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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDE NTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSI ĘBIORSTWA 
 
1.1. Identyfikator produktu  
Nazwa handlowa produktu: SPRINTER - ZK 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancj i lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:  
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania: 
 Domieszka do betonu 
 
1.2.2. Zastosowania odradzane: 
 Brak dostępnych danych 
 
1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki: 
Admitex spółka z o.o. spółka komandytowa   
ul. Wojska Polskiego 136 C, 41-208 Sosnowiec  
tel. +48 32 601 24 79 
www.admitex.pl  
Osoba odpowiedzialna za kartę: Marcin Imioło, e-mail: marcin.imiolo@admitex.pl 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego: 
Telefon alarmowy producenta: 32 601 24 79 
112 – telefon alarmowy centrum powiadamiania ratunkowego 
 
SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ŻEŃ 

 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: 
 
Zgodnie z Rozporz ądzeniem (WE) nr 1272/2008 
 
Acute Tox. 4 (oral) – Toksyczność ostra (droga pokarmowa) kategoria zagrożenia 4 z przypisanym zwrotem H:  
H302 Działa szkodliwie po połknięciu 
 
Eye Dam. 1 – Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy kategoria zagrożenia 1 z 
przypisanym zwrotem H: 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
 
 
Zagrożenie dla zdrowia: produkt działa szkodliwie po połknięciu, silnie drażniąco wobec oczu 
Zagrożenie dla środowiska: produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska 
Zagrożenia fizyczne/chemiczne: produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie 
Zagrożenie pożarowe: produkt niepalny, roztwór wodny. Pozostałość po odparowaniu wody ma właściwości 
utleniające, podtrzymujące palenie 
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2.2. Elementy oznakowania 
 
Zgodnie z Rozporz ądzeniem (WE) nr 1272/2008 
 
Piktogramy: 

   
                                                                           

Hasło ostrzegawcze: Niebezpiecze ństwo 
 
Zwroty okre ślające rodzaj zagro żenia: 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
 
Zwroty okre ślające środki ostro żności: 
Ogólne: 
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę 
P102 Chronić przed dziećmi 
Zapobieganie: 
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu 
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu 
P280 Stosować odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy 
Reagowanie: 
P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z 
OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem 
P330 Wypłukać usta 
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem 
Przechowywanie: 
- 
Usuwanie: 
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi / 
międzynarodowymi przepisami 
 
Składnik stwarzaj ący zagro żenie:  azotan(V) wapnia 
 
2.3. Inne zagro żenia:  
Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH 
 
SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH  
 
3.1. Substancje 
Nie dotyczy 
 
3.2 Mieszaniny 
Produkt jest mieszaniną. Skład: mieszanina substancji stwarzających zagrożenie wymienionych poniżej oraz 
substancji pomocniczych nie stwarzających zagrożenie, bądź o zawartości poniżej progu klasyfikacyjnego. 
 
Klasyfikację substancji stwarzających zagrożenie zawartych w produkcie podano zgodnie z tabelą 3.1 
załącznika VI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z uwzględnieniem 
jego aktualizacji, danych REACH, danych literaturowych i producenta. 
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Nr CAS Nr WE Nr indeksowy Nr rejestracji 
REACH Nazwa chemiczna Zawartość Kategorie zagrożenia Zwroty H 

10124-37-5 233-332-1 nie nadany 01-2119495093-
35-XXXX 

calcium nitrate 
weight of nitrogen 

/ azotan(V) 
wapnia 

< 50 % 
wag. 

 Acute Tox. 4 (oral), Eye 
Dam 1 H302, 318 

 
Znaczenie kategorii zagrożenia oraz zwrotów H patrz sekcja 16. 
 
SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
W pierwszej kolejności należy wyprowadzić poszkodowaną osobę z zanieczyszczonego środowiska.  
Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Jeżeli poszkodowany wymiotuje, obrócić go w pozycji 
bezpiecznej aby zapobiec ryzyku zadławienia się wymiocinami. W razie wystąpienia problemów 
zdrowotnych, natychmiast kontaktować się z lekarzem. Przedstawić lekarzowi kartę charakterystyki lub 
etykietę produktu. 
 
Ochrona osób udzielaj ących pierwszej pomocy: Nie należy podejmować żadnych działań, które 
stwarzałyby ryzyko dla ratownika chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Stosować zalecane środki 
ochrony osobistej (patrz sekcja 8). 
 
Skażenie skóry: zmyć wodą z mydłem. Zdjąć zabrudzoną odzież, wyprać przed powtórnym użyciem. Jeżeli 
wystąpi podrażnienie skontaktować się z lekarzem 
 
Skażenie oczu: przemywać oko bieżącą wodą przy otwartej powiece min. 15 minut, unikać silnego 
strumienia wody – ryzyko uszkodzenia rogówki. Natychmiast skonsultować się z okulistą  
UWAGA: Zwłoka w przystąpieniu do przemywania oczu może spowodować utratę wzroku. 
 
Narażenie inhalacyjne: w razie pogorszenia samopoczucia wyprowadzić poszkodowanego z miejsca 
narażenia, zapewnić dostęp świeżego powietrza 
Spożycie : w przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, skonsultować się z lekarzem 
 
4.2. Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia 
Ostre objawy  – podrażnienie spojówki, łzawienie pieczenie, ból. Po spożyciu występują bóle brzucha, 
nudności, wymioty, zawroty głowy, sinienie skóry 
Opóźnione objawy  – brak danych 
Skutki nara żenia  – po spożyciu przez dorosłych azotany(V) są redukowane przez bakterie jelitowe do 
azotynów(III), które mają wpływ na utlenienie żelaza Fe w hemoglobinie, co może prowadzić do niedoboru 
tlenu w organizmie. Azotyny mogą konwertować oksyhemoglobinę do methemoglobiny wpływając na 
transport tlenu we krwi wywołując methemoglobinemię (sinicę) tzw. ”blue baby syndrom” 
 
4.3.Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego post ępowania 
z poszkodowanym 
Informacja dla lekarza: brak specyficznego antidotum, stosować leczenie objawowe.  
 
SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

 
5.1. Środki ga śnicze 
Stosowne środki ga śnicze: odpowiednie do palących się w otoczeniu materiałów. Małe pożary gasić  
dwutlenkiem węgla, gaśnicami proszkowymi lub pianowymi, piaskiem. Większy pożar zwalczać 
rozproszonym strumieniem wody lub pianami gaśniczymi. 
Środki ga śnicze, które nie mog ą być używane ze wzgl ędów bezpiecze ństwa:  woda w silnym strumieniu  
 
5.2. Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą 
Przy spalaniu i/lub rozkładzie termicznym produktu mogą wydzielać się tlenki azotu, tlen. Nie wdychać 
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produktów rozkładu termicznego/spalania – mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Po odparowaniu 
zawartej w produkcie wody pozostaje składnik o działaniu utleniającym wydzielający tlen będący 
promotorem ognia. 
 
5.3. Informacje dla stra ży po żarnej:  bezwzględnie stosować niezależny aparat oddechowy i odpowiednią 
odzież ochronną w trakcie akcji gaśniczej lub podczas prac porządkowych natychmiast po pożarze w 
zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach. 
 
Zalecenia ogólne:  usunąć z zagrożonego obszaru osoby niepowołane, niebiorące udziału w likwidowaniu 
pożaru. 
 
Dodatkowe uwagi:  opakowania nie objęte pożarem schładzać za pomocą mgły wodnej z bezpiecznej 
odległości. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczone wody pogaśnicze usuwać zgodnie odpowiednimi 
przepisami. 
 
SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADK U NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

 
6.1. Indywidualne środki ostro żności, sprz ęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych: 
Prace porządkowe prowadzić przy odpowiedniej wentylacji, stosować zalecane wyposażenie ochronne.  
Dla personelu bior ącego udział w akcji ratowniczej: zapoznać się z informacjami z sekcji 8 
 
6.2. Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska:  
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód gruntowych, gleby i otwartych cieków wodnych. 
 
6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania 
skażenia:  
W przypadku rozszczelnienia pojemnika, rozlania się produktu, zabezpieczyć źródło wycieku, przelać 
produkt do pustego pojemnika. Rozlany produkt przesypać materiałem chłonnym (piasek, ziemia 
okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący, itp.) zebrać do zamykanego pojemnika i przeznaczyć do 
utylizacji. Miejsce skażenia zmyć dokładnie wodą. 
W razie potrzeby skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm trudniących się usuwaniem i likwidacją 
odpadów.  
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji: 
Indywidualne środki ochrony – sekcja 8 
Postępowanie z odpadami – sekcja 13 
 
SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGA ZYNOWANIE 

 
7.1. Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania:   
Unikać zbędnego kontaktu z produktem. Przy manipulacji produktem stosować zalecane środki ochrony 
osobistej.  
 
Higiena przemysłowa: 
- zapewnić właściwą wentylację podczas pracy (wentylacja ogólna i miejscowa wywiewna) 
- zapewnić stanowisko do płukania oczu w przypadku ich skażenia 
- zdjąć i wyprać zanieczyszczoną produktem odzież 
- ręce umyć wodą z mydłem przed jedzeniem, paleniem papierosów i po zakończeniu pracy 
- należy przestrzegać zwykłych środków ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami. 
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym info rmacje dotycz ące wszelkich wzajemnych 
niezgodno ści:  
Przechowywać w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, z 
dala od produktów żywnościowych, substancji palnych i wybuchowych oraz reduktorów, chronić przed 
dostępem ognia, ciepła i słońca. 
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7.3. Szczególne zastosowania ko ńcowe:  
Patrz sekcja 1.2 
 
SEKCJA 8. KONTROLA NARA ŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  
 

8.1. Parametry dotycz ące kontroli: 
Warto ści graniczne nara żenia: produkt nie zawiera składników, których wartości graniczne muszą być 
kontrolowane w miejscu pracy z produktem. NDS, NDSCh – nie ustalono. 
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2014r. 
Poz. 817). 
 
Najwy ższe dopuszczalne st ężenie w materiale biologicznym DSB: 
Dla produktu i jego składników nie określono wartości DSB. 
 
Warto ści DNEL i PNEC: 
Brak danych dla produktu 
 
Poziom nie powodujący zmian (DNEL) dla robotników (dotyczy azotanu(V) wapnia): 
Schemat narażenia Droga wartość DNEL 

Długotrwały – skutki ogólnoustrojowe  Wdychanie 24,5 mg/m3 

Długotrwały – skutki ogólnoustrojowe Kontakt ze skórą 13,9 mg/kg m. c./dzień 

 
Poziom nie powodujący zmian (DNEL) dla ogólnej populacji (dotyczy azotanu(V) wapnia): 
Schemat narażenia Droga wartość DNEL 

Długotrwały – skutki ogólnoustrojowe  Wdychanie 6,3 mg/m3 

Długotrwały – skutki ogólnoustrojowe Kontakt ze skórą 8,33 mg/kg m. c./dzień 

Długotrwały – skutki ogólnoustrojowe  Pokarmowa 8,33 mg/kg m. c./dzień 

 
Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku PNEC (dotyczy azotanu(V) wapnia): 
PNEC woda słodka: 0,45 mg/dm3 

PNEC woda morska: 0,045 mg/dm3 

PNEC działanie oczyszczalni ścieków: 18 mg/dm3 

 

8.2. Kontrola nara żenia: 
Zalecenia w zakresie środków technicznych: 
Wentylacja ogólna w razie potrzeby miejscowa instalacja wyciągowa. 
 
Środki ochrony indywidualnej: 
Konieczność stosowania i dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej powinny uwzględniać rodzaj 
zagrożenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposób postępowania z produktem. 
Stosować środki ochrony renomowanych producentów. 
 
a) Ochrona dróg oddechowych  – nie wymagana, przy zapewnieniu wystarczającej wentylacji w miejscu 
pracy 
b) Ochrona r ąk – zalecane rękawice ochronne. Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być 
nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Stosować rękawice ochronne z kauczuku neoprenowego 
lub nitrylowego. Grubość min. 0,5 mm. Jeśli przewidywany jest długotrwały lub często powtarzający się 
kontakt z produktem, zalecane jest noszenie rękawic o klasie ochrony 4 (czas przebicia większy niż 120 
minut zgodnie z PN-EN 374). Jeśli przewidywany jest tylko krótki kontakt z produktem, zalecane jest 
noszenie rękawic o klasie ochrony 2 lub wyższej (czas przebicia większy niż 30 minut zgodnie z PN-EN 
374). Odporność materiałów, z których wykonano rękawice musi być sprawdzona przed zastosowaniem. Od 
producenta rękawic należy uzyskać informację na temat czasu przenikania przez nie substancji i taki czas 
musi być przestrzegany. Zaleca się regularne zmienianie rękawic i natychmiastową ich wymianę, jeśli wystąpią 
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jakiekolwiek oznaki ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, 
elastyczności, kształcie). 
c) Ochrona oczu  – wymagane ściśle dopasowane okulary ochronne zgodne z normą PN-EN 166 lub maska 
na twarz 
d) Ochrona skóry  – zalecane ochronne ubranie robocze 
 
Normy na sprz ęt ochronny: 
PN-EN 140:2001 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski i ćwierćmaski. Wymagania, badanie, 
znakowanie 
PN-EN 143:2004 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie 
PN-EN 149+A1:2010 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. 
Wymagania, badanie, znakowanie 
PN-EN 14387+A1:2010 Sprzęt ochrony układu oddechowego  - Pochłaniacze i filtropochłaniacze - 
Wymagania, badanie, znakowanie 
PN-EN 374-1:2005 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Część 1: 
Terminologia i wymagania 
PN-EN 374-2:2005 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Część 2: 
Wyznaczanie odporności na przesiąkanie  
PN-EN 374-3:2005 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Część 3: 
Wyznaczanie odporności na przenikanie substancji chemicznych 
PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania 
PN-EN 14605+A1:2010 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieży 
ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub 
rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy PB[3] i PB[4]) 
PN-EN ISO 20344:2012 Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia 
 
Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.). 
Gdy stężenie substancji stwarzających zagrożenie jest ustalone i znane, doboru środków ochrony 
indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku 
pracy, czasu narażenia, czynności wykonywanych przez pracownika oraz zaleceń podanych przez 
producenta środka ochrony indywidualnej. W sytuacji awaryjnej lub gdy stężenie substancji na stanowisku 
nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej izolujące organizm (kombinezon gazoszczelny 
skompletowany z izolującym sprzętem ochrony układu oddechowego). 
 
Kontrola nara żenia środowiska:  
Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub 
gleby. 
 
Najwy ższe dopuszczalne warto ści wska źników zanieczyszcze ń dla oczyszczonych ścieków 
przemysłowych: 
Azot azotanowy: 30 mg NO3-/dm3 (dotyczy wszystkich sektorów i wszystkich rodzajów ścieków) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. „w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego” (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) 
 
SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 

9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych: 
Postać:      ciecz 
Zapach:       brak danych 
pH (20°C):       5 – 7 
Temperatura topnienia/krzepni ęcia:    brak danych 
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzen ia:  brak danych 
Temperatura zapłonu:     brak danych 
Szybko ść parowania:      brak danych 
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Palno ść:      produkt zawiera palne składniki 
Górna/dolna granica palno ści lub górna/dolna granica wybuchowo ści:  brak danych 
Prężność par:       brak danych 
Gęsto ść par:       brak danych 
Gęsto ść:      brak danych 

Rozpuszczalno ść w wodzie:    mieszalny w każdym stosunku 
Rozpuszczalno ść w innych rozpuszczalnikach: brak danych 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:   brak danych 
Temperatura samozapłonu:     brak danych 
Temperatura rozkładu:     brak danych 
Lepko ść:     brak danych 
Właściwo ści wybuchowe:   brak danych 
Właściwo ści utleniaj ące:   brak danych 
 
9.2. Inne informacje:     brak danych  
 
SEKCJA 10. STABILNO ŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

 
10.1. Reaktywno ść: 
Produkt wykazuje właściwości utleniające po odparowaniu zawartej w nim wody 
 
10.2. Stabilno ść chemiczna: 
Produkt stabilny w normalnych warunkach otoczenia (patrz sekcja 7 – warunki przechowywania) 
 
10.3. Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji: 
Brak danych 
 
10.4 Warunki, których nale ży unika ć: 
Nadmierne ogrzanie, możliwości odparowania wody 
 
10.5. Materiały niezgodne:  
Substancje palne i wybuchowe, reduktory 
 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:  
Żadne przy zachowaniu odpowiednich warunków magazynowania / stosowania / transportu. 
Pod wpływem rozkładu termicznego wydzielają się tlenki azotu. 
 
SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE  
 

11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych: 
Toksyczność ostra doustnie: brak danych dla produktu  
Toksyczność ostra dermalnie: brak danych dla produktu 
Toksyczność ostra inhalacyjnie: brak danych dla produktu 
Toksyczno ść ostra składników stwarzaj ących zagro żenie: 
Toksyczność ostra doustna LD50 (szczur): >300 – 2000 mg/kg (dotyczy azotanu(V) wapnia) 
Toksyczno ść ostra doustnie: ATE (oszacowane) > 300 – 2000 mg/kg – produkt klasyfikowany jako 
stwarzający zagrożenie toksycznością ostrą po połknięciu kategoria zagrożenia 4 zg. z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 
Toksyczno ść ostra kontakt ze skór ą: ATE (oszacowane) > 2000 mg/kg – produkt nie klasyfikowany jako 
stwarzający zagrożenie toksycznością ostrą w kontakcie ze skórą wg Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 
Toksyczno ść ostra inhalacyjnie: ATE (oszacowane) > 5 mg/dm3/4h (mgły) – produkt nie klasyfikowany 
jako stwarzający zagrożenie toksycznością ostrą przy wdychaniu wg Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 
Działanie żrące/dra żniące na skór ę: produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie dra żniące na oczy:  produkt klasyfikowany jako żrący (kategoria 
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zagrożenia 1) 
Działanie uczulaj ące na drogi oddechowe lub skór ę: produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:  produkt nie zawiera składników stwarzających zagrożenie 
umieszczonych w wykazie substancji i produktów o działaniu mutagennym 
Działanie rakotwórcze:  produkt nie zawiera składników stwarzających zagrożenie umieszczonych w 
wykazie substancji i produktów o działaniu rakotwórczym 
Szkodliwe działanie na rozrodczo ść: produkt nie zawiera składników stwarzających zagrożenie 
umieszczonych w wykazie substancji i produktów o działaniu szkodliwym na rozrodczość 
Działanie toksyczne na narz ądy docelowe – nara żenie jednorazowe: produkt nie spełnia kryteriów 
klasyfikacyjnych 
Działanie toksyczne na narz ądy docelowe – powtarzane nara żenie: produkt nie spełnia kryteriów 
klasyfikacyjnych 
Zagro żenie spowodowane aspiracj ą: produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych 
 
Potencjalne skutki zdrowotne: 
Spożycie  – w przypadku spożycia występuje podrażnienie śluzówki, mdłości, biegunka, wymioty, zsinienie 
skóry 
Oczy  – podrażnienie spojówki, łzawienie, zaczerwienie, ból 
 
SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE  
 

12.1. Toksyczno ść  
Brak dostępnych danych 
 
12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu: 
Produkt zawiera składniki nieorganiczne – nie ulega rozkładowi 
 
12.3. Zdolno ść do biokumulacji:  
Brak dostępnych danych 
 
12.4. Mobilno ść w glebie:  
Brak dostępnych danych 
 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB:  
Produkt i jego składniki nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia 
REACH. 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania:  
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska. Produkt w postaci handlowej nie 
stanowi znacznego zagrożenia dla środowiska naturalnego. 
Dołożyć staranności, by produkt nie przedostał się do gleby, źródeł wody pitnej, zbiorników wodnych itp.  
Azotany (w tym azotan(V) wapnia) mogą przyczyniać się do eutrofizacji zbiorników wodnych. 
 
SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI  

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów: 
Odpad produktu: Porozumieć się z dostawcą produktu w sprawie możliwości przerobu odpadów. Jeśli nie 
ma takiej możliwości, przekazać do utylizacji w zakładzie posiadającym zezwolenie w zakresie zbierania, 
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Nie usuwać do kanalizacji. 
Sugerowany kod odpadu: 
Grupa odpadu: 07 07 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych 
produktów chemicznych 
Kod odpadu: 07 07 99 – inne nie wymienione odpady 
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Usuwanie zu żytych opakowa ń: zabrania się ich spalania na powierzchni ziemi. Odzysk, recykling, 
likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko 
opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. 
Kod odpadu: 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone. 
 
SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
14.1  Numer UN (numer ONZ):     nie dotyczy 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN:    nie dotyczy 
14.3.  Klasa(-y) zagro żenia w transporcie:    nie dotyczy 
14.4.  Grupa opakowaniowa:     nie dotyczy 
14.5.  Zagro żenie dla środowiska:    nie 
14.6.  Szczególne środki ostro żności dla u żytkowników:   patrz sekcja 7.1 
14.7.  Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC:   
 Kod IBC:      nie dotyczy 
 
Nie wymaga specjalnych środków transportu. Produkt nie podlega przepisom ADR.  
Przewozić krytymi środkami transportu. Opakowania transportowe i jednostki ładunkowe zabezpieczyć przed 
przemieszczaniem się w czasie transportu. 
 
SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 
substancji lub mieszaniny:  
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011r. Nr 63, poz. 
322) 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia 
Europejskiej Agencji 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 dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009r. dostosowujące do postępu naukowo-
technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (1 ATP) 
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011r. dostosowujące do postępu naukowo-
technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (2 ATP) 
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujące do postępu naukowo-
technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (3 ATP) 
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013r. dostosowujące do postępu naukowo-
technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (4 ATP) 
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 października 2013r. dostosowujące do postępu 
naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (5 ATP) 
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające, w celu włączenia zwrotów 
określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz 
dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (6 ATP) 
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 
mieszanin, w celu dostosowania go do postępu naukowo-technicznego (7 ATP) 
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- Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. 
U. z 2014r. Poz. 817) 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166) 
- Tekst jednolity Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. „W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. „W sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., Nr 16, Poz. 87) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. „w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego” (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. „W sprawie katalogu odpadów” (Dz. U. z 
2014r., poz. 1923) 
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. „O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” (Dz. U. z 
2013r. poz. 888) 
- Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B 
Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r. (Dz. U. z 2015r., poz. 882) 
 
15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego: 
Dla produktu nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego 
 
SEKCJA 16. INNE INFORMACJE  
 
Objaśnienia kategorii i zwrotów zagrożenia dotyczących substancji stwarzających zagrożenie wchodzących 
w skład produktu: 
 
Acute Tox. 4 (oral) Toksyczność ostra (droga pokarmowa) kategoria zagrożenia 4 
Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1 
 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki: 
PBT – trwałość, zdolność do biokumulacji i toksyczność 
vPvB – bardzo duża trwałość i bardzo duża zdolność do biokumulacji 
SVHC – substancja wzbudzająca szczególne obawy 
CAS – Chemical Abstracts Service 
WE – numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu 
Komercyjnym lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych, lub w wykazie 
substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers" 
NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie substancji szkodliwej dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh – najwyższe chwilowe dopuszczalne stężenie substancji szkodliwej dla zdrowia w środowisku pracy 
DSB – dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym 
DNEL – poziom nie powodujący zmian 
PNEC – przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku  
LD50 – dawka powodująca 50% przypadków śmiertelnych  
LC50 – stężenie powodujące 50% przypadków śmiertelnych 
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EC50 – stężenie powodujące 50% reakcję przeżyciową 
Numer UN – numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR – europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
RID – regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
IMDG – międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 
ICAO – instrukcje techniczne dla bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną  
 
Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 
2015r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).  
 
Klasyfikacji produktu dokonano na podstawie zawartości składników stwarzających zagrożenie zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 
 
Osoby mające styczność z produktem SPRINTER - ZK przed przystąpieniem do pracy, należy przeszkolić 
odnośnie właściwości i sposobu postępowania z w/w produktem. Stosować zgodnie ze sposobem użycia 
zaleconym przez producenta. Inne informacje można uzyskać od producenta.  
 
Źródła danych na podstawie których opracowano kartę charakterystyki: 
Karta została opracowana na podstawie karty charakterystyki substancji, danych literaturowych oraz 
posiadanej wiedzy i doświadczenia, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów.  
ECHA European Chemicals Agency 
 
Wskazówki zawarte w niniejszej karcie odnoszą się wyłącznie do produktu dystrybuowanego przez firmę 
Admitex i nie mogą być stosowane po jego przetworzeniu. Powyższe informacje opracowano na podstawie 
naszej wiedzy i opisują wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz 
bezpiecznych zasad postępowania. Nie gwarantujemy jednak dokładności, pewności ani kompletności tych 
materiałów. Podane dane są ogólne, w celu przystosowania produkt do konkretnego zastosowania należy 
przeprowadzić stosowne badania. Niedozwolone jest użycie produktu w celach innych niż te opisane w 
specyfikacji technicznej oraz bez otrzymania pisemnych instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności 
za niewłaściwe użycie. Na użytkowniku spoczywa zawsze odpowiedzialność podjęcia wszystkich 
koniecznych kroków mających na celu spełnienie wymagań lokalnych przepisów dotyczących higieny, 
bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. 
 
Kartę charakterystyki sporządził: dr Piotr Mikołajewicz (tel. +48 782 282 392) 
Karta opracowana przez: F.U. VELA (biuro@vela-doradztwo.pl) na zlecenie firmy ADMITEX 
 
Aktualizacja z dnia 15.11.2016 dotyczy sekcji 1. 


