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1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

Nazwa handlowa: Preparat gruntujący RG-DC SIL  /impregnat do posadzek i betonu, podłoży w 
robotach wykończeniowych i budowlanych/ 

Wzór chemiczny:  Nie dotyczy 
Numer CAS:   Nie dotyczy 
Numer WE:   H332, H312, H304, H226 
Zastosowanie: Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe /impregnacja posadzek, wylewek  i 

podłoży cementowych/ 
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 

Zagrożenie dla zdrowia człowieka: 
Produkt szkodliwy, działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze 

skórą, opary mogą wywoływać mdłości i zawroty głowy, może powodować 
wysuszanie i pękanie skóry.  

Zagrożenie dla ekosystemów: 
Preparat niebezpieczny dla środowiska, działa toksycznie na organizmy wodne 
Produkt łatwo palny. 

 

3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

Skład chemiczny:  mieszanina ksylenu, polimeru akrylowego i węglowodorów  
aromatycznych. 

 

 

4. PIERWSZA POMOC 
Wdychanie: W przypadku narażenia inhalacyjnego wyprowadzić poszkodowanego z miejsca 

narażenia. Jeśli pojawią się objawy duszności podać tlen, zasięgnąć porady 
lekarskiej. 

 
Spożycie: Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. 

Zapewnić sprawną wentylację. Należy zwrócić się po pomoc lekarską. 
 

Kontakt ze skórą:  Spłukać skórę dużą ilością wody. Zdjąć odzież. Jeśli pojawią się objawy, 
zasięgnąć porady lekarskiej. 

 

Kontakt z okiem:  Przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna 

powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować płukanie 

przez co najmniej 15 minut. Zasięgnąć porady medycznej. 
 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU: 

Środki gaśnicze:proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda-prądy rozproszone. 
Specjalne zagrożenia: produkt spalania zawiera CO i CO2, Pary tworzą mieszaninę wybuchową z 
powietrzem, opary produktu są cięższe od powietrza, mogą powodować ponowne zapalenie cieczy. 
Inne: Chronić pojemniki z preparatem strumieniem wody (rozerwanie), studzić, nie dopuścić do 
skażenia środowiska. Stosować osłonę dróg oddechowych. 
 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

Wyciek zabezpieczyć uniemożliwić rozprzestrzenianie się preparatu, chronić zbiorniki wodne, rowy 
rzeki stosować owałowania z piasku, wyciek rozcieńczyć wodą, oczyścić zanieczyszczony teren wodą. 
Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Małe wycieki posypać absorberami, zebrać do pojemników 
szczelnych, chronić przed ogniem. 
 

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE 

Zakaz palenia i manipulowania otwartym ogniem, zapobiegać elektryczności statycznej, mieć w 
pogotowiu sprzęt ochrony osobistej, zapwenić dobrą wentylację pomieszczeń. Produkt przechowywać w 
szczelnych pojemnikach z dala od źródeł ciepła i iskrzących urządzeń 
Produkt przechowywać w szczelnych oryginalnych opakowaniach. Produkt przechowywać w temperaturze 
d0 +35°C. 

 

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

Zalecenia w zakresie środków technicznych: 
Zachowywać warunki higieny pracy; nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu w trakcie pracy. 
 

Parametry kontroli narażenia: 
Dla substancji zawartych w wyrobie nie są ustalone najwyższe dopuszczalne stężenia na stanowiskach 
pracy. Dla ksylenu NDS – 100 mg/m3 
 

Środki ochrony osobistej: 
Ochrona dróg oddechowych: unikać kontaktu preparatu z układem oddechowym i pokarmowym 
Ochrona oczu:   stosować okulary ochronne 



KARTA CHARAKTERYSTYKI 
Data sporządzenia: 30.11.2011r;                 Data aktualizacji: 30.11.2011r 
Nazwa preparatu:         PREPARAT RG-DC SIL 

 

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

 

Strona 2 z 3 
ITBUD Zakład Nowych Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.  ul. Ksawerów 21,  02-656 Warszawa tel/fax (022) 843-37-81,  www.itbud.com.pl 

Ochrona rąk:   stosować rękawice ochronne 
Ochrona skóry:   stosować odzież ochronną 
Inne:    chronić przed dziećmi 
 
 
 
 
 
 

9. WŁASNOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 

 
PREPARAT RG-DC SIL 

Nr WŁAŚCIWOŚĆ WARTOŚĆ DEKLAROWANA 

1. Wygląd zewnętrzny Jednorodna ciecz bez zbryleń, obcych wtrąceń i 
zanieczyszczeń 

2. Gęstość objętościowa 1,1 ± 10 [g/cm3] 

3. Czas wypływu 12 ± 1 [s] 

4. Zawartość suchej substancji 4 ± 0,4 [%] 

5. Głębokość penetracji w podłoże z 
zaprawy cementowej 

≥ 2,5 [mm] 

6. Efektywność hamowania parowania wody ≥ 80 [%] 

 

 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

Stabilność: w warunkach normalnych stabilny. 
Niebezpieczne produkty rozkładu: CO i CO2 przy spalaniu 

 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

Preparat nie był testowany na zwierzętach. Na podstawie przeprowadzonej klasyfikacji preparatu, 
uwzględniającej właściwości toksykologiczne substancji wchodzących w jego skład, preparat działa 
drażniąco na układ oddechowy i oczy, działa szkodliwie po połknięciu. 
Informacja: Przy fachowym i ostrożnym posługiwaniu się substancją nie powinny wystąpić problemy 
toksykologiczne. Działanie dla ksylenu LD50 8000 ppm/4h (szczur) wdychanie, LD50 4300 mg/kg 

(szczur) doustnie. 

 

Dla ksylenu 

Działanie uczulające:   stwierdzono 
Działanie mutagenne:   stwierdzono 
Działanie rakotwórcze:   stwierdzono 
Działanie teratogenne:   stwierdzono 
 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

Produkt  jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. 
Dla ksylenu – LC 20,9 mg/l 96 h dla ryb 

 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
Metody usuwania produktu: Zebrać do szczelnego pojemnika, wykorzystać gospodarczo lub przekazać do 
utylizacji, oczyścić zanieczyszczony teren, unikać skażenia atmosfery i otwartej wody. 
Opakowania: Nie przewiduje się wtórnego użycia opakowań jednostkowych. Opakowania starannie 

opróżnić i przekazać jako surowiec wtórny. Nie składować z odpadami komunalnymi 
Kod odpadu: 

• produkt:   06 13 99 

• opakowanie:  15 01 02 

 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE I DLA KIEROWCY 
Kod klasyfikacyjny ADR: UN 1307 
Numer zagrożenia:  nie dotyczy 
Nalepki:   ostrzegawcze, produkt łatwopalny 
Grupa pakowania:  nie dotyczy 
 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
Oznaczenia według wytycznych EWG: 
Preparat nie jest niebezpieczny. 

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) 
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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. 
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 

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. 


