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1. Identyfikacja przedsi ębiorstwa  

Identyfikacja preparatu*  
 

Dane produktu 

• Nazwa handlowa: Impregnat do marmuru i granitu  

• Zastosowanie preparatu:  Specjalny impregnat ochronny i konserwujący do zabezpieczania naturalnych 

kamieni przed brudem i plamami. Delikatnie intensyfikuje kolor.  

• Zakres zastosowania: Produkt dostępny dla wszystkich konsumentów. 

• Producent 

MC-BAUCHEMIE Sp. z.o.o. 

Dział ULTRAMENT 

ul. Prądzyńskiego 20 

Pl-63-000 Środa Wlkp. 

 
Tel.: +48(061) 2864-521 

Fax.:+48(061) 2864-514 

e-mail: ultrament@ultrament.pl 

e-mail: msds@ultrament.pl 

 

• Komórka udzielaj ąca informacji: Laboratorium Zakładowe 

• Informacja awaryjna : Tel.: +48 (061) 2 – 864 – 565 (czynna w godz. 7.30 – 15.30)  

 
2. Identyfikacja zagro Ŝeń* 

 

• Znak ostrzegawczy i oznaczenie zagro Ŝenia:  Nie jest wymagane 

• Szczególne wskazówki o zagro Ŝeniu dla człowieka i środowiska: Przy uŜyciu zgodnym z 

przeznaczeniem nie są wymagane. 

• System klasyfikacji: 

Preparat  nie został  zakwalifikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

14 grudnia 2004r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. 2005 

nr 2, poz. 8) i nie wymaga oznakowania 

 

 

 

 

 



      
Karta charakterystyki 

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 

(REACH), 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 równieŜ dyrektywę Rady 

76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 
 

strona:2/6                                                               
data druku: 29.04.2010                                                                                                   data aktualizacji: 09.03.2010 

                            wydanie: 01/2010 

Impregnat do marmuru i granitu 
Nazwa handlowa 

 
3. Skład i informacje o składnikach * 
  

Charakterystyka chemiczna 

• Składniki niebezpieczne :  Brak 

• Produkt jest roztworem wodnym składników niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne na bazie 

pochodnych siloksanowych. 

 
4. Pierwsza pomoc * 

 
• Wskazówki ogólne:  Dostarczyć świeŜe powietrze. W razie dolegliwości wezwać lekarza. 

• po styczno ści ze skór ą: Ogólnie produkt nie działa draŜniąco na skórę. 

• po styczno ści z okiem:  Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieŜącą wodą.  W 

przypadku utrzymującej się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.  

• po spo Ŝyciu:  Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą.  Przy trwałych dolegliwościach porozumieć się 

z lekarzem.  

 

 
5. Postępowanie w przypadku po Ŝaru* 

 

Przydatne środki ga śnicze: 

• Przydatne środki ga śnicze: Produkt nie stwarza zagroŜenia poŜarowego. W razie poŜaru zabiegi 

gaszenia ognia dostosować do otoczenia. 

• Specjalne wyposa Ŝenie ochronne:  Środki specjalne nie są konieczne. 

•  

 
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska * 
  

• Indywidualne środki ostro Ŝności: . Nosić ubranie ochronne. Osoby postronne przenieść w bezpieczne 

miejsce. 

• Środki ochrony środowiska: Rozcieńczyć duŜą ilością wody.    

• Metoda oczyszczania/wchłaniania: Zebrać za pomocą materiału  wiąŜącego ciecze (piasek, ziemia 

okrzemkowa, materiał wiąŜący kwasy, materiał wiąŜący uniwersalny, trociny).  
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7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie * 
  

Postępowanie z preparatem: 

• Wskazówki dla bezpiecznego u Ŝytkowania:  Przechowywać w zbiornikach z tworzyw sztucznych.  

• Wskazówki dla ochrony przeciwpo Ŝarowej i przeciwwybuchowej:  Nie są potrzebne szczególne 

zabiegi. 

Magazynowanie: 

• Wymagania w stosunku do pomieszcze ń magazynowych:  Brak szczególnych wymagań.  

• Wskazówki odno śnie wspólnego magazynowania: Brak szczególnych wskazówek dotyczących 

wspólnego magazynowania.   

• Dalsze wskazówki odno śnie warunków składowania: Brak szczególnych wskazówek.  

 

 
8. Kontrola nara Ŝenia i środki ochrony indywidualnej * 
  

• Dodatkowe wskazówki dla wykonania urz ądzeń technicznych:  Brak wskazówek. 

• Składniki wraz z kontrolowanymi warto ściami granicznymi zale Ŝnymi od miejsca pracy:  Produkt nie 

zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być kontrolowane pod kątem 

warunków miejsca pracy. 

Wskazówki dodatkowe:  Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy. 

Środki ochrony indywidualnej: 

• Ogólne środki ochrony i higieny  NaleŜy przestrzegać zwyczajne środki ostroŜności przy obchodzeniu 

się z chemikaliami. 

• Ochrona dróg oddechowych:  Nie konieczne. 

• Ochrona r ąk: Nie konieczne. 

• Materiał, z którego wykonane s ą rękawice: Nie konieczne.  

• Ochrona oczu: Nie konieczne.  

• Ochrona skóry: Robocza odzieŜ ochronna. 
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9. Właściwo ści fizyczne i chemiczne*  
       

Ogólne dane: 

• Posta ć: Płynna 

• Kolor:  Mleczny 

• Zapach:  Charakterystyczny 

Zmiana stanu:  Warto ść/Zakres Jednostka Metoda  

• Punkt topnienia/zakres topnienia:  Nie był oznaczany 

• Punkt wrzenia/zakres wrzenia:  100  °C  

• Punkt zapłonu : Nie dotyczy.   

• Samozapłon: Produkt nie jest samozapalny.                                                                  

• Niebezpiecze ństwo wybuchu: Produkt nie grozi wybuchem.  

• Gęsto ść w  20° C: 1,0 g/cm3 

• Rozpuszczalno ść w/mieszalno ść z woda: W pełni mieszalny 

 
10. Stabilno ść i reaktywno ść* 
  

• Rozkład termiczny/warunki, których nale Ŝy unika ć: Brak rozkładu przy uŜyciu zgodnym z 

przeznaczeniem. 

• Reakcje niebezpieczne:  Reakcje niebezpieczne nie są znane. 

• Niebezpieczne produkty rozkładu:  Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane. 

 
11.  Informacje toksykologiczne* 

 
• Ostra toksyczno ść:  Brak danych. 

• Pierwotne działanie dra Ŝniące: Działanie Gatunek Metoda 

• Na skórze:  Brak działania draŜniącego.  

• W oku:  Brak działania draŜniącego. 

• Uczulanie:  Brak działania uczulającego. 

• Dodatkowe wskazówki toksykologiczne:  Produkt nie wykazuje zagroŜenia. 

 
12. Informacje ekologiczne  
  

• Wskazówki ogólne:  Nie dopuścić do przedostania w duŜych ilościach do kanalizacji. Nie dopuszczać do 
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przedostania się do wód powierzchniowych, gruntowych lub do kanalizacji. 

 
13. Postępowanie z odpadami  
  

Produkt: Mniejsze ilości produktu mogą być odprowadzone do kanalizacji. . Zanieczyszczone powierzchnie 

myć wodą lub wodą z dodatkiem środka myjącego. Utylizować zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami 

odnoszącymi się do odpadów. (Dz. U. nr 62/2001, poz. 628 wraz z późn. zm.)  

Opakowanie nieoczyszczone:  

• Zalecenie:  Opakowania zanieczyszczone najlepiej opróŜnić. Po odpowiednim oczyszczeniu mogą zostać 

ponownie wykorzystanie.  

 
14. Informacje o transporcie  
  

• Klasyfikacja:  Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w świetle przepisów transportowych w 

transporcie lądowych ADR/RID, w transporcie lotniczym ICAO-TI/IATA-DGR, oraz morskim 

IMDG/GGVSea.  

• Transport/ dalsze informacje: Nie przedstawia zagroŜenia w znaczeniu powyŜszych zarządzeń. 

 
15. Informacje dotycz ące przepisów prawnych * 
  

Litera w oznaczeniu i okre ślenie niebezpiecze ństwa produktu:    
 
Nie stosuje się.  
Mimo, Ŝe produkt nie wymaga oznaczenia doradzamy zachowanie ostroŜności 
 

Określenie dotycz ące prawidłowego post ępowania z produktem niebezpiecznym :  

S2 Chronić przed dziećmi. 
 

Zastosowane przepisy krajowe: 
 

1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84 
wraz ze zm. w Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1187,  w Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1852 ). 

 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 

substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. 2003 nr 171 poz. 1666 wraz z póź. zm.) 
 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji 
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1674). 

 
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 

2001 nr 112 poz. 1206).. 
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5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub 

warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych 
oraz zawierających je produktów (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1762 wraz ze zm. w Dz.U. 2005 nr 39 poz. 372 , 
w Dz.U. 2006 nr 127 poz. 887 , w Dz.U. 2006 nr 159 poz. 1131, w Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1731). 

 
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyŜszych 

dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  (Dz.U. 2002 nr 
217 poz. 1833 z póź. zm.)  

 
Inne zastosowane przepisy:  
 

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.  
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), 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 równieŜ 
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,93/67/EWG, 93/105/WE  
i 2000/21/WE 

 

16. Inne informacje* 
 

Dane opieraj ą się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okre ślają jednak w sposób ostateczny 

właściwo ści produkcyjnych i nie mog ą być uzasadnieniem prawomocnych umów. 

 
Wydział sporz ądzający wykaz danych: 

 
MC-Bauchemie Sp. z o.o. 

ul. Prądzyńskiego 20  

63-000 Środa Wlkp.  

tel. 061/ 28 64  565 

 
Partner do kontaktów: 

mgr inŜ. Honorata Kaczmarek 

 
Niniejsza karta została opracowana na podstawie karty z dnia 6.10.2004, kart charakterystyk dostarczonych 

przez producentów, informacji z baz danych ESIS oraz obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących 

niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.  

 

• Dane zmienione w stosunku do wersji wcze śniejszej.  

• Powód aktualizacji:  Zmiana klasyfikacji produktu:   

 

Dotychczasowe wydania s ą niewa Ŝne i nie mog ą być uŜywane.  

 


