
PERLIT EKSPANDOWANY
                    Wersja 1

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu:

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Materiał termoizolacyjny, dźwiękochłonny i ognioodporny stosowany w hutnictwie i odlewnictwie, przemyśle budowlanym i spożywczym.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

1.4 Numer telefonu alarmowego: 112 lub 998 (Państwowa Straż Pożarna)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Dyrektywa 67/548/WE i Dyrektywą 1999/45/WE:

Nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny

Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP):

Nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny

2.2 Elementy oznakowania:

Dyrektywa 67/548/WE i Dyrektywą 1999/45/WE:

Oznakowanie nie jest wymagane – preparat nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny

Informacja uzupełniająca:

Nie dotyczy

Substancje, które mają wpływ na klasyfikację:

Nie dotyczy

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Opis chemiczny: Minerał pochodzenia wulkanicznego.

Składniki:

Produkt zawiera: SiO2 (65-75%), Al2O3 (10-18%), K2O+Na2O (6-9%), MgO+CaO (2-6%), Fe2O3 (1-5%)

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

 4.1 Opis środków pierwszej pomocy:  

 Przez wdychanie:  

 Usunąć poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić mu dostęp świeżego powietrza i odpoczynek.  

 Przez kontakt ze skórą:  

 Umyć wodą z mydłem.  

 Przez kontakt z oczami:  

 Delikatnie, ale obficie i długo płukać wodą przy otwartych powiekach; jeżeli niepokojące objawy nie ustąpią – skonsultować się z lekarzem okulistą.  

 Przez połknięcie:  

 Przepłukać usta, skontaktować się z lekarzem  

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:

Brak objawów lub opóźnionych skutków

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym:

Nie dotyczy
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SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

 Substancja niepalna, klasa ppoż A1 (nie podsyca pożaru, nie jest wymagane stosowanie środków gaśniczych oraz specjalnego wyposażenia)  

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:  

 Zapobiegać kontaktowi z oczami. Stosować środki ochrony osobistej wymienione w punkcie 8.  

 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:  

 Zebrać na sucho. Oczyścić zanieczyszczony teren.  

 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:  

6.4 Odniesienia do innych sekcji:  

 Patrz również p.8 i 13.  

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:  

 Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemysłowej oraz ogólnymi zasadami BHP.  

 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności:  

 Techniczne aspekty przechowywania  

 B.- Ogólne warunki przechowywania.  

Unikać źródeł ciepła, promieniowania, elektrostatyków i kontaktu z żywnością.

 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:  

 Poza już wymienionymi wskazówkami nie jest konieczne stosowanie się do żadnych konkretnych zaleceń dotyczących stosowania tego produktu.  

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 8.1 Parametry dotyczące kontroli:  

 Wartości graniczne narażenia zawodowego należy kontrolować w odniesieniu do następujących substancji:  

Identyfikacja Wartości graniczne standardów jakości środowiskowej

Pył całkowity NDS 6 mg/m³
NDSCh

Rok 2011

DNEL (Pracowników):

Nie dotyczy

DNEL (Populacji):

Nie dotyczy

PNEC:

Nie dotyczy

 8.2 Kontrola narażenia:  

 Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy  

 Ochrona dróg oddechowych.  

Stosować maski przeciwpyłowe i lokalną wentylację.

 Ochrona oczu i twarzy  

gogle lub okulary ochronne lub maska przeciwpyłow

 Ochrona ciała  

odzież ochronna, zabezpieczająca narażoną skórę.

 Dodatkowe środki ochrony awaryjnej  

 Kontrola narażenia środowiska.:  

  

Zamieść i zebrać produkt za pomocą łopatki lub innego narzędzia i umieścić go w pojemniku, nie wzniecając pylenia. Utylizować zgodnie            z 
obowiązującymi przepiasami

Chronić przed wilgocią! Przechowywać w pomieszczeniach suchych. Produkt w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu można magazynować przez 12 
miesięcy od daty produkcji. Nie składować palety na palecie.

Na mocy prawa wspólnotowego dotyczącego ochrony środowiska zaleca się nie dopuszczać do przedostania się produktu oraz jego opakowań do 
środowiska. Więcej informacji patrz część 7.1.



SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:  

  Aby uzyskać pełne informacje patrz arkusz danych produktu.  

Wygląd fizyczny:

Stan fizyczny 20 ºC: stały

Wygląd: Granulat

Kolor: Szary

Zapach: Bez zapachu

Lotność:

Temperatura wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym: Nie dotyczy *

Ciśnienie pary 20 ºC: Nie dotyczy *

Ciśnienie pary 50 ºC: Nie dotyczy *

Tempo parowania 20 ºC: Nie dotyczy *

Charakterysyka produktu:

Gęstość a 20 ºC: 60 – 200  kg/m³

Lepkość dynamiczna 20 ºC: Nie dotyczy *

Lepkość kinematyczna 20 ºC: Nie dotyczy *

Lepkość kinematyczna 40 ºC: Nie dotyczy *

Stężenie: Nie dotyczy *

pH: 6,5 – 7,5

Gęstość pary  20 ºC: Nie dotyczy *

Współczynnik podziału n-oktanol/woda 20 ºC: Nie dotyczy *

Rozpuszczalność w wodzie 20 ºC: Nie dotyczy *

Stopień rozpuszczalności: Nie dotyczy *

Temperatura rozkładu: Nie dotyczy *

Trudnopalność:

Temperatura palenia: Niepalny 

Temperatura samozapłonu: Nie dotyczy *

Dolna granica wybuchowości: Nie dotyczy *

Górna granica wybuchowości: Nie dotyczy *

9.2 Inne informacje:

Napięcie powierzchniowe 20 ºC: Nie dotyczy *

współczynnik załamania: Nie dotyczy *

 *Nie dotyczy ze względu na charakter produktu, nie dostarczając informacji o jej właściwości niebezpieczne.

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

 10.1 Reaktywność:  

  Brak reakcji niebezpiecznych,jeśli produkt składowany w warunkach normalnych zgodnie z przepisami BHP  

 10.2 Stabilność:  

  Chemicznie stabilny w warunkach magazynowania i użytkowania.  

 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:  

  W warunkach normalnych nie występują.  

 10.4 Warunki, których należy unikać:  

Unikać zawilgocenia

 10.5 Materiały niezgodne:  

Brak danych

 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:  

 Przy składowaniu i posługiwaniu się zgodnie z przepisami, żadne nie są znane.  



SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:  

  

 Zagrozenie dla zdrowia:  

Inne informacje:

Nie dotyczy

 Szczegółowa informacja toksykologiczna o substancjach:  

Nie dotyczy

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Nie istnieją dane poparte doświadczeniami dotyczące właściwości eko toksykologicznych samej mieszaniny.

 12.1 Toksyczność:  

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.

 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu:  

Brak danych

 12.3 Zdolność do bioakumulacji:  

N/A

 12.4 Mobilność w glebie:  

  N/A  

 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:  

Nie dotyczy

 12.6 Inne szkodliwe skutki działania:  

Nie dotyczy

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:  

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

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 03 80 Niebezpieczny

 Administracja odpadami (usuwanie i ocena):  

Postanowienia dotyczące administracji odpadami:

Prawo wspólnotowe: Dyrektywa 2008/98/WE, Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2000

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Produkt ten nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl przepisów transportowych.  

Nie istnieją dane poparte doświadczeniami dotyczące właściwości toksykologicznych samej mieszaniny. W trakcie klasyfikacji pod kątem zagrożenia ze 
względu na działanie korozyjne lub drażniące zostały uwzględnione zalecenia zawarte w ustępie 3.2.5 Załącznika VI Dyrektywa 67/548/WE oraz w 
paragrafie b) i c) ustępu 3 artykułu 6 Dyrektywa 1999/45/WE.

Pyły mają działanie drażniące. Krótkotrwałe narażenie powoduje podrażnienie nosa, gardła i płuc oraz uczucie duszenia się. 
Przewlekłe narażenie na pyły może być przyczyną wielu schorzeń.

16 03 04

Należy się skonsultować z kierownikiem składowiska odpadów upoważnionym do oceny i usunięcia odpadu zgodnie z Aneksem 1 i Aneksem 2 
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE). Zgodnie z kodem 15 01 (2000/532/WE), jeśli pojemnik znajduje się w bezpośrednim 
kontakcie z produktem, należy obchodzić się z nim tak samo jak z produktem. W przeciwnym przypadku, należy obchodzić się z nim jak z odpadem nie 
stanowiącym zagrożenia. Odradza się jego zrzut do cieków wodnych. Zobacz podpunkt 6.2.

Zgodnie z Aneksem II Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zostały przyjęte postanowienia wspólnotowe lub krajowe związane z administracją 
odpadami.



SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

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

Substancje kandydujące do autoryzacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006(REACH): Nie dotyczy

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową: Nie dotyczy

Substancje czynne niezawarte w Załączniku I lub IA do Dyrektywy 98/8/WE: Nie dotyczy

Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów Nie dotyczy

 Ograniczenia w sprzedaży i stosowaniu niektórych niebezpiecznych substancji i mieszanin (Załącznika XVII, REACH):  

Nie dotyczy

 Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony ludzi lub środowiska:  

 Inne przepisy:  

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:

Dostawca, który nie przeprowadzał oceny bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

 Przepisy dotyczące Kart Charakterystyki:  

 Rady dotyczące wyszkolenia personelu:  

Główne źródła literatury:

Karta Charakterystyki dostawcy

Zaleca się wykorzystać informacje zebrane w niniejszej karcie charakterystyki jako wstępne dane służące do oszacowania miejscowego zagrożenia w 
celu podjęcia niezbędnych kroków zapobiegających wystąpieniu ryzyka związanego z obchodzeniem się z tym produktem, a także z jego stosowaniem, 
przechowywaniem i usuwaniem.

-Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i 
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz 
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/9/3 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równiez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy 
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z pózniejszymi zmianami
-Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z 
pózniejszymi zmianami
-Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63 poz. 638 z 2001r.) wraz z pózniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i ich mieszanin (Dz.U. z 2012r., poz. 
1018) 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych 
oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012r., poz. 445)
-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206 z 2001r.)
-Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. nr 179 poz. 1485 z 2005r.) wraz z pózniejszymi zmianami.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynników 
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. ( Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833 ) wraz z pózniejszymi zmianami.
-Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 )
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów substancji niebezpiecznych i programów niebezpiecznych, których 
opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie ( Dz.U. 2010 nr 83 
poz. 544 )
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków 
organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do 
odnawiania pojazdów (Dz.U. 2007 nr 11 poz. 72)
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy 
czynników chemicznych ( Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86)
-Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 )
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 
Nr 33 poz. 166 z 2011 r)

Niniejsza karta charakterystyki powstała zgodnie z ANEKSEM II-Poradnik dla osób sporządzających Karty Charkterystyki do Rozporządzenia (WE) Nr 
1907/2006

Zaleca się aby personel, który będzie miał styczność z tym produktem został przeszkolony w stopniu podstawowym w zakresie bezpieczeństwa pracy w 
celu ułatwienia zrozumienia i interpretacji karty charakterystyki oraz etykiety produktu.

Informacja zawarta w niniejszej Karcie Charakterystyki została oparta na źródłach i wiedzy technicznej oraz obowiązujacym prawie na poziomie europejskim i krajowym, a jej dokładność nie może zostać w pełni 
zagwarantowana. Nie można traktować niniejszej informacji jako gwarancji właściwości produktu, gdyż chodzi jedynie o opis wymagań dotyczących kwestii bezpieczeństwa. Metody i warunki pracy użytkowników tego 
produktu znajdują się poza zasięgiem naszej wiedzy i kontroli, więc użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za podejmowanie odpowiednich środków mających na celu dostosowanie się do wymogów prawa w odniesieniu 
do sposobu obchodzenia się, przechowywania, użytkowania i usuwania produktów chemicznych. Informacja zawarta w tej Karcie Charakterystyki odnosi się wyłącznie do danego produktu, którego nie wolno stosować w 
celach innych od tych, które zostały w niej określone.
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