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Sekcja 1.  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I ID ENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA 

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU  
 Nazwa handlowa STANDARDOWE BLOCZKI GIPSOWE O GRUBOŚCIACH: 
    80/666/500 (grubość/szerokość/wysokość)[mm] 
    100/666/500 (grubość/szerokość/wysokość)[mm] 
 
    WODOODPORNE BLOCZKI GIPSOWE O GRUBO ŚCIACH: 

80/666/500 (grubość/szerokość/wysokość)[mm] 
    100/666/500 (grubość/szerokość/wysokość)[mm] 

 

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJ I lub MIESZANINY oraz  
ZASTOSOWANIA ODRADZANE 

    Budownictwo 
 
Produkt jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych. 

   Produkt jest przeznaczony do zastosowań zawodowych. 
Produkt jest przeznaczony do zastosowań prywatnych. 
Produkt jest przeznaczony do zastosowań naukowych, analitycznych oraz edukacyjnych. 
 
Przeciwwskazania względem stosowania substancji: 
Brak 

1.3. DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI  
 Dostawca  SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o. 

44-100 Gliwice, ul. Okrężna  16 

+ 48 42  65-79-900   (czynny w godz. 9 – 15) 
        + 48 42 63-14-767   
 Osoba kontaktowa  
 Piotr Dąbkowski 
 Piotr.dabkowski@saint-gobain.com 
 

1.4. NUMER TELEFONU  
ALARMOWEGO 48 42  65-79-900   (czynny w godz. 9 – 15) 

alarm@imp.lodz.pl 
 

Ogólnopolskie tel. alarmowe: Policja 997 Straż Pożarna 998 SOS tel. kom. 112 
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Sekcja 2.  IDENTYFIKACJA ZAGRO ŻEŃ 

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI lub MIESZANINY 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz sekcja 15) mieszanina nie  jest zaklasyfikowana jako 
niebezpieczna. 
Zagrożenia fizykochemiczne:  Brak 
Zagrożenia dla zdrowia:  Brak 
Zagrożenia dla środowiska:  Brak 

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA 
Substancja nie podlega oznakowaniu zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1272/2008 [CLP] 

Szczególne oznakowanie 
Brak. 

2.3. INNE ZAGROŻENIA 
W efekcie rozdrabniania w stanie suchym, mogą powstawać znaczne ilości pyłów. 

Sekcja 3.  SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH  

3.1. MIESZANINA - Charakterystyka chemiczna  
Jest to produkt stały składający się głównie z siarczanu wapnia i dodatków, które są bezpieczne. 
 
Zawartość siarczanu wapnia: bloczki standardowe: 99,9% 
         bloczki wodoodporne: 99,7% 
 

siarczan wapnia 
                               CaSO4 x n H2O (n = 0, ½, 2) 
    Nr EC: 231-900-3 
    Nr CAS: 7778-18-9  
    Nr rejestracji REACH: UD907668-24 
.  

3.2 SKŁADNIKI NIEBEZPIECZNE 
Brak. 

Substancje PBT / vPvB 
Produkt nie zawiera substancji zliczonych do PBT i vPvB. 
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Sekcja 4.  ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY  

4.1. OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY 

Zalecenia ogólne 
Nie przewiduje się występowania niekorzystnych skutków normalnego stosowania produktu, jednak w razie 
wystąpienia jakichkolwiek tego typu efektów, należy stosować się do zaleceń podanych poniżej. 

Kontakt z okiem 
W przypadku zaprószenia niezwłocznie spłukać oczy dużą ilością wody i kontynuować przez co najmniej 15 
minut, odsuwając co pewien czas dolną i górną powiekę. Niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. 

Kontakt ze skórą 
W razie wystąpienia dyskomfortu, niezwłocznie spłukać skórę dużą ilością wody i kontynuować przez co 
najmniej 15 minut. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Skontaktować się z lekarzem. Wyprać odzież przed 
jej ponowny użyciem. Dokładnie wyczyścić obuwie przed ponownym użyciem.  

Wdychanie 
W przypadku wchłonięcia znacznych ilości pyłu substancji drogami oddechowymi, umieścić poszkodowanego 
na świeżym powietrzu. W przypadku ustania oddechu, zastosować sztuczne oddychanie. W przypadku 
utrudnionego oddychania, podać tlen. Skontaktować się z lekarzem. 

Połknięcie 
Niezwłocznie wzbudzić wymioty zgodnie z instrukcjami służb medycznych. Nie podawać czegokolwiek 
doustnie osobom nieprzytomnym. Skontaktować się z lekarzem. 

4.2. NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARA ŻENIA 
Nie stwierdzono występowania określonych objawów lub działań. 

4.3. WSKAZANIA DOTYCZ ĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ 
I SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM 
W przypadku kontaktu ze skórą, stosować łagodną, obojętną sól. Brak znanych reakcji alergicznych. Pył 

produktu jest rozpuszczalny. 

Sekcja 5.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PO ŻARU 

5.1. ŚRODKI GA ŚNICZE 
Odpowiednie:  Dozwolone jest korzystanie z dowolnych środków gaśniczych. 

Niewłaściwe: brak 

5.2. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWI ĄZANE Z SUBSTANCJĄ lub MIESZANIN Ą 

brak 

5.3. INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ  
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Produkt sam w sobie jest niepalny. 
 Czynności przeciwpożarowe skoordynować w zależności od warunków pożarowych. 

Wymagane specjalne wyposażenie gaśnicze:  brak. 

Sekcja 6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

6.1. INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I PROCEDURY 
W SYTUACJACH AWARYJNYCH  
Informacje dla służb ratunkowych i innego personelu: 

Unikać pylenia. 
Szczególne zagrożenie pośliźnięciem w przypadku rozkrószenia produktu 

6.2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA  
Nie wymaga się stosowania specjalnych środków ochrony środowiska. 

6.3. METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJ ĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SI Ę SKAŻENIA I SŁU ŻĄCE 
DO USUWANIA SKAŻENIA 

Czyszczenie: W przypadku rozkruszenia, zamieść i umieścić w pojemniku do odzyskania lub usunięcia. W celu 
uniknięcia pylenia, dopuszcza się stosowanie odkurzacza lub ścieranie na mokro. 

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI 
Patrz sekcje 8, 13 i 15. 

Sekcja 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI oraz ICH MAGA ZYNOWANIE  

7.1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZ ĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA 
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy z chemikaliami.  

Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania 
Środki ochrony: nie wymaga się szczególnych środków ochrony w przypadku stosowania produktu zgodnie z 

jego przeznaczeniem. 
Unikać: Pylenia, wdychania pyłu/drobin, kontaktu z oczami. 

Zalecenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 
Produkt sam w sobie niepalny. 

 Nie wymaga się stosowania specjalnych środków przeciwpożarowych. 
Sposoby zapobiegania tworzeniu się aerozoli i pyleniu 

 W miarę możliwości technicznych, stosować lokalny wyciąg spalin.   

Zalecenia dotyczące higieny pracy 



 
     

________________________________________________________________________________
__ 

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY 

sporządzona zgodnie z  Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 
roku 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 (DU Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 

grudnia 2006 roku) z późniejszymi zmianami 

 
Data sporządzenia: 24.08.2011 / Data aktualizacji:             Wersja: 1 

Strona 5 z 15 

Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie wdychać pyłów. Przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępować zgodnie z zasadami dobrej higieny przemysłowej.  
Nie jeść, nie pić, nie palić w miejscu pracy. Myć ręce wodą z mydłem po zakończeniu pracy. Nie używać 
zanieczyszczonej odzieży. Zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć, oczyścić/uprać przed ponownym użyciem. 
 

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, Ł ĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZ ĄCYMI 
WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNO ŚCI  

Przechowywać produkt wyłącznie w oryginalnych opakowaniach.  
Wymagania względem pomieszczeń i pojemników do składowania:  brak 
Zalecenia odnośnie zaplecza magazynowego: 
Klasa składowania: 

 Ciało stałe, niepalne.  
 
 Dodatkowe informacje odnośnie warunków składowania:  

Składować zgodnie z treścią dokumentacji BREF dla emisji powstających podczas magazynowania 
 http://eippcb.jrc.es/reference/ 

 

7.3. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(-A) KOŃCOWE 

Zalecenia dla zastosowań przemysłowych: 
W Załączniku I do karty charakterystyki produktu zamieszczono informacje o najpoważniejszych możliwych 
przypadkach narażenia ludzi i środowiska na ujemne działanie siarczanu wapnia. 

Sekcja 8.  KONTROLA NARA ŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  

8.1. PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI 
Najwyższe dopuszczalne wartości stężenia siarczanu wapnia w środowisku pracy / Procedury 
monitorowania 
(rozp. MPiPS z dnia 29 listopada 2002r., Dz.U. Nr 217, poz. 1833 wraz z późniejszymi zmianami) 

 
 

Substancja Pył respirabilny  

  Wartość graniczna  
(8 godzin) 

Wartość graniczna 
(narażenie krótkotrwałe) 

  mg/m³ mg/m³ 

Austria 10 20 
Belgia 10   
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Dania 10 20 

Francja 10   

Niemcy (AGS) 10 20 

Niemcy (DFG) 4   

Węgry 10   

Polska 10   

Hiszpania 10   

Szwecja 10   

Szwajcaria 10   

USA - OSHA 15   

Wielka Brytania 10   

 
 

Dodatkowe wartości graniczne siarczanu wapnia narażania w zależności od warunków użytkowania: 
Wartości zgodne z DNEL/DMEL i PNEC: 

Wartości DNEL dla siarczanu wapnia:  
 

Droga narażenia Sposób narażenia Wartość DNEL (pracownicy) 
Drogi oddechowe Ostre oddziaływanie na 

organizm 
5082 mg/m3 

Długotrwałe 
oddziaływanie na 
organizm 

21,17 mg/m³ 

 
Droga narażenia Sposób narażenia Wartość DNEL (ogólna 

populacja) 
Drogi oddechowe Ostre działanie na 

organizm 
3 811 mg/m3 

Długotrwałe 
oddziaływanie na 
organizm 

5,29 mg/m³ 
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Układ pokarmowy Ostre działanie na 
organizm 

11,4 mg/kg masy ciała na dzień 

Długotrwałe 
oddziaływanie na 
organizm 

1,52 mg/kg masy ciała na dzień 

 
Wartości PNEC: 

 
Wartości PNEC Uwagi 

Środowisko 
wodne 

Substancja nie jest silnie toksyczna dla ryb, bezkręgowców, glonów 
oraz mikroorganizmów w stężenia badanych laboratoryjnie. Silna 
toksyczność siarczanu wapnia względem ryb, bezkręgowców, glonów i 
mikroorganizmów występuje zazwyczaj przy stężeniach wyższych, niż 
najwyższe badane stężenia, a także wyższych, niż maksymalne stężenie 
siarczanu wapnia rozpuszczonego w wodzie.  

Osad Nie dotyczy z uwagi na fakt wszechobecności wapnia i jonów 
siarczanowych w środowisku. 

Gleba  Nie dotyczy z uwagi na fakt wszechobecności wapnia i jonów 
siarczanowych w środowisku. 

Oczyszczalnie 
ścieków 

100 mg/l 

 

 

Dopuszczalne wartości biologiczne 
Brak danych. 

8.2. KONTROLA NARA ŻENIA  

Techniczne środki kontroli 
Wentylacja lokalna w zamkniętych pomieszczeniach. 
Filtry kominowe do zastosowań przemysłowych. 

Indywidualne środki ochrony  

 

Ochrona dróg oddechowych  
Zapewnić odpowiednią wentylacje na stanowiskach pracy. Nosić maski przeciwpyłowe w 
warunkach narażenia na stężenia większe od wartości NDS w powietrzu środowiska pracy, np. z 
pochłaniaczem typu P2 lub aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza w sytuacjach 
awaryjnych lub kiedy nie jest znane stężenie pyłu. 
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Ochrona rąk  
Podczas pracy z produktem nosić odpowiednie rękawice ochronne, np. z gumy nitrylowej lub 
neoprenowej. Przed założeniem rękawic starannie umyć ręce aby usunąć pył. Właściwości 
ochronne rękawic zależą nie tylko od rodzaju materiału, z którego są wykonane.  Czas działania 
ochronnego może być różny przypadku różnych producentów rękawic. W przypadku wielu 
substancji nie można precyzyjnie oszacować czasu działania ochronnego rękawic. Uwzględniając 
podane przez producenta parametry rękawic należy zwracać uwagę podczas stosowania produktu 
czy rękawice jeszcze zachowują swoje właściwości ochronne 

 

Ochrona oczu  
Nosić okulary ochronne szczelnie przylegające, chroniące przed pyłem lub rozpryskami wodnych 

mieszanin produktu  

 

Ochrona skóry  
Stosownie do narażenia podczas pracy z produktem nosić odpowiednią odzież ochronną  

 

Kontrola nara żenia środowiska 
Brak szczególnych zaleceń.  

Sekcja 9.  WŁAŚCIWO ŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁA ŚCIWO ŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH  
Wygląd  :ciało stałe, kolor w zależności od pigmentu 
Zapach : neutralny. 
Próg (wyczuwalności) zapachu : Brak danych 
Wartość pH :w roztworze wodnym: pH około 7 
Temperatura topnienia/krzepnięcia     :1450°C 
Temperatura/Zakres wrzenia : Brak danych 
Temperatura zapłonu : Brak danych 
Szybkość parowania : Brak danych 
Palność (ciało stałe, gaz) : Brak danych 
Górna-dolna granica wybuchowości : Brak danych 
Prężność par : Brak danych 
Gęstość par względem powietrza : Brak danych 
Gęstość względna : 2,96 g/cm3 
Gęstość nasypowa : Brak danych 
Rozpuszczalność w wodzie :     :około 2 g/l 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda  : Brak danych 
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Temperatura samozapłonu : Brak danych 
Temperatura rozkładu      : do postaci CaSO4 x ½ H2O i H2O  około 140°C   (około 413 K) 

do postaci CaSO4 i H2O            około 700°C  (około 973K)               
do postaci CaO i SO3       około 1 000°C  (około 1273 
K) 

Lepkość : Brak danych 
Właściwości wybuchowe : Nie wybuchowa 
Właściwości utleniające : Nie utleniająca 

9.2. INNE INFORMACJE  
Brak. 

Sekcja 10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNO ŚĆ 

10.1. REAKTYWNOŚĆ 
Materiały, których należy unikać: nie stwierdzono. 

10.2. STABILNO ŚĆ CHEMICZNA 
W normalnych warunkach stosowania i przechowywania produkt stabilny. 

10.3. MOŻLIWO ŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI 
Zmieszanie z wodnym roztworem węglanu sodu powoduje tworzenie się dwutlenku wapnia. 

10.4. WARUNKI, KTÓRYCH NALE ŻY UNIKA Ć 
Unikać kontaktu substancji z bakteriami redukującymi siarkę oraz z wodą w środowisku beztlenowym. 

10.5. MATERIAŁY NIEZGODNE   
Nie stwierdzono. 

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU  
Rozpad następuje w temperaturze przekraczającej 1450°C. 
W efekcie rozpadu tworzą się trójtlenek siarki i tlenek wapnia. 

Sekcja 11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE  

 Informacje ogólne 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia.  

11.1. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH  

DANE DLA SIARCZANU WAPNIA.  
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Klasa zagrożenia Dawka  Gatunek 
testowany 

Metoda Uwagi 

Ostra toksyczność doustna LD50 
> 1581 mg/kg masy 

ciała 

szczur OECD 420  

Ostra toksyczność skórna nie dotyczy   Nie badano toksyczności skórnej z 
uwagi na niskie prawdopodobieństwo 
wchłonięcia przez skórę 

Ostra toksyczność 
inhalacyjna 

LC50 > 2,61 mg/l szczur OECD 403 Maksymalna dawka możliwa do 
uzyskania 

Podrażnienia skóry nie dotyczy królik OECD 404 Substancja niedrażniąca 
Poważne uszkodzenie / 
podrażnienie oczu 

nie dotyczy królik OECD 405 Substancja niedrażniąca 

Podrażnienia dróg 
oddechowych lub uczulenia 
skórne 

nie dotyczy świnka morska OECD 406 Substancja nie uczula skóry 

Mutageniczność wobec 
komórek zarodka 
 

nie dotyczy Badania in vitro 
 
 
 

mysz 

OECD 471 
OECD 476 

 
 
 

OECD 474 

Brak mutageniczności 
 
 
 
 
Brak mutageniczności 

Rakotwórczość  nie dotyczy   Brak zagrożenia rakotwórczego ze 
strony siarczanu wapnia  

Toksyczność względem 
rozrodczości 

NOAEL 
790 mg/kg masy 

ciała 
 

szczur OECD 422 Nie zaobserwowano oznak 
toksyczności względem rozrodczości 

Działanie toksyczne na 
narządy docelowe 

nie dotyczy   Nie zaobserwowano ostrego działania 
toksycznego na narządy  

Wielokrotne działanie 
toksyczne na narządy 
docelowe 

nie dotyczy   Klasyfikacja w zależności od RCS. 
Toksyczność STOT RE 2 (w 
przypadkach, gdy siarczan zawiera 
krzemionkę krystaliczną wdychaną w 
ilościach >1 % - < 10 %.)   

Niebezpieczeństwo aspiracji  nie dotyczy   Nie stwierdzono niebezpieczeństwa 
aspiracji  
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Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE  

Informacje ogólne 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. 

12.1. TOKSYCZNOŚĆ dla organizmów wodnych 

 Dane dla siarczanu wapnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toksyczności nie stwierdzono po zobojętnieniu.  
Produkt ulega hydrolizie do wapnia i jonów siarczanowych. 
Działanie to może być po części spowodowane wpływem produktów rozpadu. 
Dane ekologiczne zostały opracowane na podstawie analizy produktu po hydrolizie. 

12.2. TRWAŁOŚĆ I ZDOLNO ŚĆ DO ROZKŁADU 
Siarczan wapnia ulega rozkładowi abiotycznemu. 

 Usuwanie fizyczne i fizykochemiczne: 
 Siarczan wapnia szybko ulega hydrolizie w obecności wody do postaci wapnia i jonów siarczanowych. 
  Poszczególne składniki są trudno usuwalne z wody. 

Toksyczność w 
środowisku 
wodnym 

Dawka  Czas 
narażenia 

Gatunek 
testowany 

Metoda Analiza  Uwagi 

Ostra toksyczność 
dla ryb 

LC50 > 
79mg/l 

96 godz. Japońska ryba 
medaka 

OECD 
203 

Substancja 
nieszkodliwa dla 
ryb w badanych 
stężeniach 

Próba LIMIT 
 
 

Ostra toksyczność 
dla rozwielitek 

EC50 
>79 
mg/l 

48 godz. Rozwielitka 
wielka  

OECD 
202 

Substancja 
nieszkodliwa dla 
rozwielitek w 
badanych 
stężeniach 

Próba LIMIT 
 

Ostra toksyczność 
dla glonów 

E50 > 
79 mg/l 

72 godz. Selenastrum 
capricornutu
m 

OECD 
201 

Substancja 
nieszkodliwa dla 
glonów w 
badanych 
stężeniach  

Próba LIMIT 
 

Toksyczność dla 
mikroorganizmów 
występujących w 
oczyszczalni 
ścieków 
 
 

EC 50 
>790 
mg/l 

3 godz. Osad czynny OECD 
209 

Substancja 
szkodliwa dla 
mikroorganizmó
w występujących 
w oczyszczalni 
ścieków 
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Nie stwierdzono możliwości usuwania z wykorzystaniem metod fotochemicznych.  
Biodegradowalność:  
Metody określania biodegradowalności nie mają zastosowania do substancji nieorganicznych.  

12.3. ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI: 
Na podstawie analizy wartości współczynnika podziału n-oktanol/woda, nie oczekuje się istotnej akumulacji 
substancji w organizmach. 
Nie stwierdzono oznak potencjału bioakumulacyjnego.  

   Dane ekologiczne zostały opracowane na podstawie analizy produktu po hydrolizie. 
  Na podstawie doświadczeń z użytkowaniem produktu, stwierdzono, iż jest on obojętny i nie ulega 

biodegradacji. 

12.4. MOBILNOŚĆ W GLEBIE: 
 Produkt zawiera naturalne składniki gleb.  
 W przypadku przeniknięcia do gleby, może doprowadzić do jej zanieczyszczenia. 

12.5. WYNIKI OCENY PBT i vPvB: 

 Siarczan wapnia nie jest PBT i cPvB. 

12.6. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA : 
Zgodnie z kryteriami europejskiego systemu klasyfikacji i oznaczeń, substancja/produkt nie wymagana 
oznakowania jako „niebezpieczny dla środowiska”. 
Na podstawie dostępnych danych dotyczących usuwania/biodegradowalności i bioakumulacji, potencjalnie 
szkodliwe oddziaływanie substancji na środowisko w dłuższym wymiarze czasowym jest mało prawdopodobne. 

Sekcja 13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI  

Informacja ogólna 
O ile to możliwe ograniczyć lub wyeliminować powstawanie odpadów. 
Przestrzegać środki ostrożności określone w sekcji 7 i sekcji 8. 
Produkt nadaje się do użytkowania po rozpakowaniu bez ograniczeń, pod warunkiem, że nie został 
zanieczyszczony 

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 
Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych 
w obowiązujących przepisach (rozp. MŚ z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. z 2001 r. 
Nr 112, poz. 1206) 
Jeśli produkt został użyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, końcowy użytkownik powinien 
zdefiniować powstały odpad i przypisać właściwy kod. 
 

 
 17 08 materiały konstrukcyjne zawierające gips  
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 17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne, niż wymienione w 17 08 01 
 

Postępowanie z odpadowym produktem  
Małe ilości produktu (u konsumenta) rozcieńczyć wodą, wylać do kanalizacji, spłukać dużą ilością wody. 
Duże ilości odpadowego produktu unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach; tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) 
Odpady poddawać odzyskowi/recyklingowi z zastosowaniem certyfikowanych instalacji stosownych do rodzajów 
odpadów o podanych powyżej kodach. 
Usuwanie odpadów produktu zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2003/33/EWG dla odpadów nieobojętnych.  
 

Postępowanie z odpadami opakowaniowymi 
Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (ustawa z dnia 11 maja 200 1r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz.U. z 2001 r. Nr 
63, poz. 638 z późn. zmianami). 
Opakowania niezanieczyszczone nadają się do recyklingu.  

Sekcja 14.  INFORMACJE O TRANSPORCIE 

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny w treści stosownych regulacji transportowych. 

14.1. NUMER UN 
Brak 

14.2. PRAWIDŁOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN 

 Nie dotyczy. 

14.3. KLASA(-Y) ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE 

Nie dotyczy. 

14.4. GRUPA PAKOWANIA 

Nie dotyczy. 

14.5. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 

Brak 

14.6.  SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA U ŻYTKOWNIKÓW 

Brak. 

14.7. TRANSPORT LUZEM zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 

Nie dotyczy. 
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Dodatkowe informacje dla transportu lądowego (RID, ADR) 
Nie dotyczy. 

Sekcja 15.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH  

15.1. PRZEPISY PRAWNE dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji 
i mieszaniny 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322) 
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) 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 (sprostowanie Dz.Urz. UE L 136 z 29.5.2007 z późn. zmianami) 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 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 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z późn. zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 
i preparatów chemicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 171, poz. 1666; z 2004 r. Nr 243, poz. 2440; z 2007 r. Nr 174, poz. 1222; 
2009 r. Nr 43, poz. 353) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833; z 2005 r. Nr 
212, poz. 1769; z 2007 r. Nr 161, poz. 1142; z 2009 r. Nr 105, poz. 873; z 2010 r. Nr 141, poz. 950) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 73, poz. 645; z 2007 r. Nr 241, poz. 1772) 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 
108, poz. 690) 
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. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 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 2006 r. 
Nr 137, poz. 984; z 2009 r. Nr 27, poz. 169) 

15.2. OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO  
Ocena bezpieczeństwa chemicznego substancji została zamieszczona w Załączniku I. 

Sekcja 16.  INNE INFORMACJE  
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grudnia 2006 roku) z późniejszymi zmianami 
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Znaczenie zwrotów R i H wymienionych w tab. w sekcji.3 
Nie dotyczy 
Układ i treść karty dostosowano do wymagań rozp. (UE) Nr 453/2010. 

Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, 
dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest świadectwem jakości produktu. 
Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być aktualne lub wystarczające 
dla tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub różnych zastosowaniach.  
Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także 
ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub 
niewłaściwego zastosowania produktu. 


