy:   0.96 
 
Właściwo ści utleniaj ące: brak  
 
Powyższe informacje nie są przeznaczone do wykorzystania przy opracowywaniu specyfikacji produktu. Przed sporządzeniem stosownej 
specyfikacji należy skontaktować się z firmą Geocel. 
 
 
10. Stabilno ść i Reaktywno ść. 
 
Stabilno ść:                                             Substancja stabilna w normalnych warunkach stosowania 
 
Warunki, których nale ży unika ć:          Nie stwierdzono 
 
Substancje, których nale ży unika ć:     Może reagować z silnymi środkami utleniającymi. Utwardza się pod  

wpływem wody i wilgoci, wydzielając kwas octowy. 
 
Niebezpieczne produkty rozkładu:       Patrz punkt 11. 
 
11. Informacje Toksykologiczne.  

 
Możliwe skutki zdrowotne  
Kontakt ze skór ą³:   Może powodować podrażnienie skóry w przypadku długotrwałego lub  
                                                                 powtarzającego się kontaktu. 
 
Kontakt z oczami³ :   Pary wydzielające się podczas utwardzania mogą powodować  

podrażnienie oczu. 
 
Wdychanie³ :    Pary mogą działać drażniąco na górne drogi oddechowe. 
 
Spożycie³ : Niewielkie ilości przeniesione na palcach podczas stosowania nie 

powinny być szkodliwe. Połknięcie dużych ilości może powodować 
dolegliwości ze strony układu pokarmowego. 

 
Inne inforamacje o  
zagro żeniach zdrowia:  Produkt może wydzielać pary formaldehydu w temperaturze powyżej 

150 °C w obecno ści powietrza. Pary formaldehydu są szkodliwe przy 
wdychaniu i działają drażniąco na oczy i układ oddechowy w 
stężeniach poniżej jednej części na milion (1 ppm). 

 
(1) W oparciu o dane doświadczalne produktu 

(2) W oparciu o oszacowania na podstawie podobnych produktów 

(3) Informacje oparte są na danych doświadczalnych, ekstrapolacji z wyników badań nad podobnymi   

   materiałami, przeglądzie danych dotyczących składników lub wynikają z połączenia powyższych źródeł. 
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12. Informacje Ekologiczne. 

Zachowanie si ę i rozmieszczenie w środowisku  
Trwałe materiały, nierozpuszczalne w wodzie. Nie przewiduje się innych negatywnych skutków. 

Ekotoksyczno ść 
Nie przewiduje się negatywnych skutków dla organizmów wodnych. 
 
Bioakumulacja :   Brak zdolności do bioakumulacji. 
 
 
Oddziaływanie na oczyszczalnie ścieków:  

Nie przewiduje się szkodliwego działania na florę bakteryjną. 

 
 
13. Postępowanie z Odpadami. 
 
Usuwanie produktu:                             Usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami 
Usuwanie opakowa ń: Usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami  
 
 
14. Informacje o Transporcie.  
 
Transport drogowy ADR i kolejowy RID  

 
Nie podlega przepisom w zakresie transportu drogowego ADR i kolejowego RID 

 
Transport morski IMDG:  
Nie podlega przepisom w zakresie transportu morskiego IMDG 

 
Transport powietrzny IATA  
Nie podlega przepisom w zakresie transportu powietrznego IATA 14. Transport Information. 
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15. Informacje dotycz ące przepisów prawnych 
 
Etykieta informacyjna dla u żytkownika zgodnie z Dyrektyw ą EEC 

 
Zwroty S:                                                  S24 Unikać zanieczyszczenia skóry. 
                                                                  S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach 
 
Ustawodawstwo / przepisy krajowe  
 
Substancje chemiczne 
powoduj ące zmniejszanie  
warstwy ozonowej:                                   Podczas produkcji nie są obecne ani stosowane żadne substancje         
                                                                    chemiczne powodujące zmniejszanie warstwy ozonowej. 
Status  
 
EINECS:                                                     Wszystkie składniki są ujęte w spisie lub wyłączone ze spisu. 
 

 
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. 

 


