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01. Identyfikacja preparatu  
Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutor a. 
 
Identyfikacja produktu: 
Nazwa handlowa: Tynk akrylowy - baranek, Tynk silik onowy - baranek 
Zastosowanie: słuŜy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz jak i na zewnątrz budyn-
ków. Dekoracyjno-ochronną powłokę tynkarską moŜna stosować na podłoŜu mineralnym i w systemach dociepleń 
budynków. 
Identyfikacja producenta/dostawcy i importera: 
Producent/dostawca:  PIGMENT Sp.J., ul. Pyrzycka 23 A, 70-892 Szczecin 
Importer: nie dotyczy 
Dystrybutor: -  
 
02. Skład i informacja o składnikach.  
Charakterystyka chemiczna: 
Opis: Zawiesina pigmentów, wypełniaczy i kruszywa w wodnej dyspersji polimerowej z dodatkiem środków pomoc-
niczych. 
Składniki niebezpieczne: nie dotyczy 
 
03. Identyfikacja zagro Ŝeń. 
Klasyfikacja produktu: 
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. 
ZagroŜenie dla zdrowia: Nieznane. 
ZagroŜenie po Ŝarowe: Produkt nie jest palny. 
ZagroŜenie dla środowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. 
System klasyfikowania: 
Klasyfikacja dokonana w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 roku kryteriów sprawie 
kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr.171,poz. 1666 ze zmianą z dnia 29 
października 2004 roku –Dz.U. Nr.243 poz. 2439 i 2440) oraz danych producenta, a takŜe zgodnie z zastosowaniem 
zasad zawartych w dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE. 
 
 
04. Pierwsza pomoc.  
Wskazówki ogólne: 
Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca naraŜenia, zapewnić spokój. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie 
nieprzytomnej. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów naleŜy skontaktować się z lekarzem 
lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie lub etykietę. Osobę poszkodowaną wyprowadzić na 
świeŜe powietrze, okryć kocem i obserwować, w razie konieczności wezwać lekarza. 
W razie inhalacji: 
Osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeŜe powietrze, okryć kocem i obserwować, w razie konieczności wezwać 
lekarza. 
W razie kontaktu z oczami: 
Usunąć szkła kontaktowe, oczy natychmiast dokładnie opłukać przy szeroko otwartych powiekach duŜą ilością czy-
stej bieŜącej wody, przez przynajmniej 10 minut. Jeśli to konieczne, zasięgnąć porady lekarza. 
W razie kontaktu ze skór ą: 
Zdjąć zanieczyszczoną odzieŜ i obuwie. Zabrudzone partie skóry umyć dokładnie duŜą ilością wody z mydłem. Je-
Ŝeli wystąpiło podraŜnienie skóry skontaktować się z lekarzem. 
W razie spo Ŝycia: 
Wypłukać jamę ustną wodą (nie połykać). Nie wywoływać wymiotów – istnieje ryzyko zachłyśnięcia i przedostania 
się substancji do płuc Natychmiast wezwać lekarza, okazać niniejszą kartę charakterystyki. 

  Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 3 lipca 2002 r., PN-ISO 11014-1 i Dyrektywą 91/155/EEC 
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06. Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.  
Środki ostro Ŝności dotycz ące osób: 
Unikać kontaktu substancji z oczami i skórą. Zakładać odzieŜ ochronną, okulary. Osoby niezabezpieczone wypro-
wadzić z miejsca naraŜenia. Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. 
Uwaga: rozlany produkt moŜe tworzyć śliską powierzchnię. 
Środki ostro Ŝności dotycz ące środowiska: 
Nie dopuścić do przedostania się produktu do systemu kanalizacji, wód gruntowych oraz gleby. Nie dopuścić do 
powierzchniowego rozprzestrzeniania się (wyciek większych ilości zatamować). 
Likwidacja wycieku – czyszczenie: 
Zanieczyszczenia usuwać za pomocą materiałów absorbujących, takich jak: piasek, ziemia okrzemkowa, trociny. 
Zebrać mechanicznie do odpowiednio oznakowanych pojemników i usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami. 
Pozostałości spłukać duŜą ilością wody. 
 

07. Post ępowanie z preparatem i jego magazynowanie.  
Post ępowanie z preparatem: Nie jest konieczne przestrzeganie Ŝadnych szczególnych zaleceń dotyczących po-
stępowania z substancją. Stosować się do przepisów i zasad BHP. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W czasie 
stosowania produktu nie jeść i nie pić. Stosować środki ochrony indywidualnej właściwe do wykonywanej pracy. 
Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. 
Magazynowanie: Produkt przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, zamkniętych opakowaniach. 
Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte w suchym i przewiewnym miejscu. Chronić przed mrozem i bezpo-
średnim nasłonecznieniem (temperatura magazynowania od +50C do +350C). 

08. Kontrola nara Ŝenia i środki ochrony indywidualnej.  
Kontrola nara Ŝenia: 
Normatywy higieniczne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie 
NajwyŜszych Dopuszczalnych StęŜeń i NatęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. Nr 
217, poz. 1833 z późniejszymi zmianami) 
Produkt nie zawiera substancji chemicznych, dla któ rych w Rzeczpo spolitej Polskiej okre ślono normatywy 
higieniczne. Brak zalecanych metod oznaczanie składników produktu w powietrzu na stanowisku pracy. 
Środki ochrony indywidualnej: 
Ochrona dróg oddechowych: nie jest konieczna (w przypadku nieodpowiedniej wentylacji naleŜy stosować odpo-
wiednie osłony dróg oddechowych) 
Ochrona r ąk: zalecana 
Ochrona oczu: zalecana 
Ochrona ciała: zwykłe ubranie robocze 
Ogólne środki ochronne i higieniczne: 
NaleŜy przestrzegać i stosować ogólne zasady higieny. Nie jeść, nie pić w trakcie pracy. Unikać kontaktu ze skórą i 
oczami. KaŜdorazowo po pracy i w czasie przerwy myć ręce, nie pozostawać w zanieczyszczonej odzieŜy. 
 

05. Post ępowanie w przypadku po Ŝaru:  
Sam produkt nie jest palny, po Ŝar w otoczeniu gasi ć środkami odpowiednimi dla przyczyny po Ŝaru. 
Środki ga śnicze wła ściwe: Proszki gaśnicze, piany, dwutlenek węgla, rozproszone strumienie wody. 
Środki ga śnicze zabronione: Silny, zwarty strumień wody. 
Szczególne zagro Ŝenia stwarzane przez produkty spalania preparatu, p owstaj ące w czasie po Ŝaru gazy: 
Tlenki węgla, draŜniące dymy i opary; rozkład termiczny moŜe powodować tworzenie monomerów akrylowych; wy-
schnięty produkt jest palny. 
Środki ochrony indywidualnej dla stra Ŝaków: 
NaleŜy zawiadomić otoczenie o poŜarze i usunąć z obszaru zagroŜenia osoby niebiorące udziału w akcji ratowni-
czej, w razie potrzeby zarządzić ewakuacje. Wezwać straŜ poŜarną. W akcji ratowniczej mogą brać udział wyłącznie 
osoby przeszkolone i odpowiednio wyposaŜone w odzieŜ ochronną powlekaną i sprzęt ochronny: maski ochronne 
okulary ochronne w szczelnej obudowie, rękawice ochronne powlekane. 
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09. Właściwo ści fizykochemiczne.  

Posta ć: półpłynna  
Barwa: biała oraz zgodna z wzorcem kolorów 
Zapach: łagodny, charakterystyczny 
Wartość pH: 8,0-9,0 
Temperatura wrzenia: - 
Temperatura zapłonu: nie dotyczy 
Dolna granica wybuchowo ści: nie badano  
Górna granica wybuchowo ści: nie badano 
PręŜność pary przy 200C: nie badano 
Gęstość przy 20ºC: 1,80g/cm3 
Odznacza si ę: wysoką antyelektrostatycznością 
Lepko ść przy 20ºC: ok. 9400 cp. 
 
 
10. Stabilno ść i reaktywno ść. 

Warunki niepo Ŝądane: temperatura poniŜej +50C i nasłonecznienie 
Materiały niepo Ŝądane: nie dotyczy 
Niebezpieczne produkty rozkładu: Ŝadne, gdy produkt jest właściwie uŜywany i składowany 
Reakcje niebezpieczne: nie są znane 
Minimalna trwało ść: 12 miesięcy od daty produkcji przy zachowaniu optymalnej temperatury składowania (w orygi-
nalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach) 
 
11. Informacje toksykologiczne.  

Według stanu naszej wiedzy przy stosowaniu produktu zgodnie z zaleceniami i obowiązującymi przepisami nie nale-
Ŝy oczekiwać jakichkolwiek działań niepoŜądanych na organizm człowieka i zwierzęta. 
Dane toksykologiczne: nie dotyczy 
Drogi i efekty nara Ŝenia: 
Kontakt ze skór ą: moŜe powodować uczulenie w kontakcie ze skórą 
Kontakt z okiem: moŜe wywoływać podraŜnienie oka (ciało obce) 
Po połkni ęciu: brak danych 
Wdychanie: moŜe powodować podraŜnienie dróg oddechowych 
 

12. Informacje ekologiczne.  

Mobilno ść: produkt nie jest mobilny 
Ekotoksyczno ść: nie dopuszczać do przedostania się produktu do systemu kanalizacyjnego lub innych ścieków 
wodnych oraz otwartych zbiorników. 
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13. Post ępowanie z odpadami.  
Usuwanie preparatu lub odpadu: 
Odpady usuwać zgodnie zobowiązującymi przepisami – przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów niebez-
piecznych. Nie dopuszczać do przedostania się produktu do systemu kanalizacyjnego lub innych ścieków wodnych 
oraz otwartych zbiorników. Materiał moŜna usuwać na drodze kontrolowanego spalania zgodnie z lokalnym, krajo-
wym prawem, w specjalnych przeznaczonych do tego celu, instalacjach. 
Przestrzega ć przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa dach (Dz.U. nr 62, poz. 628) wraz z pó źniej-
szymi zmianami. 
Klasyfikacja odpadów produktu: 
08 01 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów 
08 01 11- odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.  
Usuwanie opakowa ń: 
Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania z tworzyw sztucznych po całkowitym opróŜnieniu i 
wyschnięciu moŜna przekazać do odzysku, po dokładnym oczyszczeniu – moŜe być uŜyte ponownie. Zalecany śro-
dek czyszczący to woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czyszczących. 
Przestrzega ć przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowan iach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 
nr 63, poz. 638) wraz z pó źniejszymi zmianami. 
Klasyfikacja odpadów opakowa ń: 
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 
15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. 
 
14. Informacje o transporcie.  
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle rozumienia przepisów transportowych. Nie podlega 
klasyfikacji i oznakowaniu w transporcie. Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagro-
Ŝenia dla transportu. 
Uwaga: Podczas transportu unikać temperatur ujemnych – produkt traci nieodwracalnie swoje właściwości uŜytko-
we w temperaturze poniŜej +5°C  

15. Informacje dotycz ące przepisów prawnych.  
Klasyfikacja produktu: 
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. 
Oznakowanie opakowa ń wynikaj ące z klasyfikacji produktu: 
Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne. 
Znaki i symbole ostrzegawcze: Nie są wymagane. 
Zwroty wskazuj ące rodzaj zagro Ŝenia (R): Nie są wymagane. 
Zwroty okre ślające warunki bezpiecznego stosowania (S): 
S2 – chronić przed dziećmi 
S24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
S26 - w razie kontaktu z oczami przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
S29 -nie wprowadzać do kanalizacji 
Produkt jest sklasyfikowany i oznakowany zgodnie z:  
Z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 
preparatów chemicznych ( Dz. U. Nr 171., poz. 1666 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji i preparatów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 173, 
poz. 1679 z późniejszymi zmianami) oraz Dyrektywami UE Nr 67/548 EEC oraz 88/379/EEC. 
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16. Obowi ązujące przepisy:  
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych Dz.U.Nr 11, poz.84 z późniejszymi 
zmianami Dz.U.Nr.100, poz.1085; Dz.U.Nr. 123, poz.1350 i Dz.U.Nr. 125, poz.1367 oraz Dz.U.Nr. 135, poz.1145 i 
Dz.U.Nr. 142, poz.1187; Dz.U.Nr.189, poz.1852; Dz.U.Nr. 96, poz.956; Dz.U.Nr. 121, poz.1263; Dz.U.Nr. 179, 
poz.1485; 
- Rozp. Min. Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie Karty Charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz.U.Nr 140, poz. 1171) wraz ze zmianą z 14 grudnia 2004r. (Dz.U.Nr 2, poz.7 i 8 z 2005r.) 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z 
ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U.Nr 201, poz. 1674) 
- Rozp. Min. Zdrowia z dn. 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów 
chemicznych (Dz.U.Nr 171, poz. 1666) wraz ze zm. z dnia 29 października 2004r. (Dz.U.Nr 243 poz. 2439 i 2440) 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebez-
piecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.Nr 173, poz. 1679) wraz ze zmianą z dnia 9 listopada 2004r (Dz.U.Nr 
260, poz. 2595) 
- Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U.Nr 129, poz. 844 oraz z 2002r.; Dz.U.Nr 91, poz.811, Dz.U. Nr 169. poz. 1650 z 2003r.) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie najwyŜszych dopuszczal-
nych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.Nr 217, poz. 1833) ze zmianą z 
dnia 10 października 2005r (Dz.U.Nr 212, poz. 1769) 
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla 
zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U. Nr 16, poz. 138) cd. str. 6 
- Rozp. Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej Ministra dnia 05 lipca 2004r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub 
warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznej oraz zawierających je produktów (Dz.U.Nr 
2004, Nr 168, poz. 1762) 
- Rozp. Min. Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 112, poz. 1206) 
- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. O opakowaniach i odpadach opakowaniowych (D.U.Nr 63, poz. 683, z 2003r. 
Dz.U.Nr 7, poz. 78 z 2004r. Nr 11, poz. 97) cd. na str. 6 
 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. Z 2002r Nr 147, poz. 1229, z 2003r. Nr 52, 
poz. 452, 2004r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 Dz.U. Nr 100, poz. 835) 
- Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671, 
z 2004r Nr 96, poz. 959; Nr 97 , poz. 962; Nr 173, poz. 1808; z 2005r. Nr 90, poz 757) 
- Ust. z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628 i Dz.U.Nr 100, poz. 1085; z 2002r. Dz.U. Nr 41, 
poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; z 2003r. Nr 7, poz. 78; z 2005r. Nr 175, poz. 1458) 
- Dyrektywa UE Nr 67/548/EWG; oraz Dyrektywa UE Nr 1999/45/WE; 
- Rozp. WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.Urzędowy UE L396/1 z 
30.12.2006r.) 
 
17. Pozostałe informacje.  
Kart ę charakterystyki wykonano zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03 07 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej 
i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. 140 poz. 1171) i Rozporządzeniem MZ z dnia 14.12.2004 r.(Dz. U. Nr. 2 z 2005 
r. poz.7 i 8) 
Informacje te podano w dobrej wierze i są aktualne na dzień wydania niniejszej karty. Karta ta nie zwalnia uŜytkow-
nika produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisów odnośnie produktu, higie-
ny i bezpieczeństwa pracy. Informacje zawarte w niniejszej karcie są zgodne z naszą aktualną wiedzą i spełniają 
narodowe i europejskie wymagania ustawowe. Konkretne warunki uŜytkowania produktu u odbiorcy nie są nam 
znane i nie podlegają naszej kontroli. UŜytkownik produktu odpowiada za przestrzeganie wszelkich niezbędnych 
przepisów ustawowych. Informacje zawarte w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie aspektów bezpieczeństwa pracy z 
produktem. Nie stanowią one gwarancji właściwości produktu. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki 
wymagane są postanowieniami. Rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. W sprawie karty charakte-
rystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr poz. 1171). 
 


