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Karta charakterystyki 
 

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
 
1.1. Identyfikator produktu 

     Nazwa handlowa:                          MARCOPOL KLEJ ADB TITANIUMPRO 
 
1.2. Istotne zastosowania zidentyfikowane substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
Zastosowanie zidentyfikowane: Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty przeznaczony do prac wykończeniowych 
w budownictwie. Daje wodoodporną i wytrzymałą spoinę o doskonałej przyczepności początkowej do typowych 
podłoży. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. 
Zastosowanie odradzane: inne niż podano powyżej. 

 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Nazwa i adres firmy: Producent:     Rytm-L Sp. z o. o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska 
                             tel / fax (+48 32) 324 00 00 
Dystrybutor:      Marcopol Sp. z o.o., Ul. Oliwska 100, 80-209 Chwaszczyno k/Gdyni,   
Polska 
                              Tel. (+48) 58 55 40 555 
Informacja o preparacie: 
+ 48 32 324 00 17 
mail: chb_karty@rytm-l.pl 

  
1.4. Numer telefonu                                           alarmowego: + 48 32 324 00 17  pn-pt w godzinach 8-16 

                         + 48 32 324 00 50 pn-pt w godzinach 8-16 
                         998, 112, najbliższa jednostka PSP 

 

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń 

 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

 Klasyfikacja wg ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1272/2008 
 
Produkt nie jest klasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna. 
 

  Elementy oznakowania 
 

 
Na opakowaniach z produktem musi znajdować się napis:  
EUH208 „Zawiera: 1,2-benzoizotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej”  
Zgodnie z prawem Unii Europejskiej oraz wymogami krajowymi, żadne inne elementy oznakowania nie są wymagane 
 

 
  

Sekcja 3: Skład / informacja o składnikach 

3.1. Substancje       

Nie dotyczy 
 
3.2. Mieszaniny 

 
Produkt jest mieszaniną.  
Produkt nie zawiera żadnych niebezpiecznych składników w ilościach, które zgodnie z prawem Unii Europejskiej oraz wymogami 
krajowymi wymagałyby wymienienia ich w niniejszej części karty charakterystyki. 
 

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy 

mailto:chb_karty@rytm-l.pl
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4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

W przypadku kontaktu ze skórą:  
Umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem, spłukać dokładnie wodą, w przypadku pojawienia się podrażnienia, 
rumieni skontaktować się z lekarzem.  
W przypadku kontaktu z oczami: 
Przepłukać oczy przez kilka naście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. 
Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki, natychmiast skontakto-
wać się z lekarzem. 
Narażenie inhalacyjne: 
W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, w razie braku 
szybkiej poprawy zasięgnąć porady lekarza. 
W przypadku połknięcia: 
Nie wywoływać wymiotów, podać do wypicia dużą ilość wody, natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie 
podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej 
 

 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
 
U osób wrażliwych w następstwie bezpośredniego kontaktu produkt może wywoływać podrażnienia skóry/oczu. 
 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegółowego postępowania  
z poszkodowanym 

 
Brak 

 

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

 

5.1. Środki gaśnicze  
 

Produkt niepalny 
 
 

Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
 
 
6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy  
Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Stosować się do poleceń osób likwidujących awarię.  
6.1.2. Dla osób udzielających pomocy  
Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem.  
Stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.  
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  
Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia  
6.3.1. Zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku  
O ile to możliwe uszczelnić miejsce wycieku, zamknąć doprowadzenie cieczy. Obwałować miejsce wycieku.  
6.3.2. Zalecenia dotyczące likwidacji wycieku  
Nieduże ilości produktu, przysypać piaskiem lub innym materiałem chłonnym, a następnie zebrać do oznakowanego, 
zamykanego pojemnika i unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Duże ilości cieczy odpompować do 
oznakowanego, zamykanego pojemnika i wykorzystać lub unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
6.4. Odniesienia do innych sekcji  
Nie dotyczy. 
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Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.  
Nosić odzież roboczą.  
Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem.  
Unikać zanieczyszczenia oczu.  
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgod-
ności.  
Produkt przechowywać w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5 do 35°C 
w pomieszczeniach wentylowanych – poza podanym zakresem temperatur może nastąpić koagulacja dyspersji. 
Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w podsekcji 1.2. 
  

Sekcja 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej 

 
8.1. Parametry dotyczące kontroli  
8.1.1. Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy  
Nie ustanowiono.  
8.1.2. Poziomy DN(M)EL  
8.1.2.1. Poziomy DN(M)EL dla pracowników  
Dane niedostępne.  
8.1.2.2. Poziomy DNEL dla całej populacji  
Dane niedostępne.  
8.1.3. Poziomy PNEC  
Dane niedostępne.  
8.2. Kontrola narażenia  
8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli  
Zapewnić wentylację miejsca pracy.  
8.2.2. Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny  
8.2.2.1. Ochrona oczu lub twarzy  
W przypadku narażenia na rozpylane/rozchlapywane cząstki produktu należy stosować okulary ochronne lub osłonę 
twarzy.  
8.2.2.2. Ochrona skóry  
Ochrona rąk  
Nie jest wymagana.  
Inne  
Stosować odzież i obuwie robocze.  
8.2.2.3. Ochrona dróg oddechowych  
W przypadku niewystarczającej wentylacji stosować maskę z pochłaniaczem par organicznych.  
8.2.2.4. Zagrożenia termiczne  
Produkt nie stwarza zagrożenia termicznego.  
8.2.3. Kontrola narażenia środowiska  
Unikać zrzutów do środowiska, nie wprowadzać do kanalizacji.  
Ewentualne emisje z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinny być sprawdzane w celu określenia 
ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. Na tej podstawie należy określać konieczność zastosowania 
odpowiednich urządzeń zmniejszających emisje. 
 

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd ciecz (dyspersja wodna) barwy białej  
b) Zapach charakterystyczny  
c) Próg zapachu dane niedostępne  
d) pH 4,0 – 6,0  
e) Temperatura topnienia/krzepnięcia dane niedostępne  
f) Temperatura wrzenia ok. 100°C  
g) Temperatura zapłonu nie dotyczy  
h) Szybkość parowania nie dotyczy  
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i) Palność (ciała stałego, gazu) nie dotyczy  
j) Górna/dolna granica wybuchowości nie dotyczy  
k) Prężność par nie dotyczy  
l) Gęstość par nie dotyczy  
m) Gęstość względna ok. 1,07 g/cm3  
n) Rozpuszczalność rozcieńczalny  
o) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda nie dotyczy  
p) Temperatura samozapłonu nie dotyczy 
q) Temperatura rozkładu dane niedostępne  
r) Lepkość 10000 - 20000 mPas  
s) Właściwości wybuchowe nie dotyczy  
t) Właściwości utleniające nie dotyczy 
 
9.2. Inne informacje:            Nie dotyczy. 

 

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność 

 
10.1. Reaktywność: Nie znana 

 

10.2. Stabilność chemiczna: Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu. 
 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Brak. 
 
10.4. Warunki, których należy unikać: W niskich temperaturach (poniżej 5oC) następuje nieodwracalna koagulacja 
polimeru. W temperaturze około 100oC następuje odparowanie zawartej w produkcie wody. 

 
10.5. Materiały niezgodne: Brak 

 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu: Produkt stabilny. W czasie termicznego rozkładu polimeru zawartego w 
produkcie powstają węglowodory aromatyczne. 
 

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne 

 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  
Produkt nie był przedmiotem badań toksykologicznych. Oceny zagrożeń jakie stwarza on dla zdrowia człowieka do-
konano zgodnie z zasadami obowiązującymi dla mieszanin (patrz również Sekcja 2 niniejszej karty charakterystyki).  
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  
11.1.1. Toksyczność ostra  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
11.1.2. Działanie żrące/drażniące na skórę  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
11.1.3. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
11.1.4. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
1.1.5. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
11.1.6. Rakotwórczość  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
11.1.7. Szkodliwe działanie na rozrodczość  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
11.1.8. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
11.1.9. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
11.1.10. Zagrożenie spowodowane aspiracją  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  



                                                                                                                                        
Karta Charakterystyki                                                                         MARCOPOL KLEJ ADB TITANIUMPRO 

5 

11.2. Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia  
Skóra, drogi oddechowe.  
11.3. Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi  
Brak danych. 

Sekcja 12: Informacje ekologiczne 

 
12.1. Toksyczność 

Produkt nie był przedmiotem badań ekotoksykologicznych. Oceny zagrożeń jakie stwarza on dla środowiska dokona-
no zgodnie z zasadami obowiązującymi dla mieszanin (patrz również Sekcja 2 niniejszej karty charakterystyki).  
12.1. Toksyczność  
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.  
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu  
Główny składnik produktu (polimer) nie ulga łatwo rozkładowi biotycznemu i abiotycznemu.  
12.3. Zdolność do bioakumulacji  
Opierając się o budowę chemiczną nie oczekuje się, aby główny składnik produktu (polimer) wykazywał zdolność do 
biokumulacji.  
12.4. Mobilność w glebie  
Dane niedostępne.  
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  
Produkt nie zawiera substancji zidentyfikowanych jako PBT/vPvB.  
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
Dane niedostępne. 
 

Sekcja 13: Postępowanie z odpadami 

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów: 

 
Odpady produktu powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi. Odpady, których nie udało się poddać 
odzyskowi, powinny być unieszkodliwiane (poddane procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicz-
nych; składowane).  
Składować należy wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób jest niemożliwe z przyczyn techno-
logicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.  
Odzysk i unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym w instalacjach lub urządze-
niach spełniających odpowiednie wymagania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Kod odpadu: produkt wyjściowy: 07 02 13 lub 07 02 99.  
Opakowania wielokrotnego użytku po oczyszczeniu stosować powtórnie.  
Opakowania jednorazowe odzyskać lub unieszkodliwić zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowanio-
wych.  
Kod odpadu: zużyte opakowania dokładnie oczyszczone z suchych pozostałości wyjściowego produktu:  
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.  
15 01 04 Opakowania z metalu.  
„Dokładnie oczyszczone” oznacza opakowania z usuniętą maksymalną ilością produktu z opakowania fizycznymi lub 
mechanicznym sposobami, tak aby zostały jedynie pozostałości lub zanieczyszczenia, których nie można usunąć tymi 
sposobami.  
Kody zostały przydzielone na podstawie aktualnego składu produktu, zarówno formy wyjściowej, jak i suchych 
pozostałości. Jeśli nastąpi zmieszanie z innymi odpadami, przypisany kod odpadu może być inny. 
 

Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu 

 
Opakowanie i transport nie podlegają przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych (ADR, RID, IATA 
DGR, IMDG).  
Przewozić krytymi środkami transportu.  
14.1. Numer UN (numer ONZ)  
Nie dotyczy.  
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN  
Nie dotyczy. 
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14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  
Nie dotyczy.  
14.4. Grupa pakowania  
Nie dotyczy.  
14.5. Zagrożenia dla środowiska  
Nie dotyczy.  
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników  
Nie dotyczy.  
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC  
Nie dotyczy. 
 

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

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

i mieszaniny 
 
 

 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agen-
cji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 
793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dy-
rektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

 

 Rozporządzenie (WE)nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowa-
nia substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. [ATP1; ATP2; ATP3, ATP4, ATP5, ATP6, ATP 7] 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające roz-
porządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzie-
lania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 

                (REACH) 

 Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322) z późniejszymi zmia-
nami 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz. 
445) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji sub-
stancji chemicznych i ich mieszanin; (Dz. U. 2012, poz. 1018 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6.06.2014 r. w sprawie najwyższych dopusz-
czalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 
817) 

 Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).  
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów 

                (Dz.U. 2014 poz. 1923).  

 Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwai higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. 

                (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86)z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środ-
ków ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 05.11.2009r w sprawie szczegółowych wymagań dla wyro-
bów aerozolowych (Dz.U. Nr 188 poz. 1460) z późniejszymi zmianami. 
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15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
 
              Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona. 

 

Sekcja 16: Inne informacje 

 
16.2. Lista odpowiednich zwrotów wymienionych w sekcjach 2-15 oraz (jeśli to właściwe) pełny tekst wszelkich 
zwrotów, które nie zostały podane w całości w sekcjach 2-15  
 
DNEL Pochodny poziom niepowodujący zmian (Derived No-Effect Level)  
PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (Predicted No Effect Concentration)  
vPvB (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji  
PBT (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna  
LD50 Dawka badanej substancji, która powoduje 50% śmiertelności w określonym przedziale czasowym  
LC50 Śmiertelne stężenie substancji chemicznej powodujące śmierć 50% badanej populacji  
EC50 Stężenie badanej substancji powodujące 50% zmian w reakcji (np. na wzrost) w określonym przedziale czaso-
wym  
NOEC Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian (No Observed Effect Concentration)  
RID Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych  
ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
 
Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu o zastosowaniu  zidentyfikowanym w karcie. Dane 
dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych 
właściwości. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne 
stosowanie produktu spada na użytkownika.   
Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem,  
o zagrożeniach i indywidualnych środkach ochrony wyszczególnionych w karcie charakterystyki. 
Klasyfikacji mieszaniny dokonano metodą obliczeniową, na podstawie zawartości niebezpiecznych składników. 


