
 

 

 
 
   KARTA DANYCH WYROBU 
   Wodna pow oka ognioochronna 
    

 

 
OPIS WYROBU: 

 
CHARFLAME® jest jednosk adnikow  wodorozcie czaln  pow ok  ognioochronn , woln  od 
alkilofenoli oksyetylenowanych (APEO), przeznaczon  do zabezpieczenia ogniochronnego 
wewn trznych konstrukcji stalowych. 
Jej celem jest utrzymanie odporno ci ogniowej i no no ci konstrukcji stalowych do momentu 
ugaszenia po aru lub ewakuacji budynku 
 

 
 

 

 
 
APROBATY I CERTYFIKATY: 

 
Pow oka CHARFLAME® zosta a przebadana w oficjalnych laboratoriach na zgodno  z norm  
EN 13381-8 i BS476 cz ci 20-21 i posiada europejsk  aprobat  techniczn  ETA- 15/0146. 

 

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYROBU: 

 
Kolor 

 
Bia y 

 

 
Wyko czenie Matowe 

 

 

Zawarto  cz ci sta ych (%) 71 ±2 

 
Lotne zwi zki organiczne (LZO) Bez LZO, dyrektywa w sprawie emisji pochodz cych z 

rozpuszczalników (dyrektywa Rady 1999/13/WE) 

 
Zalecana grubo  350-550  µm suchej jednej pow oki, w zale no ci od metody 

nak adania 

 Teoretyczne pokrycie 1 m²/l przy grubo ci pow oki 696 µm lub 1m²/kg przy 497 µm 

 Metoda nak adania Natrysk bezpowietrzny, p dzel lub wa ek 

 PH 8,0 ± 1 

 Temperatura zap onu > 100 °C 

 Ci ar w ciwy 1,40 ±0,05 kg/l 

 Kolejna warstwa Po 24 h w temp. 20°C i wilgotno ci wzgl dnej 60%. 

 Rozcie czalnik My  jedynie wod  

 
Odporno  ogniowa R 15, R 30, R 60 i R 90 dla belek i s upów o profilu otwartym 

oraz R 30 dla profili zamkni tych 

 

 
PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI: 

 
Powlekana stal musi by  czysta, sucha i wolna od smaru, oleju, kurzu i innych zanieczyszcze , 
które mog  uniemo liwi  prawid ow  przyczepno  pow oki CHARFLAME® do gruntu. 

 

 
GRUNTY: 

 
Grunt antykorozyjny okre lony w aprobacie ETA powinien by  nak adany zgodnie z instrukcjami 
producenta.  
Je eli stosowany jest grunt cynkowy, nale y sprawdzi , czy nie ma adnych soli cynku na 
chronionej powierzchni. Wszelkie sole cynku nale y ca kowicie usun  przed na eniem 
pow oki CHARFLAME®. 
 

 
 



 

 

 
 
   KARTA DANYCH WYROBU 
   Wodna pow oka ognioochronna 
   

 

 
NAK ADANIE  
I WYKO CZENIE: 

 
Pow oka CHARFLAME® jest dostarczana w stanie gotowym do u ycia. Bezpo rednio przed 
na eniem pow ok  nale y dok adnie wymiesza  mechanicznie. 

 

 
Zalecanym sposobem nak adania jest natrysk bezpowietrzny, chocia  mo na równie  u  

dzla lub wa ka do ma ych powierzchni lub napraw. 

 
Czy ci  sam  wod  i nigdy nie u ywa  rozpuszczalnika. 

 

W warunkach rodowiskowych typu Y pow ok  CHARFLAME® mo na uszczelni  za pomoc  
warstwy nawierzchniowej okre lonej w aprobacie ETA. 

 

Uszczelnienie musi by  pe ne i pow oka reaktywna CHARFLAME® musi by  ca kowicie sucha i 
utwardzona przed na eniem warstwy nawierzchniowej. 

 

Chroni  pow ok  CHARFLAME® przed silnymi podmuchami wiatru i wysokimi temperaturami 
podczas nak adania, aby unikn  szybkiego i nieprawid owego schni cia. W takich warunkach 
zaleca si  ma e pow oki. Czas schni cia zale y od temperatury atmosferycznej, temperatury 
stali i wyst puj cego ruchu powietrza. 

 
Pow oka schnie szybko, poniewa  jest wodorozcie czalna. 

 
Na enie kolejnej warstwy jest zalecane nast pnego dnia. 

 

Temperatura powierzchni musi zawsze wynosi  minimum 3°C powy ej temperatury punktu 
rosy. Unika  nak adania, gdy wyst puje jakiekolwiek ryzyko kondensacji pary wodnej na 
powierzchni stali. Zalecana jest odpowiednia wentylacja. 

 

 
PRZECHOWYWANIE 

RODOWISKO, BHP: 

 
Przechowywanie 

 
Pow ok  reaktywn  CHARFLAME® nale y w ciwie 
przechowywa  w suchym pomieszczeniu w temp. od 5°C do 
35°C. Nale y j  chroni  przed mrozem i silnym s cem. Okres 
przechowywania wyrobu wynosi 6 miesi cy od jego daty 
produkcji w zale no ci od warunków przechowywania.  

 

 rodowisko Nie dopu ci  do przedostania si  do kanalizacji, cieków 
wodnych lub gruntu itd. oraz przestrzega  przepisów dot. 
odpadów. 

 
 BHP Patrz: karta charakterystyki substancji. 
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Europejska ocena techniczna 
ETA 15/0146 

z dnia 15.05.2015 
umaczenie na j zyk angielski przygotowane przez IETcc. Orygina  w j zyku hiszpa skim. 

 
Cz  ogólna 

 
Jednostka ds. oceny technicznej wydaj ca 
Europejsk  Ocen  Techniczn  (ETA) i 
wyznaczona zgodnie z artyku em 29 
rozporz dzenia (UE) nr 305/2011: 

Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja (IETcc) 

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego CHARFLAME 

Grupa wyrobów, do której wyrób budowlany 
nale y 

Pow oka reaktywna do zabezpiecze  
ognioochronnych konstrukcji stalowych 

Producent FIRELANZ, S.L. 
C/ Dr, Antonio Cortés Lladó nº 4. Ed. Coímbra, 
Entreplanta. 41004 Sewilla. 

Zak ad produkcyjny Dos Hermanas (Sevilla) 41703. Hiszpania 
C. Aljibe, nº 19. Pol. Ind. Crtra de La Isla 

Niniejsza europejska ocena techniczna 
zawiera 

12 stron, w tym 2 Za czniki, które stanowi  
integraln  cz  niniejszej oceny.  
Za cznik 3 zawiera informacje poufne i nie jest 
do czony do ETA w sytuacji, gdy ocena jest 
ogólnie dost pna. 

Niniejsza europejska ocena techniczna 
zosta a wydana zgodnie z rozporz dzeniem 
(UE) nr 305/2011, na podstawie 

Wytyczne do europejskich aprobat technicznych 
(ETAG) nr 018, cz  1-2, wydanie 2013-2011, 
stosowane jako europejski dokument oceny 
(EAD). 

 
 
 
 
 



 
umaczenia niniejszej europejskiej oceny technicznej na inne j zyki powinny w pe ni odpowiada  

oryginalnie wydanemu dokumentowi i powinny by  zidentyfikowane jako t umaczenia. 
 
Udost pnianie niniejszej europejskiej oceny technicznej, w tym za po rednictwem rodków przekazu 
elektronicznego, powinno odbywa  si  w ca ci (za wyj tkiem poufnych Za czników, o których mowa 
powy ej). Publikowanie cz ci dokumentu jest mo liwe za pisemn  zgod  jednostki ds. oceny technicznej. 
W takim przypadku na kopii powinna by  podana informacja, e jest to fragment dokumentu. 
 
Niniejsza europejska ocena techniczna mo e zosta  wycofana przez wystawiaj  jednostk  ds. oceny 
technicznej, szczególnie stosownie do informacji podanych przez Komisj  zgodnie z art. 25 ust. 3 
rozporz dzenia (UE) nr 305/2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETA 15/0146 z dnia 15.05.2015 – strona 2 z 12 



CZ  SZCZEGÓ OWA EUROPEJSKIEJ OCENY TECHNICZNEJ 
 

1 Opis techniczny wyrobu 
 

Wyrób CHARFLAME jest pow ok  reaktywn  na bazie dyspersji wodnej przeznaczon  do zabezpieczenia 
ognioochronnego elementów ze stali konstrukcyjnej. Pow oka nak adana jest przez natrysk lub p dzlem, a 
po stwardnieniu stanowi ci  pow ok  ca kowicie przylegaj  do pod a (stal z ró nymi rodzajami 
gruntów). System pow okowy zawiera nast puj ce elementy:  

Wyrób Nazwa handlowa Grubo  ( m) 
Zu ycie 
(kg/m2) 

Pod e 
Warunki 

rodowiskowe 

Grunt 
(na bazie 

rozpuszczalnika) 

EPOXI 2/C 45-65 0,10 - 0,15 stal ------------ 
EPOXI 2/C bogaty w cynk 45-60 0,20 - 0,26  stal ------------  

ALKIDIC 1/C 60-75  0,19 - 0,24  stal ------------  

Pow oka reaktywna CHARFLAME 214-1405 0,43 - 3,0 ------ Z2, Z1 
Warstwa nawierzchniowa 

(na bazie 
rozpuszczalnika) 

Akrylowo-poliuretanowa 2/C 45-102 0,10 - 0,20 ------ Y 
Akrylowa 1/C 60-95 0,19 - 0,3 ------ Y 

 
System pow okowy sk ada si  z gruntu + pow oki CHARFLAME + warstwy nawierzchniowej, je eli jest 
wymagana z uwagi na warunki rodowiskowe typu Y (wg powy szej tabeli). 

 
Zgodnie z ETAG 018-2 niniejsza ETA jest wydana dla wyrobu w warunkach zastosowania: Opcja 3. 

 
2 Okre lenie zakresu stosowania zgodnie z odpowiednim EAD 

 
Pow oka reaktywna CHARFLAME przeznaczona jest do zabezpieczenia stalowych elementów 
konstrukcyjnych budynku w celu zwi kszenia odporno ci ogniowej w razie po aru, utrzymania no no ci, 
szczelno ci i izolacyjno ci (REI) elementów budynku do momentu ugaszenia po aru lub ewakuacji 
budynku. 

 
Wyrób spe nia wymagania podstawowe nr 2 (Bezpiecze stwo po arowe), nr 3 (Higiena, zdrowie i 
rodowisko) i nr 4 (Bezpiecze stwo u ytkowania) rozporz dzenia (UE) nr 305/2011. 

 
Kategoria u ytkowania wyrobu zwi zana z warunkami rodowiskowymi: 

 
- Typ  Y: System pow oki reaktywnej przeznaczony do u ytkowania w warunkach wewn trznych i 

cz ciowego nara enia. Warunki cz ciowego nara enia obejmuj  temperatury poni ej zera, 
ograniczone nara enie na dzia anie promieniowania UV (promieniowanie UV nie jest ocenione), ale 
nie obejmuj  nara enia na deszcz. Pow oka reaktywna nak adana jest razem z pow ok  
nawierzchniow  akrylowo-poliuretanow  2/C lub akrylow  1/C.   

- Typ Z1: System pow oki reaktywnej przeznaczony do u ytkowania w warunkach wewn trznych o 
wilgotno ci równej lub wy szej od 85% RH, z wy czeniem temperatur poni ej 0 °C. Pow oka 
reaktywna mo e by  nanoszona bez warstwy nawierzchniowej lub z jak kolwiek warstw  systemu.   

- Typ Z2: System pow oki reaktywnej przeznaczony do u ytkowania w warunkach wewn trznych bez 
du ej wilgotno ci1 oraz bez temperatur poni ej 0 °C. W tym przypadku pow oka reaktywna mo e by  
nanoszona bez warstwy nawierzchniowej lub z jak kolwiek warstw  systemu.  

 
Kategoria u ytkowania zwi zana z zabezpieczanymi elementami: 

 
- Typ 4: Wyroby ognioochronne do zabezpieczenia no nych elementów stalowych. Belki i s upy z 3 i 4 

ods oni tymi powierzchniami o wspó czynniku przekroju <320 m-1. Zakresy temperatur od 500 ºC do 
550 ºC. R15, R30, R60 i R90.  

 
Postanowienia niniejszej europejskiej oceny technicznej (ETA) oparte s  na za eniu przewidywanego 10-
letniego okresu u ytkowania, pod warunkiem e wyrób jest u ytkowany i konserwowany zgodnie z 
Rozdzia em 5. Za enia dotycz ce okresu u ytkowania nie mog  by  interpretowane jako gwarancja 
udzielana przez producenta, ale jedynie jako informacja wykorzystywana do wyboru odpowiednich 
wyrobów w zwi zku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem u ytkowania obiektu. 

 
„Za ony przewidywany okres u ytkowania” oznacza, e po wykonaniu oceny zgodnie z postanowieniami 
ETAG i po up ywie powy szego okresu u ytkowania, rzeczywisty okres u ytkowania mo e by  w 
normalnych warunkach u ytkowania znacznie d szy bez istotnego pogorszenia wyp ywaj cego na 
Wymagania Podstawowe. 

 
 
 
1 Powy sze zastosowania nie dotycz  klasy wilgotno ci wewn trznej 5 wed ug normy EN ISO 13788. 
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Zastosowanie na miejscu. Przydatno  u ycia tego wyrobu mo na przyj  wy cznie, je eli jest on nak adany 
zgodnie z instrukcjami producenta, które stanowi  cz  dokumentacji technicznej do niniejszej europejskiej 
oceny technicznej (ETA) z onej w Instytucie IETcc.  

W szczególno ci zaleca si  uwzgl dni  poni sze:  
- Proces nak adania musi by  przeprowadzony przez wykwalifikowanego pracownika.  
- Mo na stosowa  wy cznie elementy wyrobu wskazane w niniejszej ETA.  
- Konieczne jest kontrolowanie grubo ci nak adanego wyrobu podczas nak adania.  
- Chronione pod e musi by  czyste, suche i wolne od kurzu lub smaru, aby nie pogorszy  przyczepno ci 

pow oki CHARFLAME.   
- Nak adanie nale y wykona  za pomoc  natrysku lub p dzla. Wszystkie informacje zawarte s  w 

specyfikacji technicznej maszyn i instrukcjach u ytkowania.   
- Utwardzony wyrób nie zawiera p kni  zgodnie z badaniem wykonanym w ramach niniejszej oceny.   
- Przed na eniem pow oki CHARFLAME lub jakiegokolwiek gruntu zaleca si  zapozna  ze zrozumieniem 

z kart  charakterystyki.  
- Przygotowanie powierzchni: powierzchnia musi by  oczyszczona przez piaskowanie do stopnia Sa2½ 

(ISO 8501-1), czysta i odt uszczona. Chropowato  powierzchni powinna wynosi  co najmniej 25-50 
mikronów. Na enie farb gruntuj cych nale y przeprowadzi  natychmiast po przygotowaniu powierzchni, 
aby unikn  jakiegokolwiek zanieczyszczenia.   

- Wytyczne do europejskich aprobat technicznych nie przewiduj  nak adania pow oki na jak kolwiek 
istniej  pow ok  (np. „star  istniej  farb ). Dlatego przyjmuje si , e jak kolwiek istniej  pow ok  
lub warstw  nale y ca kowicie usun  przed rozpocz ciem nak adania. Je eli nie mo na jej usun , 
nale y skonsultowa  si  z producentem.  

- Materia y ochronne. W szczególnych przypadkach nale y skonsultowa  si  z producentem.  
 

Ograniczenia w nak adaniu wynikaj ce z warunków rodowiskowych  
- Podczas nak adania i suszenia wyrób nale y chroni  przed deszczem. Przy silnych podmuchach wiatru, 

wysokich temperaturach i jakichkolwiek czynnikach klimatycznych, które mog  powodowa  szybkie 
schni cie pow oki reaktywnej CHARFLAME, pow ok  nale y nak ada  w kilku warstwach o mniejszych 
grubo ciach, aby ograniczy  powstawanie p kni .  

 
Brak kompatybilno ci z innymi materia ami ognioochronnymi 

 
- W szczególnych przypadkach nale y skonsultowa  si  z producentem.  

 
Odpowiedzialno  producenta. Producent wyrobu ponosi odpowiedzialno  za zapewnienie, e informacje 
na temat zastosowania wyrobu s  prawid owo przekazywane do u ytkowników. 

 
Zalecenia dotycz ce u ytkowania, konserwacji i naprawy. Zaleca si  przeprowadza  coroczne kontrole w 
celu sprawdzenia stanu wyrobu (pod k tem uszkodze , p kni , czysto ci itd.). Procedura naprawy 
obejmuje:  

- ca kowite usuni cie uszkodzonego wyrobu,   
- przygotowanie pod a (oczyszczenie),   
- na enie nowej pow oki CHARFLAME za pomoc  natrysku lub r cznie w zale no ci od wielko ci 

naprawianej powierzchni. Przygotowanie i nak adanie pow oki nale y wykona  w podany powy ej 
sposób.   

Dalsze informacje na temat nak adania podane s  w dokumentacji technicznej z onej w Instytucie IETcc. 
3 ciwo ci u ytkowe wyrobu z odniesieniami do metod stosowanych do ich oceny  
Ocena przydatno ci pow oki CHARFLAME do zamierzonego zastosowania pod k tem Wymaga  
Podstawowych Nr 2, 3 i 4 zosta a przeprowadzona zgodnie z „Wytycznymi do europejskich aprobat 
technicznych wyrobów ognioochronnych, ETAG 018, Cz  1 „Informacje ogólne” i Cz  2 „Pow oki 
reaktywne do zabezpieczenia ognioochronnego elementów ze stali konstrukcyjnej”. 
3.1 Charakterystyka wyrobu „CHARFLAME”  
3.1.1 ER. 2 Bezpiecze stwo po arowe (BWR 2) 
Reakcja na ogie . Okre lona zgodnie z EN 13501-1. Klasyfikacja F. 
Odporno  ogniowa. Badania zosta y wykonane zgodnie z norm  EN 13381-8.  
Pod e Grunt Pow oka reaktywna Grubo  ( m) 

pow oki reaktywnej 
Warstwa 

nawierzchniowa Klasyfikacja 

Stal EPOXI 2/C bogaty w cynk 
EPOXI 2/C, ALKIDIC 1/C CHARFLAME 214-1405 --------------- R 15 do R 90 
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3.1.2 ER. 3 Higiena, zdrowie i rodowisko (BWR 3) 
 

Wydzielanie substancji niebezpiecznych. Zgodnie z deklaracj  producenta uwzgl dniaj  EOTA TR 034, 
na ony wyrób nie zawiera ani nie wydziela adnych niebezpiecznych substancji. 

 
3.1.3 ER. 4 Bezpiecze stwo u ytkowania. Patrz punkt 3.1.4. (BWR 4)  

 
3.1.4 Aspekty trwa ci i przydatno ci u ytkowej  

 
Korozja. Wynik pozytywny. Pow oka reaktywna nie ma negatywnego wp ywu na grunt i system pow oki 
reaktywnej nie powoduje korozji na pod u. 

 
Kompatybilno . Ró ne grunty nie wp ywaj  na w ciwo ci pow oki reaktywnej: Wynik pozytywny2. 

 
Zachowanie w ró nych warunkach rodowiskowych.  

Pow oka reaktywna  Warstwa nawierzchniowa  Warunki rodowiskowe  Wyniki7  

CHARFLAME 

--------- Z2 ciwy 
--------- Z1 ciwy 

Akrylowo-poliuretanowa 2/C Y ciwy 
Akrylowa 1/C Y ciwy 

 
3.2 Identyfikacja sk adników 

 
ciwo ci sk adników tego wyrobu posiadaj  nast puj ce warto ci, które mieszcz  si  w odpowiednich 

wymaganiach i tolerancjach podanych w dokumentacji technicznej (MTD).  
Sk adniki Opis Kopia Kolor sto 3 Zawarto  masy suchej 

(105 ºC, 1h) (%) 
CHARFLAME Pow oka reaktywna IETcc Bia y 1,40 ± 0,02 71 

EPOXI 2/C Sk adnik Epoxi 2 c ------ Szary 1,35 -1,40 A: 85 // B:70 
Epoxi 2/c bogaty w cynk Epoxi 2/c bogaty w cynk ------ Szary 2,0 – 2,5 A: 87 // B:48 

Alkydic 1/C Pow oka alkidowa ------ Szary 1,25 -1,50 83 
Akrylowo-poliuretanowa 2/C Akrylowo-poliuretanowa 2/C ------ Bia y 1,21 -1,30 ------ 

Lakier akrylowy 1/C Lakier akrylowy 1/C ------ Bia y 1,10 -,30 ------ 
 

4 Ocena zgodno ci i oznakowanie CE 
 

System za wiadczania zgodno ci. Komisja Europejska zgodnie z mandatem Construct 98/311, Za cznik 3 
(uwzgl dniaj c decyzj  Komisji 1999/454/WE) w sprawie procedury za wiadczania zgodno ci, dla procedury 
za wiadczania zgodno ci (za cznik III rozporz dzenia (UE) nr 305/2011) okre li a dla tego typu materia u:  

Wyrób Przeznaczenie Poziom klas System 
CHARFLAME Pow oka przeznaczona do zabezpieczenia 

ognioochronnego stalowych elementów konstrukcyjnych Dowolny 1 

 
System 1 zapewnia: 

 
Zadania dla producenta: kontrola produkcji fabryki i dalsze badanie próbek pobranych w fabryce przez 
producenta zgodnie z „Planem Kontroli”.  
Zadania dla zatwierdzonej jednostki: wst pne badanie typu wyrobu, wst pna kontrola fabryki i kontroli 
produkcji fabryki oraz dwa nadzory w roku, ocena i zatwierdzenie kontroli produkcji fabryki producenta. 

 
 
 
 
 
 
 

2
rednie czasy do osi gni cia temperatury krytycznej stali (t500) okre lonej w badaniach izolacji z ró nymi gruntami i warstwami 

nawierzchniowymi s  nie mniejsze ni  85% redniego czasu t500 (czas do osi gni cia temperatury stali 500 °C) systemu odniesienia 
(CHARFLAME + EPOXI 2/C). adne pojedyncze wyniki próbek poddanych dzia aniu nie by y mniejsze ni  80% redniego czasu t500 
badania wst pnego. 
3
 UNE-EN ISO 2811, 23 ºC, HR% 50; kg/l 
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5. Szczegó y techniczne niezb dne do zastosowania systemu AVCP, zgodnie z odpowiednim EAD 

 
ETA jest wystawiana dla powy szych wyrobów na podstawie uzgodnionych danych/informacji, z onych w 
IETcc, które identyfikuj  dany wyrób, który zosta  poddany ocenie. Obowi zkiem producenta jest 
zapewnienie, aby wszyscy u ytkownicy zestawu byli odpowiednio poinformowani o okre lonych warunkach 
zgodnie z rozdzia ami 1, 2, 4 i 5 w cznie z za cznikami do niniejszej ETA. Zmiany dot. elementów wyrobu 
lub ich procesu produkcyjnego, które mog  spowodowa  niepoprawno  z onych danych/informacji, nale y 
zg osi  do IETcc przed wprowadzeniem takich zmian. IETcc zadecyduje, czy takie zmiany b  czy te  nie 

 mie  wp ywu na ETA, a je eli tak, czy dalsza ocena lub zmiany ETA b dzie konieczna. 
 

5.1 Zadania dla producenta  
 

Kontrola produkcji fabryki. Producent b dzie przeprowadza  sta  wewn trzn  kontrol  produkcji. 
Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyj te przez producenta zostan  udokumentowane w 
systematyczny sposób w formie pisemnych strategii i procedur, w tym rejestry uzyskanych wyników. Taki 
system kontroli produkcji zapewni, e wyrób b dzie zgodny z niniejsz  ETA. 

 
Producent mo e stosowa  wy cznie komponenty podane w dokumentacji technicznej niniejszej ETA, w tym 
w Planie Kontroli. Przychodz ce surowce podlegaj  weryfikacji dokonywanej przez producenta przed ich 
akceptacj .  
Kontrola produkcji fabryki powinna by  zgodna z Planem Kontroli(4), który stanowi cz  dokumentacji 
technicznej niniejszej ETA. Plan Kontroli zosta  uzgodniony pomi dzy producentem i IETcc, i jest opracowany 
w kontek cie systemu kontroli produkcji fabryki obs ugiwanego przez producenta i z onego w IETcc. Wyniki 
kontroli produkcji fabryki b  rejestrowane i oceniane zgodnie z postanowieniami Planu Kontroli. 

 
Dokumentacja powinna by  przechowywana przez co najmniej pi  lat. W poni szej tabeli podane s  
elementy podlegaj ce kontroli i minimalne cz stotliwo ci ich wykonywania przez producenta. 

ciwo  Cz stotliwo  
  

Surowiec Ka da dostawa 
  

boko  zw glania (wspó czynnik rozprzestrzeniania) Partia 
  

Odporno  na sp ywanie Partia 
  

Efektywno  izolacji 10 partii / 1 na miesi c co najmniej 
  

Lepko  Partia 
  

Przychodz cy surowiec Ka da dostawa 
  

Dojrzewanie Partia 
  

Dyspersja pigmentu (stopie  rozdrobienia) Partia 
  

Zawarto  cz ci nielotnych Partia 
  

 
Dalsze informacje dotycz ce bada , cz stotliwo ci i tolerancji s  zawarte w planie bada , który stanowi 
cz  dokumentacji technicznej do niniejszej ETA z onej w IETcc. 

 
Inne zadania dla producenta. Producent powinien na podstawie umowy zaanga owa  jednostk , która jest 
notyfikowana do zada , o których mowa w rozdziale 4, celem realizacji czynno ci okre lonych w tym punkcie. 
W tym celu producent powinien przekaza  plan kontroli zaanga owanej jednostce notyfikowanej. 

 
Producent wystawi deklaracj  zgodno ci stwierdzaj , czy wyrób jest zgodny z postanowieniami niniejszej 
ETA. 

 
5.2 Zadania dla jednostki notyfikowanej  

 
Wst pne badanie typu wyrobu. Wst pne badanie typu zosta o przeprowadzone przez IETcc w celu 
wystawienia niniejszej ETA zgodnie z rozdzia em 5 Wytycznych do europejskich aprobat technicznych 
wyrobów ognioochronnych, ETAG 018, Cz  1 „Informacje ogólne” i Cz  2 „Pow oki reaktywne do 
zabezpieczenia ognioochronnego elementów ze stali konstrukcyjnej”. Wst pne badanie typu niniejszej ETA 
zosta o wykonane przez IETcc na próbkach pochodz cych z bie cej produkcji. IETcc oceni  wyniki tych 
bada  zgodnie z rozdzia em 6 niniejszej ETA – Wytyczne, w ramach cz ci procedury wystawiania ETA. 

 
Wst pna kontrola fabryki i kontrola produkcji. IETcc sprawdzi , czy zgodnie z dokumentacj  techniczn  
warunki fabryczne i kontrola produkcji pozwalaj  producentowi na zapewnienie powtarzalno ci,  

 
(4) Plan kontroli stanowi cz  poufn  niniejszej europejskiej oceny technicznej i jest jedynie przekazywany jednostce notyfikowanej zaanga owanej w 

procedur  za wiadczania zgodno ci. Patrz punkt 3.2.2. 
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jednorodno ci wytwarzanego wyrobu i jego identyfikowalno ci w celu zagwarantowania ko cowych 

ciwo ci wyrobu. 
 
Ci y nadzór, ocena i zatwierdzenie Kontroli Produkcji Fabryki. Jednostka notyfikowana odwiedzi 
fabryk  co najmniej dwa razy w roku. Nadzór procesu produkcyjnego powinien obejmowa : 
 
- Sprawdzenie dokumentacji kontroli produkcji fabryki w celu zapewnienia ci ej zgodno ci z 

postanowieniami ETA,   
- Identyfikacja zmian przez porównanie danych uzyskanych podczas wst pnej kontroli lub podczas 

ostatniej wizyty.  
 
W przypadkach gdy postanowienia europejskiej oceny technicznej i jej „Planu Kontroli” nie s  d ej 
spe niane, jednostka certyfikuj ca (IETcc) powinna wycofa wiadectwo zgodno ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wystawiono w Madrycie 15 maja 2015 r.  
przez 

 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS c/ Serrano Galvache 4. 28033 Madryd 
(Hiszpania).  

 director.ietcc@csic.es; www.ietcc.csic.es 
 

W imieniu Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marta Mº Castellote  
Dyrektor 
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Za cznik I. Badania odporno ci ogniowej. Niniejszy Za cznik odnosi si  do stosowania pow oki 
CHARFLAME do zabezpieczenia ognioochronnego stalowych belek i s upów o przekroju „H  lub „I  oraz 
belek o przekroju zamkni tym kwadratowym. Dok adny zakres jest podany w poni szych tabelach, które 
przedstawiaj  ca kowit  grubo  suchej pow oki CHARFLAME (bez warstwy gruntuj cej i nawierzchniowej) 
wymaganej dla zapewnienia klasy R15 do R90 dla ró nych temperatur projektowych i wska ników 
masywno ci przekroju. Wyrób jest zatwierdzony na podstawie:  

 Badania oceny zgodnie z postanowieniami normy EN 13381-8. 
 Ocena konstrukcji w stosunku do niniejszej ETA za pomoc  numerycznej analizy regresji 

okre lonej w Za czniku E normy EN 13381-8:2011 jest stosowana dla wyników R15 i R30. 
 Ocena konstrukcji w stosunku do niniejszej ETA za pomoc  metod graficznych w Za czniku E.2 

normy EN 13381-8:2013 jest stosowana dla R-60 i profili o przekroju zamkni tym. 
 
Dane przedstawione w tabelach w niniejszym za czniku dotycz  belek i s upów o profilach otwartych 
(trójstronne oddzia ywanie ognia) oraz belek o profilach zamkni tych kwadratowych (trójstronne 
oddzia ywanie ognia). Przedstawione dane dotycz  profili stalowych oczyszczonych przez piaskowanie do 
stopnia Sa21/2 (ISO 8501-1) lub równowa nie i pomalowanych za pomoc  kompatybilnych farb 
gruntowych i nawierzchniowych podanych w niniejszej ETA. Zgodnie z danymi z badania ca kowita 
grubo  suchej pow oki gruntu i warstwy nawierzchniowej nie powinna przekracza  badanego maksimum. 
 
Dane dotycz  tak e stalowych profili otwartych o innych kszta tach, np. „U”, „L” i „T”, które posiadaj  takie 
same dane wej ciowe. Pow oka CHARFLAME zosta a poddana wolnemu podgrzewaniu okre lonemu w 
Za czniku A normy EN 13381-8 i spe ni a wymagania. 
 
 
BELKI I S UPY O PROFILACH OTWARTYCH  

Wska nik 
masywno ci 

przekroju (m-1) 
Belki: Klasyfikacja odporno ci ogniowej  500 ºC  

R15  R30 R60 R90 
       

65 214  214 528 747 
        

70 214  214 528 879 
        

75 214  214 528 1011 
        

80 214  214 528 1142 
        

85 214  214 528 1274 
        

90 214  214 528 1405 
        

95 214  214 528   
        

100 214  214 528   
        

110 214  214 548   
        

120 214  214 599   
        

130 214  214 648   
        

140 214  214 694   
        

150 214  214 739   
        

160 214  214 785   
        

170 214  214 830   
        

180 214  214 876   
        

190 214  214 922   
        

200 214  214 947   
        

210 214  214 1063   
        

220 214  214 1091   
        

230 214  214 1118   
        

240 214  214 1146   
        

250 214  214 1174   
        

260 214  216 1202   
        

270 214  368 1230   
        

280 214  373 1258   
        

290 214  378 1286   
        

300 214  383 1314   
        

310 214  388 1342   
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320 214 392 1370  
      

Minimalna wymagana grubo  (µm) suchej pow oki do utrzymania temperatury pod a 
poni ej 500 ºC 

 
 
 
 
 

Wska nik 
masywno ci 

przekroju (m-1) 
Belki: Klasyfikacja odporno ci ogniowej  550 ºC  

R15  R30  R60 R90 
  

       

65 214  214  410 486  
        

70 214  214  410 557  
        

75 214  214  410 629  
        

80 214  214  410 700  
        

85 214  214  410 771  
        

90 214  214  410 801  
        

95 214  214  410 801  
        

100 214  214  410 801  
        

110 214  214  428 830  
        

120 214  214  474 903  
        

130 214  214  520 1414  
        

140 214  214  562   
        

150 214  214  610   
        

160 214  214  656   
        

170 214  214  699   
        

180 214  214  741   
        

190 214  214  784   
        

200 214  214  826   
        

210 214  214  869   
        

220 214  214  911   
        

230 214  214  1016   
        

240 214  214  1043   
        

250 214  214  1070   
        

260 214  214  1098   
        

270 214  214  1125   
        

280 214  214  1152   
        

290 214  214  1180   
        

300 214  214  1207   
        

310 214  214  1234   
        

320 214  214  1262   
      

 Minimalna wymagana grubo  (µm) suchej pow oki do utrzymania temperatury pod a 
poni ej 550 ºC  

 
Uwaga: Warto ci pisane kursyw  s  warto ciami ekstrapolowanymi. 
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Wska nik 
masywno ci 

przekroju (m-1) 
upy: Klasyfikacja odporno ci ogniowej 500 ºC 

 

 
R15  R30  R60 R90 

  

       

65 221  221  618 747  
        

70 221  221  636 879  
        

75 221  221  654 1011  
        

80 221  221  671 1142  
        

85 221  221  689 1274  
        

90 221  221  707 1405  
        

95 221  221  725 -----------------------  
        

100 221  226  743   
        

110 221  238  779   
        

120 221  249  811   
        

130 221  260  839   
        

140 221  270  867   
        

150 221  279  895   
        

160 221  289  923   
        

170 221  297  951   
        

180 221  306  979   
        

190 221  314  1007   
        

200 221  322  1035   
        

210 221  329  1063   
        

220 221  336  1091   
        

230 221  343  1118   
        

240 221  350  1146   
        

250 221  356  1174   
        

260 221  362  1202   
        

270 221  368  1230   
        

280 221  374  1258   
        

290 221  380  1286   
        

300 221  385  1314   
        

310 221  390  1342   
        

320 221  395  1370   
      

 Minimalna wymagana grubo  (µm) suchej pow oki do utrzymania temperatury pod a 
poni ej 500 ºC  

 
 Uwaga: Warto ci pisane kursyw  s  warto ciami ekstrapolowanymi. 
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Wska nik 
masywno ci 

przekroju (m-1) 
upy: Klasyfikacja odporno ci ogniowej 550 ºC  

 
R15  R30  R60 R90 

  

       

65 221  221  547 486  
        

70 221  221  562 557  
        

75 221  221  576 629  
        

80 221  221  591 700  
        

85 221  221  606 771  
        

90 221  221  621 843  
        

95 221  221  635 914  
        

100 221  221  650 986  
        

110 221  221  679 1129  
        

120 221  221  709 1271  
        

130 221  221  738 1414  
        

140 221  221  768   
        

150 221  221  797   
        

160 221  221  825   
        

170 221  221  852   
        

180 221  221  879   
        

190 221  221  907   
        

200 221  221  934   
        

210 221  221  961   
        

220 221  221  989   
        

230 221  221  1016   
        

240 221  221  1043   
        

250 221  221  1070   
        

260 221  221  1098   
        

270 221  221  1125   
        

280 221  221  1152   
        

290 221  221  1180   
        

300 221  221  1207   
        

310 221  221  1234   
        

320 221  221  1262   
      

 Minimalna wymagana grubo  (µm) suchej pow oki do utrzymania temperatury pod a 
poni ej 550 ºC  

 
Uwaga: Warto ci pisane kursyw  s  warto ciami ekstrapolowanymi. 

 
Wynikami oceny, w zakresie których wyrób mo e by  stosowany, s :  

 Wska nik masywno ci przekroju od 65 m-1 do 320 m-1 
 Grubo  pow oki oceniona w zakresie od 0,214 do 1,405 mm belek stalowych. 
 Grubo  pow oki oceniona w zakresie od 0,221 do 1,405 mm dla s upów stalowych. 
 Temperatura krytyczna 500- 550 ºC 

 
W takim samym zakresie wyniki oceny dotycz  jedynie:  
 Profili o przekroju „I” H, U i „H”, k towników i teowników. 
 Innych gatunków stali zgodnie z norm  EN 10025-1. 
 S upów i belek z 3 lub 4 ods oni tymi powierzchniami. 
 Belek z maksymaln  d ugo ci rednika 600 mm dla R 60. 
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PROFILE ZAMKNI TE O PRZEKROJU KWADRATOWYM 
 

Wska nik 
masywno ci 
przekroju (m-1) 

Belki: Klasyfikacja odporno ci ogniowej 
500 ºC 550 ºC 
R 30  R 30 

 80 314  310 
    

85 332  310 
    

90 350  310 
    

95 368  310 
    

100 386  310 
    

110 421  323 
    

120 457  348 
    

130 493  374 
    

140 529  399 
    

150 564  425 
    

160 600  450 
    

170 625  475 
    

180 650  501 
    

190 674  526 
    

200 699  552 
    

210 724  577 
    

220 749  603 
    

230 774  638 
    

240 798  673 
    

250 823  708 
    

260 848  743 
    

270 873  778 
    

280 898  813 
    

290 922  848 
    

300 947  883 
    

305 959  915 
    

320 -----  930 
     

 

Minimalna wymagana grubo  (µm) suchej 
pow oki do utrzymania temperatury 

pod a poni ej 500 ºC 

Minimalna wymagana grubo  (µm) suchej 
pow oki do utrzymania temperatury 

pod a poni ej 550 ºC 
 
Uwaga: Warto ci pisane kursyw  s  warto ciami ekstrapolowanymi. 
 
 
Wynikami oceny, w zakresie których wyrób mo e by  stosowany, s :  

 Wska nik masywno ci przekroju od 65 m-1 do 320 m-1 
 Grubo  pow oki oceniona w zakresie od 0,310 do 0,959 mm dla belek stalowych o profilu 

zamkni tym. 
 Temperatura krytyczna 500-550 ºC 

 
W tym samym zakresie wyniki oceny dotycz  jedynie:  
 Profili zamkni tych o przekroju prostok tnym lub kwadratowym. 
 Innych gatunków stali zgodnie z norm  EN 10025-1. 
 Belek 3 lub 4 ods oni tymi powierzchniami. 
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Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja (IETcc) 
Cz onek EOTA EOTA member 

C/ Serrano Galvache no. 4 28033 Madryt 
(Hiszpania) 
Tel.: (34) 91 302 04 40, faks: (34) 91 302 07 00 

 
www.ietcc.csic.es 

direccion@ietcc.csic.es 

 
CERTYFIKAT STA CI W CIWO CI U YTKOWYCH 

1219 – CPR - 0097 
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE 

 
Zgodnie z rozporz dzeniem (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
(rozporz dzenie dotycz ce wyrobów budowlanych), 
In compliance with the Regulation (EU) 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products 
Regulation), 
 
Niniejszy dokument za wiadcza, 
e: 

 
 
 
 
This Document certifies: 

IETcc przeprowadza ocen  i weryfikacj  sta ci ciwo ci u ytkowych w 
ramach systemu 1 w odniesieniu do wymogów zawartych w rozdziale 4 
europejskiej oceny technicznej (EOT) 15/10146 wydanej 15.05.2015 r. dla 
wyrobów budowlanych produkowanych fabrycznie i wprowadzanych na 
rynek przez posiadacza EOT, przywo anych poni ej: 
 
IETcc undertakes the assessment and verification of constancy of performances under 
system 1 in relation to the requirements contained in the section 4 of the European Technical 
Assessment (ETA) 15/10146 issued on 15/05/2015 for the construction product produced in 
the factory and placed on the market by ETA holder referred as following:  

 

 
Nazwa handlowa: 
 
Trade name: 

CHARFLAME 

Rodzina wyrobów, do których 
nale y wyrób budowlany 
 
Product family to which the construction 
product belongs: 

Pow oka przeznaczona do ochrony elementów budowlanych przed ogniem. 
 
Rendering intended for Fire Resisting Applications of building elements 

Zak ad produkcyjny 
 
Manufacturing plant: 

C/ Aljibe, 19 Pol. Ind La Isla 
Dos Hermanas, 41703 Sewilla – Hiszpania 

Posiadacz EOT 
 
ETA holder 

FIRELANZ, S.L.  
C/ Dr, Antonio Cortés Lladó nº 4. Ed. Coímbra, Entreplanta. 
41004 Sewilla 

 
Niniejszy certyfikat pozostaje wa ny(1) do dnia 15.05.2020 r., o ile EOT 15/0146 z dn. 15.05.2015 r. nie ulegnie 
modyfikacji b  anulowaniu, a tak e pod warunkiem, e przeprowadzana przez IETcc coroczna kontrola dotycz ca 
spe nienia warunków wspomnianej EOT i warunków produkcyjnych oraz zak adowa kontrola produkcji przynios  
korzystne wyniki, a tak e warunki te nie ulegn  znacz cej modyfikacji. 
 
 (1) Sprawd  wa no  na stronie internetowej: 
Check validity at web page: 
 
This Certificate remains valid (1) until 15/05/2020 as long as ETA 15/0146 of 15/05/20415 is not modified or cancelled, provided that annual 
surveillance carried out by IETcc on the fulfilment of conditions of the referred ETA, of manufacturing conditions and of factory production 
control results favourable, and as well these conditions are not modified significantly. 
 

W imieniu IETcc:  
On behalf of IETcc: 

Madryt, 20.05.2015 r. 
  



FIRELANZ S.L. 
 
Siedziba: C/Doctor Antonio Cortés Lladó,  4 
Edificio Coimbra, entreplanta.  
41004 Sewilla, Hiszpania 
Tel.: (+34) 954 42 41 52, faks: (+34) 954 32 73 99 
 

 
 
Zak ad produkcyjny: PO. Ind. Ctra. De la Isla, Calle 
Aljibe,  19  
41703 Dos Hermanas – Sewilla (Hiszpania) 
Tel.: (+34) 954 98 23 75, faks: (+34) 954 32 73 99 

 
 
 
 

Strona: www.firelanz.com 

 

 
 

DEKLARACJA W CIWO CI U YTKOWYCH 

 
EN13381-8:2013 
 
1. Unikalny kod identyfikacyjny wyrobu 
CHARFLAME 
 
2. Rodzina wyrobów 
Ogniochronna pow oka reaktywna do stali konstrukcyjnej. 
 
3. Typ i numer partii 
Pow oka ochronna przeciwogniowa. Numer partii odnosi si  do opakowania. 
 
4. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 
Ochrona ogniowa belek dwuteowych szerokostopowych lub dwuteowników i kolumn ze stali 
konstrukcyjnej o ró nych rozmiarach w celu zapewnienia klasy odporno ci ogniowej do poziomu R90 
oraz belek prostok tnych pustych w celu zapewnienia klasy odporno ci ogniowej do poziomu R30 
zgodnie z próbami ogniowymi przeprowadzanymi w oficjalnych laboratoriach. 
 
5. Producent 
FIRELANZ, S.L. 
C/Doctor Antonio Cortés Lladó  4. Ed. Coimbra 
Entreplanta. 41004 Sewilla, Hiszpania 
 
6. Zak ad produkcyjny 
C/Aljibe,  19. Pol. Ind. Crtra. De la Isla 
41703 Dos Hermanas (Sewilla), Hiszpania 
 
7. Jednostka notyfikowana 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) 
Europejska ocena techniczna (EOT) 15/0146 wydana na podstawie ETAG 018, cz  1-2 
wyd. 2012-2011 stosowana jako europejski dokument oceny (EDO) 
CE1219-CPD-0097 
  



FIRELANZ S.L. 
 
Siedziba: C/Doctor Antonio Cortés Lladó,  4 
Edificio Coimbra, entreplanta.  
41004 Sewilla, Hiszpania 
Tel.: (+34) 954 42 41 52, faks: (+34) 954 32 73 99 
 

 
 
Zak ad produkcyjny: PO. Ind. Ctra. De la Isla, Calle 
Aljibe,  19  
41703 Dos Hermanas – Sewilla (Hiszpania) 
Tel.: (+34) 954 98 23 75, faks: (+34) 954 32 73 99 
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8. Deklarowane parametry  
 

Wyrób Przeznaczenie Klasy System 
Ogniochronna pow oka 
reaktywna 

Ochrona ogniowa stali 
konstrukcyjnej Ka da 1 

 
BEZPIECZE STWO W PRZYPADKU PO ARU (BWR2) 
 
Specyfikacja techniczna Podstawowa charakterystyka Ocena charakterystyki 
EN 13501-1. Klasyfikacja F Reakcja na ogie   
EN 13501-2 
EN 13381-8:2013 

Odporno  na ogie  Dwuteowniki/dwuteowniki 
szerokostopowe, R30 do R90 
Belki puste, R30 

HIGIENA, ZDROWIE I RODOWISKO (BWR3) 
Deklaracja producenta Uwalnianie substancji 

niebezpiecznych 
Specyfikacj  wyrobu 
porównano z za cznikiem 7 
REACH i z kandydack  list  
substancji wzbudzaj cych 
szczególnie du e obawy ECHA 
w celu zweryfikowania, czy nie 
zawiera on takich substancji w 
ilo ciach przekraczaj cych 
dopuszczalne granice. 

POWI ZANE ASPEKTY U YTECZNO CI 
ETAG 018-2 Punkt 5.7.2.1 Zgodno  podk adu Zgodna z farb  epoksydow  

dwusk adnikow  na bazie 
rozpuszczalnika; 
Zgodna z farb  epoksydow  
dwusk adnikow  na bazie 
rozpuszczalnika, bogat  w cynk 
i alkid 1/C. 

ETAG 018-2 Punkt 5.7.2.1 Zgodno  pow oki 
nawierzchniowej 

Zgodna z dwusk adnikow  
farb  poliuretanowo-akrylow  i 
lakierem akrylowym. 

ETAG 018-2 Punkt 5.7.2.2 Warunki rodowiskowe Typ Y z dopuszczon  pow ok  
nawierzchniow . 
Typ Y, Z1, Z2 (z dopuszczon  
pow ok  nawierzchniow  i bez 
niej). 
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ETAG 18, Partes 1 y 2 
Charflame 

ciwa charakterystyka -  
patrz EOT 15/0146 

 
 

 
9. Deklaracja  
 
Charakterystyka wyrobu okre lona w punkcie 1 jest zgodna z charakterystyk  deklarowan  w punkcie 
8. Niniejsz  deklaracj  w ciwo ci u ytkowych wydaje si  na wy czn  odpowiedzialno  producenta 
okre lonego w punkcie 5. 
 
Podpisa  w imieniu producenta: 
 
José María Lanzas 
Produkcja 
Firelanz S.L. 
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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSI BIORSTWA 
 

1.1 Identyfikacja produktu: CHARFLAME  
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:  

Istotne zastosowania: Malowanie. Wy cznie do u ytku profesjonalnego. 
Zastosowania odradzane: Wszelkie zastosowania, które nie s  wyszczególnione w tym punkcie lub w punkcie 7.3 

 
1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki: Firelanz  

C/ Doctor Antonio Cortés Lladó 4 Entreplanta  
Tel.: +34 954424152  
www.firelanz.com  
jmlanzas@firelanz.com 

 
1.4 Numer telefonu alarmowego: +34 954982375 

 
SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA ZAGRO  
 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:  
Rozporz dzenie Nr 1272/2008 (CLP):  
Zgodnie z rozporz dzeniem nr 1272/2008 (CLP), produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.  

2.2 Elementy oznakowania: 
 

Rozporz dzenie nr 1272/2008 (CLP):  
Piktogramy zagro enia:  
Brak  
Zwroty wskazuj ce rodki ostro no ci:  
Brak  
Informacje dodatkowe:  
EUH208: Zawiera mieszanin : 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr EC 247-500-7], 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr EC 
220-239-6] (3:1). Mo e powodowa  wyst pienie reakcji alergicznej 
EUH210: Karta charakterystyki dost pna na danie.  

2.3 Inne zagro enia:  
Nieistotne 

 
SEKCJA 3: SK AD/INFORMACJA O SK ADNIKACH 
 

3.1 Substancje:  
Nie dotyczy  

3.2 Mieszaniny:  
Opis chemiczny: Mieszanina oparta na produktach chemicznych  
Sk adniki:  
Zgodnie z za cznikiem II rozporz dzenia (WE) nr 1907/2006 (punkt 3), produkt sk ada si  z:  

Identyfikacja Nazwa chemiczna/klasyfikacja St enie 

CAS: 55965-84-9 Mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr EC 247-500-7], 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr EC 220-239-6] (3:1) 

<0,0009% 
CE: Nie dotyczy 
Indeks: 613-167-00-5 C: R34; N: R50/53; T: R23/24/25; Xi: R43 ATP CLP00  
Aby znale  wi cej informacji na temat zagro  substancji, patrz sekcje 8, 11, 12 i 16. 

 
SEKCJA 4: RODKI PIERWSZEJ POMOCY 
 

4.1 Opis rodków pierwszej pomocy: 
Objawy b ce wynikiem zatrucia mog  wyst pi  po pewnym czasie po nara eniu, w zwi zku z czym w razie w tpliwo ci, 
bezpo redniego nara enia na produkt chemiczny lub przeci gaj cego si  z ego samopoczucia nale y skonsultowa  si  z lekarzem 
i pokaza  mu kart  charakterystyki produktu. 

Wdychanie:  
Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne w przypadku wdychania. Niemniej jednak w razie 
stwierdzenia objawów zatrucia zaleca si  usun  poszkodowanego z miejsca nara enia oraz zapewni  mu dost p wie ego 
powietrza. Je eli objawy nie ust pi , nale y wezwa  pomoc lekarsk . 

Kontakt ze skór : 
Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne przy kontakcie ze skór . Niemniej jednak w razie kontaktu 
przemy  skór  wod  z myd em 

- CI G DALSZY NA NAST PNEJ STRONIE - 
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SEKCJA 4: RODKI PIERWSZEJ POMOCY (ci g dalszy) 
 

Kontakt z oczami: 
Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne przy kontakcie z oczami. P uka  obficie wod  o temperaturze 
pokojowej przynajmniej przez 15 minut, nie dopuszczaj c do tego, aby poszkodowany tar  lub zamyka  oczy.  
Po kni cie: 
Nie wywo ywa  wymiotów; w razie gdyby wymioty wyst pi y, nale y trzyma  g ow  przechylon  do przodu, aby zapobiec 
zach ni ciu. Zapewni  poszkodowanemu spokój. Przep uka  usta i gard o, poniewa  najprawdopodobniej zosta y 
zanieczyszczone przy po kni ciu. 

 
4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia:  

Ostre i opó nione skutki s  wskazane w sekcji 2 i 11.  
4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania z poszkodowanym:  

Brak danych 

 
SEKCJA 5: POST POWANIE W PRZYPADKU PO ARU 
 

5.1 rodki ga nicze 
Produkt niepalny w normalnych warunkach magazynowania, przenoszenia i u ytkowania. W razie zapalenia na skutek 
niew ciwego magazynowania, przenoszenia lub u ytkowania nale y raczej stosowa  ga nice proszkowe (proszek ABC) zgodnie 
przepisami dotycz cymi urz dze  ochrony przeciwpo arowej (dekret 1942/1993 wraz z pó niejszymi zmianami) NIE ZALECA SI  

ywa  wody bie cej jako rodka ga niczego. 

5.2 Szczególne zagro enia zwi zane z substancj  lub mieszanin : 
W wyniku spalania lub rozk adu termicznego powstaj  subprodukty reakcji, które mog  by  wysoko toksyczne i w konsekwencji 
mog  stanowi  powa ne zagro enie dla zdrowia. 

5.3 Informacje dla stra y po arnej: 
W zale no ci od rozmiarów po aru mo e si  okaza  konieczne zastosowanie kompletnej odzie y ochronnej i autonomicznego 
sprz tu do oddychania. Nale y mie  do dyspozycji minimalny zasób urz dze  awaryjnych i rodków dzia ania (koce 
przeciwpo arowe, podr czna apteczka itp.) zgodnie z postanowieniami dekretu 486/1997 i pó niejszymi zmianami. 

5.4 Dodatkowe postanowienia 
Nale y post powa  zgodnie z Wewn trznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi opisuj cymi post powanie w razie 
wypadków i innych sytuacji awaryjnych. Unieszkodliwi  wszystkie ród a zap onu. W razie po aru sch odzi  naczynia i zbiorniki 

ce do przechowywania produktów podatnych na zapalenie, wybuch lub wybuch typu BLEVE na skutek wysokich temperatur. 
Nie dopu ci , aby produkty wykorzystane do gaszenia po aru dosta y si  do zbiornika z wod . 

 
SEKCJA 6: POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO RODOWISKA 
 

6.1 Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: 
Odizolowa  miejsca ulatniania si  gazów, o ile czynno  ta nie stanowi zagro enia dla osób, które j  wykonuj . W razie 
ewentualnego kontaktu z rozlanym produktem nale y obowi zkowo zastosowa rodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8). 
Ewakuowa  miejsce i usun  z niego osoby, które nie maj  nale ytych rodków ochrony. 

6.2 rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska: 
Nie dopuszcza  do wylania do zbiornika z wod , gdy  zawiera substancje niebezpieczne dla wody. Zebrany produkt umie ci  w 
szczelnych pojemnikach. W razie przedostania si  znacznych ilo ci produktu do zbiornika z wod  nale y powiadomi  
odpowiednie w adze. 

6.3 Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si  ska enia i s ce do usuwania ska enia: 
Zaleca si : 
Zebra  rozlany produkt za pomoc  piasku lub neutralnego absorbentu i przenie  go w bezpieczne miejsce. Nie u ywa  w tym 
celu trocin lub innych atwopalnych absorbentów. Wszelkie uwagi dotycz ce usuwania produktu mo na znale  w sekcji 13. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji: 
Patrz równie  sekcja 8 i 13. 
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SEKCJA 7: POST POWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 
 

7.1 rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania:  
A.- Ogólne rodki ostro no ci 

W kwestii zapobiegania zagro eniom w miejscu pracy nale y post powa  zgodnie z obowi zuj cym prawem. Przechowywa  
naczynia szczelnie zamkni te. Kontrolowa  wycieki i odpady, usuwaj c je bezpiecznymi metodami (sekcja 6). Nie dopu ci  do 
samoistnego wycieku z pojemników. Zachowa  porz dek i czysto  podczas obchodzenia si  z niebezpiecznymi produktami. 

B.- Zalecenia techniczne w kwestii zapobiegania po arom i wybuchom. 
Produkt niepalny w normalnych warunkach magazynowania, przenoszenia i u ytkowania. Zaleca si  przelewa  produkt powoli, 
aby nie doprowadza  do powstania adunków elektrostatycznych, które mog yby negatywnie oddzia ywa  na produkty 
atwopalne. Informacje na temat warunków i substancji, których nale y unika , mo na znale  w sekcji 10. 

C.- Zalecenia techniczne zapobiegaj ce zagro eniom ergonomicznym i toksykologicznym. 
Informacje na temat kontroli nara enia, patrz sekcja 8. Podczas pracy z substancj  nie nale y je , pi  ani pali  papierosów. Po 
ka dym u yciu umy  r ce. Przed wej ciem do miejsc przeznaczonych do spo ywania posi ków nale y zdj  zanieczyszczon  
odzie  i sprz t ochronny. 

D.- Zalecenia techniczne zapobiegaj ce zagro eniom dla rodowiska 
 Zaleca si  przechowywa  materia  absorpcyjny w pobli u produktu (patrz punkt 6.3) 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich wzajemnych niezgodno ci: 
A.- Techniczne rodki przechowywania 

ITC (dekret 379/2001): Brak danych 
Klasyfikacja: Brak danych 

B.- Ogólne warunki przechowywania. 
Unika róde  ciep a, promieniowania i elektrostatyki. Przechowywa  z dala od rodków spo ywczych. Wi cej informacji, patrz 
punkt 10.5. 

7.3 Szczególne zastosowanie ko cowe: 
Poza ewentualnymi szczególnymi zaleceniami nie jest konieczne stosowanie si  do adnych konkretnych wskazówek 
dotycz cych stosowania tego produktu. 

 
SEKCJA 8: KONTROLA NARA ENIA / RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 

8.1 Parametry dotycz ce kontroli:  
Warto ci graniczne nara enia zawodowego nale y kontrolowa  w odniesieniu do nast puj cych substancji:  

Identyfikacja Warto ci graniczne standardów jako ci rodowiskowej 

Metanol NDS 200 ppm 266 mg/m³ 

CAS: 67-56-1 NDSCh   

CE: 200-659-6 Rok 2015 
Etanol NDS   
CAS: 64-17-5 NDSCh 1000 ppm 1910 mg/m³ 

CE: 200-578-6 Rok 2015  
2-butoksy-etanol NDS 20 ppm 98 mg/m³ 
CAS: 111-76-2 NDSCh 50 ppm 245 mg/m³ 

CE: 203-905-0 Rok 2015  
 
Rafinowany olej mineralny, opary: NDS = 5 mg/m3, NDSCh = 10 mg/m3 

  
8.2 Kontrola nara enia:  

A.- Ogólne rodki bezpiecze stwa i higieny w miejscu pracy:  
Jako rodek zapobiegawczy zaleca si  stosowanie odzie y ochronnej oznaczonej znakiem CE zgodnie z dekretem 1407/1992 
wraz z pó niejszymi zmianami. Wi cej informacji na temat odzie y ochronnej (przechowywanie, stosowanie, czyszczenie, 
konserwacja, klasa ochrony itp.) mo na uzyska  w broszurze informacyjnej udost pnionej przez producenta odzie y 
ochronnej. Wskazówki zawarte w tym miejscu dotycz  czystego produktu. Wskazówki dotycz ce produktu rozcie czonego 
mog  si  ró ni  w zale no ci od stopnia rozcie czenia, zastosowania, metody aplikacji itd. Przy okre laniu obowi zku 
instalacji natrysków ratunkowych i/lub urz dze  do p ukania oczu w magazynach zostan  uwzgl dnione przepisy dotycz ce 
przechowywania produktów chemicznych. Wi cej informacji mo na znale  w punkcie 7.1 i 7.2.  
Wszystkie informacje zawarte w tym punkcie – z uwagi na brak informacji dotycz cych wyposa enia ochronnego posiadanego 
przez firm  – nale y traktowa  jako zalecenie w celu zapobie enia powstaniu zagro enia w pracy z produktem. 
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SEKCJA 8: KONTROLA NARA ENIA / RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ci g dalszy) 

 
B.- Ochrona dróg oddechowych.  

W przypadku powstania oparów lub w sytuacji, gdy zostanie przekroczone najwy sze dopuszczalne st enie (patrz punkt 
8.1) konieczne b dzie zastosowanie rodków ochrony indywidualnej. 

C.- Szczególna ochrona r k.  
Piktogram rodki ochrony indywidualnej Oznakowanie Normy CEN Uwagi 

 
Obowi zkowa 
ochrona r k 

kawice chroni ce przed 
czynnikami chemicznymi 

 

EN 374-1:2003 
EN 374-3:2003/AC:2006 
EN 420:2003+A1:2009 

Wymieni  r kawice w razie jakichkolwiek oznak 
uszkodzenia. 

 
D.- Ochrona oczu/twarzy  

Piktogram rodki ochrony indywidualnej Oznakowanie Normy CEN Uwagi 

 
Obowi zkowa 

ochrona twarzy 

Gogle panoramiczne 
chroni ce przed rozbryzgami 

cieczy i/lub uderzeniami 

 

EN 166:2001 
EN 172:1994/A1:2000 
EN 172:1994/A2:2001 

EN ISO 4007:2012 

Czy ci  codziennie i regularnie dezynfekowa  
zgodnie z instrukcjami producenta. U ycie gogli 

jest zalecane w razie ryzyka rozbryzgów.  

E.- Ochrona cia a  
Piktogram rodki ochrony indywidualnej Oznakowanie Normy CEN Uwagi 

 

 
 

Odzie  robocza 

 

EN ISO 13688:2013 Wy cznie do u ytku zawodowego..  

 Obuwie robocze 
antypo lizgowe 

 

EN ISO 20347:2012 
EN ISO 20344:2011 

adne 

 
F.- Dodatkowe rodki ochrony awaryjnej  

rodki awaryjne Normy rodki awaryjne Normy 

Prysznic awaryjny 

ANSI Z358-1 
ISO 3864-1:2002 

Przyrz d do p ukania oczu 

DIN 12 899 
ISO 3864-1:2002 

 
 
Kontrola nara enia rodowiska:  
Na mocy prawa wspólnotowego dotycz cego ochrony rodowiska zaleca si  nie dopuszcza  do przedostania si  produktu oraz jego 
opakowania do rodowiska. Wi cej informacji patrz punkt 7.1.D 

 
 
Lotne zwi zki organiczne:  
Zgodnie z wymaganiami dekretu królewskiego 117/2003 i 227/2006 produkt ma nast puj ce w ciwo ci: 
 

LZO (zawarto ):   0,35% masa, 
sto  LZO, 20 ºC:   3,62 kg/m³ (3,62 g/l) / warto  graniczna EU dla produktu (kat. A.I): 140 g/l (2010)  

rednia liczba w gli:    4,85 
rednia masa cz steczkowa: 97,41 g/mol 
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SEKCJA 9: W CIWO CI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

 
9.1 Informacje na temat podstawowych w ciwo ci fizycznych i chemicznych:  

Wygl d fizyczny:  
 Stan skupienia w temp. 20 °C: Ciecz 
 Wygl d: Charakterystyczny 
 Kolor: Bia y 
 Zapach: Charakterystyczny 
 Lotno :  
 Temperatura wrzenia przy ci nieniu atmosferycznym: 100 ºC 
 Ci nienie pary w temp. 20 °C: 2351 Pa 
 Ci nienie pary w temp. 50 °C: 12384 Pa (12 kPa) 
 Szybko  parowania w temp. 20 °C: Brak danych * 
 Charakterystyka produktu:  
 sto  w temp. 20 ºC: 1,4 kg/m³ 
 sto  wzgl dna w temp. 20 °C: 1,4 
 Lepko  dynamiczna w temp. 20 °C: Brak danych * 
 Lepko  kinematyczna w temp. 20 °C: Brak danych * 
 Lepko  kinematyczna w temp. 40 °C: Brak danych * 
 St enie: Brak danych * 
 pH: 7 - 9 
 sto  pary w temp. 20 °C: Brak danych * 
 Wspó czynnik podzia u n-oktanol/woda w temp. 20 °C: Brak danych * 
 Rozpuszczalno  w wodzie w temp. 20 °C: Brak danych * 
 Stopie  rozpuszczalno ci: Brak danych * 
 Temperatura rozk adu: Brak danych * 
 Temperatura topnienia/krzepni cia: Brak danych * 
 Palno :  
 Temperatura zap onu: Niepalny (> 60 ºC) 
 Temperatura samozap onu: 238 ºC 
 Dolna granica wybuchowo ci: Brak danych * 
 Górna granica wybuchowo ci: Brak danych * 

9.2 Informacje dodatkowe:  
 Napi cie powierzchniowe temp. 20 °C: Brak danych * 
 Wspó czynnik za amania: Brak danych *  

*Brak informacji na temat zagro  wywo ywanych przez produkt. 
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SEKCJA 10: STABILNO  I REAKTYWNO  
 

10.1 Reaktywno : 
 

Niebezpieczne reakcje nie wyst puj  podczas magazynowania i u ytkowania zgodnie z instrukcj . Patrz sekcja 7.  
10.2 Stabilno  chemiczna:  

Chemicznie stabilny w podanych warunkach magazynowania, przenoszenia i u ytkowania.  
10.3 Mo liwo  wyst powania niebezpiecznych reakcji:  

Nie wyst puj , je li produkt jest magazynowany i sk adowany zgodnie z zaleceniami.  
10.4 Warunki, których nale y unika :  

Stosowa  i sk adowa  w temperaturze pokojowej:  
Wstrz sy i tarcia Kontakt z powietrzem Ogrzewanie wiat o s oneczne Wilgotno  

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy  
10.5 Materia y niezgodne: 

Kwasy Woda Utleniacze Materia y atwopalne Inne 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

10.6 Niebezpieczne produkty rozk adu: 
W celu szczegó owego zapoznania si  z produktami rozk adu nale y zapozna  si  z punktem 10.3, 10.4 i 10.5. W zale no ci od 
warunków rozk adu w jego wyniku mog  uwalnia  si  z one mieszaniny substancji chemicznych: dwutlenek w gla (CO2), tlenek 

gla i inne zwi zki organiczne. 

 
SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 

11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych:  
Nie istniej  dane poparte do wiadczeniami dotycz ce w ciwo ci toksykologicznych dla produktu.  
Zagro enia dla zdrowia: 

 
W razie powtarzaj cego si , wyd onego nara enia lub st  wy szych od ustalonych ogranicze  nara enia zawodowego, mog  
wyst pi  skutki uboczne dla zdrowia w zale no ci od drogi:  
A.- Po kni cie (toksyczno  ostra): 

 
- Ostre zatrucie: W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione, ale produkt zawiera substancje 
zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy po kni ciu. Wi cej informacji patrz sekcja 3.  
- cy/Dra ni cy: W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione, ale produkt zawiera substancje 
zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy po kni ciu. Wi cej informacji patrz sekcja 3.  

B- Wdychanie (toksyczno  ostra):  
- Ostre zatrucie: W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. Produkt nie zawiera substancji 
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne przy wdychaniu. Wi cej informacji patrz sekcja 3.  
- cy/Dra ni cy: W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione, ale produkt zawiera substancje 
zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy wdychaniu. Wi cej informacji patrz sekcja 3.  

C- Kontakt ze skór  i oczami:  
- Kontakt ze skór : W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione, ale produkt zawiera substancje 
zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy kontakcie ze skór . Wi cej informacji patrz sekcja 3.  
- Kontakt z oczami: W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione, ale produkt zawiera substancje 
zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy kontakcie ze skór . Wi cej informacji patrz sekcja 3.  

D- Efekty CMR (rakotwórczo , mutagenno  i szkodliwe dzia anie na rozrodczo ):  
- Rakotwórczo : W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. Produkt nie zawiera substancji 
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze wzgl du na wy ej wymienione efekty. Wi cej informacji patrz sekcja 3.  
- Mutagenno : W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. Produkt nie zawiera substancji 
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne w tym wzgl dzie. Wi cej informacji patrz sekcja 3.  
- Szkodliwe dzia anie na rozrodczo : W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. Produkt nie zawiera 
substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne w tym wzgl dzie. Wi cej informacji patrz sekcja 3.  

E- Efekty uczulaj ce: 
- Oddechowy: W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. Produkt nie zawiera substancji 
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne z efektami uczulaj cymi przekraczaj cymi warto ci graniczne podane w za czniku I punkt 
3.2 rozporz dzenia (WE) 453/2010. Wi cej informacji patrz sekcja 2, 3 i 15.  
- Skórny: W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane 
jako niebezpieczne z efektami uczulaj cymi. Wi cej informacji patrz sekcja 3.  
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SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE (ci g dalszy) 
  

F- Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe (STOT) - pojedyncze nara enie:  
W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako 
niebezpieczne w tym wzgl dzie. Wi cej informacji patrz sekcja 3.  

G- Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe (STOT) - powtarzaj ce si  nara enie:  
- Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe (STOT) - powtarzaj ce si  nara enie: W oparciu o dost pne dane kryteria 
klasyfikacji nie s  spe nione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne w tym wzgl dzie. Wi cej 
informacji patrz sekcja 3.  
- Skóra: W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych 
jako niebezpieczne w tym wzgl dzie. Wi cej informacji patrz sekcja 3.  

H- Zagro enie spowodowane aspiracj :  
W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako 
niebezpieczne w tym wzgl dzie. Wi cej informacji patrz sekcja 3.  

Informacje dodatkowe:  
Brak danych  
Szczegó owa informacja toksykologiczna o substancjach:  

Identyfikacja Toksyczno  ostra Rodzaj 

Mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr EC 247-500-7], 2-metylo-2H- DL50 ustna 100 mg/kg Szczur 
izotiazol-3-onu [nr EC 220-239-6] (3:1) 

CAS: 55965-84-9 DL50 skórna 300 mg/kg Szczur 

CE: Nie dotyczy CL50 wdychanie Brak danych  

 
SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 

Nie istniej  dane poparte do wiadczeniami dotycz ce w ciwo ci ekotoksykologicznych samej mieszaniny.  
12.1 Toksyczno :     

       

  Identyfikacja Toksyczno  ostra Typ Rodzaj 
  

  Mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr EC 247- CL50 0,1 - 1 mg/l (96 h)  Ryba 
  500-7], 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr EC 220-239-6] (3:1) 
  

  CAS: 55965-84-9 CE50 0,1 - 1 mg/l  Skorupiak   

  CE: Nie dotyczy CE50 0,1 - 1 mg/l  Algi   

12.2 Trwa  i zdolno  do rozk adu: 

 Brak danych 
12.3 Zdolno  do bioakumulacji: 

 Nieokre lona 
12.4 Mobilno  w glebie: 

 Nieokre lona 
12.5 Wyniki oceny w ciwo ci PBT i vPvB: 

 Nie dotyczy 
12.6 Inne szkodliwe skutki dzia ania: 

 Nie podano 
 
SEKCJA 13: POST POWANIE Z ODPADAMI 
 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów: 
 

Kod Opis Rodzaj odpadu  
(dyrektywa 2008/98/WE) 

08/01/12 Odpady farb i lakierów, inne ni  wymienione w kodzie 08/01/11 Nie jest niebezpieczny  
Typ odpadu (rozporz dzenie Komisji (UE) nr 1357/2014):  
Brak danych         
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SEKCJA 13: POST POWANIE Z ODPADAMI (ci g dalszy) 

 
Administracja odpadami (usuwanie i ocena):  
Nale y przekaza  wyspecjalizowanemu przedsi biorstwu do utylizacji upowa nionemu do oceny i usuni cia odpadu zgodnie z 
aneksem 1 i aneksem 2 (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE, ustawa 22/2011). Zgodnie z kodem 15 01 
(2000/532/WE) je li pojemnik znajduje si  w bezpo rednim kontakcie z produktem, nale y obchodzi  si  z nim tak samo jak z 
produktem. W przeciwnym przypadku, nale y obchodzi  si  z nim jak z odpadem niestanowi cym zagro enia. Odradza si  jego 
zrzut do cieków wodnych. Patrz punkt 6.2.  

 
Postanowienia dotycz ce administracji odpadami:  
Zgodnie z aneksem II rozporz dzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zosta y przyj te postanowienia wspólnotowe lub krajowe 
zwi zane z administracj  odpadami.  
- Prawo wspólnotowe: dyrektywa 2008/98/WE, decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. 
- Prawo krajowe: ustawa 22/2011 

 
SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZ CE TRANSPORTU 
 

Transport drogowy towarów niebezpiecznych:  
Zgodnie z wymaganiami ADR 2015 i RID 2015:   

14.1 Numer UN (numer ONZ) Brak danych 
14.2 Prawid owa nazwa przewozowa UN Brak danych 

14.3 Klasa(-y) zagro enia w transporcie Brak danych 

 Etykiety: Brak danych 
14.4 Grupa pakowania: Brak danych 
14.5 Zagro enia dla rodowiska: Brak 
14.6 Szczególne rodki ostro no ci dla 

ytkowników  
 Postanowienia specjalne: Brak danych 
 Kod ogranicze  dla transportu tunelami Brak danych 
 ciwo ci fizyko-chemiczne: Patrz sekcja 9 
 Ilo  maksymalna: Brak danych 
14.7 Transport luzem zgodnie z 

za cznikiem II do konwencji MARPOL 
73/78 i kodeksem IBC 

Brak danych 

 
Transport morski towarów niebezpiecznych:  
Zgodnie z wymaganiami IMDG 37-14: 

 
14.1 Numer UN (numer ONZ) Brak danych 
14.2 Prawid owa nazwa przewozowa UN Brak danych 

14.3 Klasa(-y) zagro enia w transporcie Brak danych 

 Etykiety: Brak danych 
14.4 Grupa pakowania: Brak danych 
14.5 Zagro enia dla rodowiska: Brak 
14.6 Szczególne rodki ostro no ci dla 

ytkowników  
 Postanowienia specjalne: Brak danych 
 Kody FEm  
 ciwo ci fizyko-chemiczne: Patrz sekcja 9 
 Ilo  maksymalna: Brak danych 
14.7 Transport luzem zgodnie z 

za cznikiem II do konwencji MARPOL 
73/78 i kodeksem IBC 

Brak danych 
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SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZ CE TRANSPORTU (ci g dalszy) 
  

Transport powietrzny towarów niebezpiecznych:  
Zgodnie z wymaganiami IATA/OACI 2015:   

14.1 Numer UN (numer ONZ) Brak danych 
14.2 Prawid owa nazwa przewozowa UN Brak danych 

14.3 Klasa(-y) zagro enia w transporcie Brak danych 

 Etykiety: Brak danych 
14.4 Grupa pakowania: Brak danych 
14.5 Zagro enia dla rodowiska: Brak 
14.6 Szczególne rodki ostro no ci dla 

ytkowników  
 ciwo ci fizyko-chemiczne: Patrz sekcja 9 
14.7 Transport luzem zgodnie z 

za cznikiem II do konwencji MARPOL 
73/78 i kodeksem IBC 

Brak danych 

 
 
SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 

15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny: 
 

Rozporz dzenie (UE) nr 528/2012: zawiera rodek konserwuj cy w celu ochrony w ciwo ci produktu. Zawiera mieszanin : 5-
chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr EC 247-500-7], 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr EC 220-239-6] (3:1).  
Substancje kandyduj ce do autoryzacji zgodnie z rozporz dzeniem (WE) 1907/2006 (REACH): Brak danych  
Substancje obecne w za czniku XIV REACH (lista zezwole ) i data wa no ci: Brak danych  
Rozporz dzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubo aj cych warstw  ozonow : Brak danych 

 
Substancje czynne, które nie zosta y zatwierdzone zgodnie z artyku em 9 rozporz dzenia (UE) nr 528/2012: Mieszanina: 5-chloro-2-
metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr EC 247-500-7], 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr EC 220-239-6] (3:1) (za wyj tkiem typów produktów 3, 
7, 9, 10)  
ROZPORZ DZENIE (UE) Nr 649/2012 dotycz ce wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów: Brak danych  
Ograniczenia w sprzeda y i stosowaniu niektórych niebezpiecznych substancji i mieszanin (za cznik XVII, REACH)  
Brak danych 

 
 
SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEPISÓW PRAWNYCH (ci g dalszy) 
 

Szczegó owe postanowienia dotycz ce ochrony ludzi lub rodowiska:  
Zaleca si  wykorzysta  informacje zebrane w niniejszej karcie charakterystyki jako wst pne dane s ce do oszacowania 
miejscowego zagro enia w celu podj cia niezb dnych kroków zapobiegaj cych wyst pieniu ryzyka zwi zanego z obchodzeniem si  
z tym produktem, a tak e z jego stosowaniem, przechowywaniem i usuwaniem.  
Inne przepisy:  
Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania 
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce rozporz dzenie 
(WE) nr 1907/2006  
Dekret królewski Nr 117/2003 z 31 stycznia w sprawie ograniczenia szkodliwych emisji lotnych zwi zków organicznych w wyniku 
stosowania rozpuszczalników.  
Dekret królewski Nr 1436/2010 z 5 listopada, za pomoc  którego dokonywane s  zmiany w ró nych dekretach królewskich w celu ich 
dostosowania do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE, która zmienia ró ne dyrektywy w celu ich dostosowania 
do rozporz dzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.  

15.2 Ocena bezpiecze stwa chemicznego:  
Dostawca nie przeprowadzi  oceny bezpiecze stwa chemicznego. 
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SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 
 

Przepisy dotycz ce kart charakterystyki:  
Niniejsza karta charakterystyki powsta a zgodnie z ANEKSEM II-Poradnik dla osób sporz dzaj cych karty charakterystyki do 
rozporz dzenia (WE) nr 1907/2006 (rozporz dzenia (WE) nr 453/2010)  
Zmiany w stosunku do poprzedniej karty bezpiecze stwa wp ywaj ce na zarz dzanie ryzykiem:  
Brak danych  
Teksty z normatywy wspomnianej w sekcji 3:  
Podane zwroty nie dotycz  samego produktu, s  wy cznie do celów informacyjnych i odnosz  si  do poszczególnych 
sk adników, pojawiaj cych si  w sekcji 3.  
Dyrektywa 67/548/EWG i dyrektywa 1999/45/WE:  

R23/24/25: Dzia a toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór  i po po kni ciu. 
R34: Powoduje oparzenia. 
R43: Mo e powodowa  uczulenie w kontakcie ze skór . 
R50/53: Dzia a toksycznie na organizmy wodne; mo e powodowa  d ugo utrzymuj ce si  niekorzystne zmiany w rodowisku 
wodnym. 

 
Rozporz dzenie nr 1272/2008 (CLP):  

Acute Tox. 3: H301+H311+H331 - Dzia a toksycznie po po kni ciu, w kontakcie ze skór  lub w nast pstwie wdychania. 
Aquatic Acute 1: H400 - Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
Aquatic Chronic 1: H410 - Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki. 
Skin Corr. 1B: H314 - Powoduje powa ne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
Skin Sens. 1: H317 - Mo e powodowa  reakcj  alergiczn  skóry.  

 
Procedura klasyfikacji:  
Brak danych 

Rady dotycz ce wyszkolenia personelu:  
Zaleca si , aby personel, który b dzie mia  styczno  z tym produktem, zosta  przeszkolony w stopniu podstawowym w zakresie 
bezpiecze stwa pracy w celu u atwienia zrozumienia i interpretacji karty charakterystyki oraz etykiety produktu. 

 
ówne ród a literatury:  

http://esis.jrc.ec.europa.eu 
http://echa.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu  
 
Skróty i akronimy stosowane w karcie charakterystyki: 
ADR: Europejska konwencja dotycz ca mi dzynarodowego drogowego przewozu towarów i adunków niebezpiecznych  
IMDG: Mi dzynarodowy morski kodeks adunków niebezpiecznych 
IATA: Mi dzynarodowe Zrzeszenie Przewo ników Powietrznych  
OACI: Mi dzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego  
ChZT: Chemiczne zapotrzebowanie tlenu  
BZT: Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) w ci gu 5 dób 
BCF: Wspó czynnik biokoncentracji 
DL50: Medialna dawka miertelna  
CL50: Medialne st enie miertelne 
EC50: st enie skuteczne 
POW Log: Logarytm wspó czynnika podzia u oktanol/woda 
Koc: Wspó czynnik podzia u normalizowany na zawarto  w gla organicznego, okre la stopie  absorpcji substancji organicznych 

 
 
 
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zosta y oparte na ród ach i wiedzy technicznej oraz obowi zuj cym prawie na poziomie europejskim i krajowym, 
a ich dok adno  nie mo e zosta  w pe ni zagwarantowana. Nie mo na traktowa  niniejszych informacji jako gwarancji w ciwo ci produktu, gdy  chodzi jedynie o 
opis wymaga  dotycz cych kwestii bezpiecze stwa. Metody i warunki pracy u ytkowników tego produktu znajduj  si  poza zasi giem naszej wiedzy i kontroli, wi c 

ytkownik sam ponosi odpowiedzialno  za podejmowanie odpowiednich rodków maj cych na celu dostosowanie si  do wymogów prawa w odniesieniu do sposobu 
obchodzenia si , przechowywania, u ytkowania i usuwania produktów chemicznych. Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki odnosz  si  wy cznie do danego 
produktu, którego nie wolno stosowa  w celach innych ni  okre lone. 
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