
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data sporządzenia: 30.09.2004r;                 Data aktualizacji: 05.01.2008r
Nazwa preparat        MASA PC-MW WARSTWA SZCZEPNA, HYDROFOBOWA I ANTYKOROZYJNA

Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II – Polska

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

Nazwa handlowa: MASA PC-MW WARSTWA SZCZEPNA, HYDROFOBOWA I ANTYKOROZYJNA

Wzór chemiczny: Nie dotyczy
Numer CAS: Nie dotyczy
Numer WE: Nie dotyczy
Zastosowanie: Do  wykonywania  warstwy  szczepnej  na  powierzchni  betonów,  żelbetonów  i

zapraw,  do  wykonywania  warstwy  wodoodpornej,  uszczelniającej  przeciwko
wodzie  gruntowej  i  naporowej.  Jako  masa  zalewowa  do  mocowania  elementów
budowlanych.  Do  uszczelniania  stropów  garaży  podziemnych,  ścian  budowli,
zbiorników  wodnych,  budowli  hydrotermicznych  i  innych.  Służy  jako
wodoodporny podkład pod płytki ceramiczne. Do wyrównywania, wygładzania i
napraw  powierzchni  betonowych,  zabezpieczania  antykorozyjnego  stali
zbrojeniowej,  mocowania  płytek  elewacyjnych,  przyklejania  płytek
ceramicznych  ściennych  i  posadzkowych,  wewnątrz  i  na  zewnątrz  budynków,
murowania (klejenia) wyrobów gazobetonowych, betonowych, silikatowych oraz
kamienia.

Producent: ITBUD Zakład Nowych Materiałów Budowlanych Sp. z.o.o
02-656 Warszawa ul. Ksawerów 21, Polska
tel./fax +48 22 843-37-81 (tel. alarmowy pn-pt od 7.30 do 15.30)
biuro@itbud.com.pl

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Produkt został sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. Preparat jest drażniący.
Klasyfikacja: Xi
Skutki i objawy szkodliwego działania:

 na zdrowie człowieka: działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. 
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

 na środowisko: właściwe użytkowanie produktu nie stwarza zagrożenia dla 
środowiska.

Inne zagrożenia: ze względu na swoja postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy
i układ oddechowy.

3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Skład chemiczny: Cement* w ilości max 35%; Nr WE 266-043-4; Nr CAS 65 997–15-1; Oznaczenia Xi

R36/37/38,  R43,  wypełniacze,  proszkowy  polimer  typu  winylowego,  węglan
wapniowy.
* cement nie zawiera lub zawiera śladowe ilości chromu VI

Synonimy: Brak.

4. PIERWSZA POMOC
Wskazówki ogólne: Należy  przestrzegać  uwag  dotyczących  bezpieczeństwa  i  użytkowania

zamieszczonych  na  etykiecie.  W  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek
niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego
do szpitala, pokazać opakowanie produktu lub etykietę.

Wdychanie: Osobę  poszkodowaną  wyprowadzić  na  świeże  powietrze  i  obserwować,  Jeżeli
wystąpią zaburzenia w oddychaniu lub osłabienie wezwać lekarza.

Spożycie: Jeżeli poszkodowany jest całkowicie przytomny powinien dokładnie wypłukać
wodą jamę ustną. Zapewnić poszkodowanemu ciepło i warunki do odpoczynku.
Osobie  nieprzytomnej  lub  półprzytomnej  nie  podawać  nic  do  picia.  Wezwać
lekarza,  jeżeli  to  możliwe  pokazać  opakowanie,  etykietę  lub  kartę
charakterystyki.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i dokładnie umyć skórę dużą ilością bieżącej
wody. W przypadku wystąpienia objawów podrażnienia (zaczerwienienie skóry
lub wysypka) skonsultować się z lekarzem.

Kontakt z okiem: Usunąć szkła kontaktowe. Natychmiast płukać oczy, przytrzymując odchylone
powieki,  dużą  ilością  bieżącej,  letniej  wody.  Przemywać  oczy  przez  co
najmniej  15  minut.  W  przypadku  zanieczyszczenia  jednego  oka  chronić  w
trakcie  przemywania  drugie  oko  przed  zanieczyszczeniem.  Konieczna
konsultacja lekarza okulisty.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU:
Palność : Preparat nie jest palny.
Zalecane środki gaśnicze:

Pożar w otoczeniu gasić środkami odpowiednimi dla przyczyny pożaru.
Nieodpowiednie środki gaśnicze:

Brak specjalnych przeciwwskazań.
Szczególne zagrożenie ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów:
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Nie istnieje żadne szczególne zagrożenie związane z właściwościami samego 
preparatu, produktów spalania lub powstających gazów.

Specjalne wyposażenie ochronne strażaków:
Dostosowane do przyczyny pożaru.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
Indywidualne środki ostrożności:

Unikać wdychania pyłu, kontaktu ze skórą i oczami.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do 
kanalizacji, wód gruntowych lub powierzchniowych oraz gleby.

Metody oczyszczania/usuwania:
Odkurzyć powierzchnie lub zamieść nie wzbijając pyłów.
Duże ilości odpadów usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwardniały 
pod wpływem wilgoci produkt można traktować jako gruz budowlany.

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE
Postępowanie z preparatem:

Podczas przenoszenia unikać wzbijania pyłu.
Magazynowanie: Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w suchych 

pomieszczeniach, najlepiej na paletach.
Chronić przed wilgocią – produkt pod wpływem wilgoci ulega stwardnieniu.

Specyficzne zastosowania:
Brak.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz.U. nr 217 z 2002 r., poz. 1833):

NDS i NDSCh: pyły cementu portlandzkiego i hutniczego:
- pył całkowity NDS – 6 mg/m3

- pył respirabilny NDS mg/m3

Normy biologiczne (DSB): Brak
Kontrola narażenia w miejscu pracy:

Zapewnić właściwą wentylację pomieszczenia podczas pracy z preparatem oraz
środki ochrony indywidualnej. Zachowywać warunki higieny pracy; nie jeść,
nie pić, nie palić tytoniu w trakcie pracy.

Ochrona dróg oddechowych:
Jednorazowa  półmaska  przeciwpyłowa  (w  przypadku  pracy  w  atmosferze  z
zawartością pyłu)

Ochrona rąk:
Rękawice  ochronne  gumowe  lub  z  innego  nieprzepuszczalnego  materiału  –
podczas pracy z produktem po dodaniu wody.

Ochrona oczu:
Gogle ochronne szczelnie przylegające do twarzy.

Ochrona skóry:
Odzież robocza.

Kontrola narażenia środowiska:
Nie wymagana.

9. WŁASNOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE
Nr WŁAŚCIWOŚĆ WARTOŚĆ DEKLAROWANA 

1. Wygląd
a) w postaci fabrycznej
b) po zarobieniu z wodą

Proszek  o  jednolitej,  szarej  barwie  bez  zbryleń  i  obcych
wtrąceń
Jednolita masa bez grudek i zanieczyszczeń mechanicznych oraz
śladów oddzielającej się cieczy

2. Właściwości robocze Łatwo  rozprowadzająca  się  po  podłożu  betonowym  równomierną
warstwą przy użyciu packi ząbkowanej, Gęstość wymiarach zębów
6x6x6  mm,  zaprawa  nie  powinna  wałkować  się  i  przyklejać  do
packi

3. Gęstość nasypowa 1200 ±  5% [kg/m3]

4. Przyczepność do podłoża betonowego kondycjonowa-nego 
28 dni, chropowatość uzyskana przez szlifowanie 
siatką ścierną gradacji „80”

0.96±0,01 [MPa]
5. Przyczepność międzywarstwowa do podłoża betonowego 

jak wyżej oraz do zaprawy PC-MW z włóknem 0.94±0,01 [MPa]
6. Przyczepność międzywarstwowa do podłoża betonowego 

jak wyżej oraz do kleju do płytek C2TE 0.87±0,01 [MPa]

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Stabilność: W warunkach normalnych stabilny, przy podwyższonej wilgotności higroskopijny
Niebezpieczne produkty rozkładu: 
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Brak
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Informacje ogólne:

Preparat zmieszany z wodą wykazuje odczyn alkaliczny.
Drogi narażenia: Skóra, oczy, przewód pokarmowy.
Skutki narażenia u ludzi:
Wdychanie: Pył może podrażniać gardło, układ oddechowy i powodować kaszel.
Kontakt ze skórą: Pyły produktu oraz produkt zmieszany z wodą podrażniają skórę , mogą 

wywoływać reakcje alergiczną.
Kontakt z oczami: Pyły preparatu oraz preparat zmieszany z wodą podrażniają oczy.
Spożycie: Podrażnienie błon śluzowych jamy ustnej, gardła, przewodu pokarmowego.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Produkt  nie  jest  klasyfikowany  jako  niebezpieczny  dla  środowiska.  Nie  ulega  biodegradacji,
większość składników preparatu to związki mineralne pochodzenia naturalnego.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Metody usuwania produktu: 

Zebrać  na  sucho  do  pojemnika,  wykorzystać  gospodarczo  lub  przekazać  do
utylizacji,  oczyścić  zanieczyszczony  teren,  unikać  zapylenia  atmosfery  i
otwartej wody.

Stałe  odpady  i  stwardniały  produkt  można  traktować  jako  gruz  budowlany.  Wywóz  do  miejsc
składowania po uzgodnieniu z właściwym urzędem.
Opakowania: Nie  przewiduje  się  wtórnego  użycia  opakowań  jednostkowych.  Opakowania

starannie opróżnić i przekazać jako surowiec wtórny lub odpad komunalny do
miejsc składowania

Kod odpadu:
 produkt: 10 13 82
 opakowanie: 15 01 02

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE I DLA KIEROWCY
Informacje ogólne: Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r o przewozie 

drogowym towarów niebezpiecznych ( Dz. U. 2002 nr 199 poz. 1671 ) w raz z 
późniejszymi zmianami.

Transport preparatu niebezpiecznego:
Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrożenia 
podczas transportu.

Transport lądowy (przepisy ADR/RID): Nie dotyczy.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
Zwroty R: R36/37/38 - działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R 43 - może powodować uczulenia w kontakcie ze skórą
Zwroty S:

S 2 – Chronić przed dziećmi
S 22 – Nie wdychać pyłu
S 25 - Unikać zanieczyszczenia oczu
S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza
S46 - W razie połknięcia zasięgnij porady lekarza – pokaż etykietę lub 
opakowanie
S 36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice 
ochronne i okulary lub ochronę twarzy

Podstawy prawne:
Rozporządzenie ( WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 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  również
dyrektywę  Rady  76/769/EWG  i  dyrektywy  Komisji  91/155/EWG,  93/67/EWG,  93/105.WE  i  2000/21/WE
(REACH)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
kryteriów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych ( Dz. U. 174  poz. 1222).
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań
substancji i preparatów niebezpiecznych ( Dz. U. 173 poz. 1679 ) z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  28  września  2005  r.  w  sprawie  wykazu  substancji  i
preparatów niebezpiecznych – załącznik  ( Dz. U. 201 poz. 1674 ) Dz.U.05.212.1769
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dn.  12  listopada  2005  r.  w  sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (
Dz. U. 212 , poz. 1769 )
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy  z dn. 20.04.2005 r. ( Dz. U.  73 , poz.643 )
PN-Z-04008-7:2002 – Ochrona czystości powietrza . Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek
powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.10.98 r. ( Dz. U. 145 , poz. 942 ) i zmiana z dn.
5.03.2001 r. ( Dz. U. Nr. 22 , poz. 251 ) w sprawie szczegółowych zasad usuwania , wykorzystania i
unieszkodliwiania  odpadów  niebezpiecznych.
Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach ( Dz. U. 62 , poz. 628 ) .Ustawa z dn. 11.05.2001 r. o
opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. 63 ,poz. 638 , z  późn. zmianami )
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. 112 , poz.
1206 ).

16. INNE INFORMACJE
Wykaz zwrotów R
Xi – Preparat drażniący.
R 36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
R 43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Inne
Kartę charakterystyki opracowano na podstawie kart producenta i aktualnie obowiązujących przepisów
krajowych. Zawiera dane niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z
preparatem oraz dla ochrony środowiska naturalnego. Za skutki stosowania preparatu niezgodne z
przeznaczeniem, producent nie ponosi odpowiedzialności.
Opracował: Przedstawiciel firmy ITBUD Sp. z o.o.
Uwagi: Obowiązkiem użytkownika lub jednostki zatrudniającej jest upewnienie się, aby praca

była zaplanowana i przeprowadzona zgodnie z przepisami oraz wymogami BHP.
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