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KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA 
PRZEDSIĘBIORSTWA
Identyfikacja preparatu
Farba proszkowa poliestrowa , epoxy-poliestrowa  Tylko do profesjonalnego użytku.  
Identyfikacja przedsiębiorstwa
INVER POLSKA SP. Z O.O.
ul. Mościckiego 23, 39-200 Dębica 
Dystrybutor : BROMAX Marta Tomaszewska 87-300 Brodnica u.Podgórna 45
Informacja techniczna: 
Tel:+48 14 6809024, +48 14 6809020
Fax: +48 14 6809022
e-mail: info@inverpolska.pl
Telefon alarmowy: +48146372666, +48146330682

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Produkt  nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle  kryteriów zawartych  w 
przepisach wykonawczych do Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 z 
późniejszymi zmianami.

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Produkt   nie  zawiera  substancji  klasyfikowanych  jako  niebezpieczne  dla  zdrowia  w  stężeniach,  które 
powinny być brane pod uwagę zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 2 września 2003 w sprawie kryteriów i 
sposobu  klasyfikacji  substancji  i  preparatów  chemicznych   wraz  z  późniejszymi  zmianami 
(Dz.U.03.171.1666, Dz.U.04.243.2440, Dz.U.07.174.1222)

4. PIERWSZA POMOC
Ogólne
We wszystkich wątpliwych przypadkach lub, gdy utrzymują się objawy, należy zasięgnąć porady lekarskiej. 
Nigdy nie podawać doustnie żadnych środków osobie nieprzytomnej.

Wdychanie
Wyprowadzić ofiarę na świeże powietrze, zapewnić spokój, ciepło okryć. W przypadku podrażnienia układu 
oddechowego lub błon śluzowych, gdy narażona osoba czuje się źle lub, gdy podlega działaniu substancji 
przez dłuższy okres czasu, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Kontakt ze skórą
Zdjąć zabrudzoną odzież. Umyć skórę dokładnie mydłem i wodą lub użyć odpowiedni środek myjący. Nie 
używać rozpuszczalników lub rozcieńczalników.

Kontakt z oczami
Przemyć oczy obficie czystą wodą przez co najmniej 10 minut, przytrzymując powieki otwarte. Nie używać 
silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki. W razie potrzeby udać się do lekarza 
okulisty.

mailto:info@inverpolska.pl
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Spożycie
Jeśli przypadkowo nastąpiło połknięcie, natychmiast zgłosić się do lekarza. Nie wywoływać wymiotów. 
Zapewnić spokój.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
Przydatne środki gaśnicze
Zalecane: mgła wodna, piana odporna na alkohol, dwutlenek węgla
Nie zaleca się stosować: gazów pod wysokim ciśnieniem np.: gaśnicy śniegowej, strumienia wodnego.

Zagrożenie dla otoczenia
Produkt zawiera palne organiczne składniki, podczas spalania może powodować wydobywanie się gęstego, 
czarnego dymu zawierającego składniki niebezpieczne dla zdrowia. Może być wymagane zastosowanie 
sprzętu ochrony górnych dróg oddechowych oraz odzieży ochronnej. Wyeliminować potencjalne źródła 
zapłonu oraz przewietrzyć cały obszar, unikać wdychania pyłu. Ewakuować personel. Zanieczyszczoną 
wodę i glebę usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
Osobiste środki ostrożności
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.

Środki ostrożności dla ochrony środowiska
Nie dopuścić do dostania się farby do kanałów lub cieków wodnych oraz gleby.

Procedury oczyszczania
Rozsypany proszek zebrać przy pomocy odpowiedniego odkurzacza (wersja przeciw wybuchowa) lub 
mokrymi miotłami. Unikać wywoływania chmury pyłu np. przy użyciu suchej szczotki, miotły lub 
sprężonego powietrza.. Odpady umieścić w odpowiednim zamkniętym pojemniku, do usunięcia zgodnie z 
miejscowymi przepisami. W przypadku przedostania się farby do rzek, jezior lub kanalizacji, należy 
powiadomić odpowiednie władze, postępując zgodnie z miejscowymi przepisami.

7. OBCHODZENIE SIĘ Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM  I JEJ/JEGO 
MAGAZYNOWANIE
Obchodzenie się z preparatem
Kontakt produktu ze skórą może być niebezpieczny dla zdrowia, może również powodować uczulenie. 
Należy używać odzieży ochronnej, a w pomieszczeniach powinna pracować sprawna wentylacja oraz 
odciągi pyłu. Po kontakcie z farbą myć dokładnie dłonie i twarz. Instalacja elektryczna powinna 
gwarantować brak iskrzenia lub innych możliwości zapłonu. Sprzęt używany do transportu i nakładania 
farby powinien być elektrycznie uziemiony. Palenie, jedzenie i picie powinno być zabronione w miejscach 
przechowywania i nakładania farby proszkowej.

Magazynowanie
Postępować zgodnie z informacjami na etykietach. Przechowywać w temperaturze 
pomiędzy 5 a 25°C w suchym, przewiewnym pomieszczeniu, z dala od źródła ciepła, 
zapłonu i bezpośredniego nasłonecznienia. Nie palić

8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Środki ochrony osobistej
Wymagana jest odzież ochronna oraz wentylacja pomieszczeń
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Ochrona układu oddechowego: należy stosować maski przeciwpyłowe
Ochrona rąk: należy stosować rękawice
Ochrona oczu: należy stosować okulary ochronne lub maskę twarzową.

Kontrola narażenia
Postępować zgodnie z prawnymi uregulowaniami odnośnie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu 
pracy:

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych  
przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  z  późniejszymi  zmianami   (Dz.U.03.169.1650, 
Dz.U.07.49.330).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i 
natryskiwaniu cieplnym (Dz.U.04.16.156)

Normatywy higieniczne dla środowiska pracy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 29.11.2002 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy  z późniejszymi zmianami (Dz.U.02.217.1833, (Dz.U.05.212.1769, Dz.U.07.161.1142)

• Pyły zawierające wolną krystaliczną krzemionkę od 2 do 50%
pył całkowity 4 mg/m3

pył respirabilny 1 mg/m3

• Inne nietrujące pyły przemysłowe w tym zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2%
pył całkowity 10 mg/m3

Częstotliwość  dokonywania  pomiarów  czynników  szkodliwych  została  określona  w  Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz.U.05.73.645 z dnia 28 kwietnia 2005)

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Właściwości
Wzór chemiczny: mieszanina
Stan skupienia: ciało stałe, proszek
Barwa: w zależności od zamówionego koloru
Zapach: bez zapachu
Zmiana własności
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura topnienia: nie dotyczy
Prężność par: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: min. 400°C
Granice wybuchowości: Dolna 20-70 g/m3 
Gęstość nasypowa: 600±100 dla barwy białej
Rozpuszczalność

w wodzie: nierozpuszczalna
rozpuszczalniki organiczne: -

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Produkt stabilny podczas przechowywania, należy unikać wyładowań elektrycznych oraz ognia. Podczas 
spalania może wydobywać się gęsty dym zawierający substancje niebezpieczne np.: tlenek węgla, 
dwutlenek węgla oraz tlenki azotu.

http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/2007/0330.htm
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11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Nie jest dotychczas nam znany żadne informacje toksykologiczne odnośnie samych farb proszkowych. 
Warstwa proszku może działać drażniąco w kontakcie ze skórą w fałdach skórnych albo w kontakcie z 
ciasną odzieżą.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Nie posiadamy żadnych danych odnośnie szkodliwego działania samych farb proszkowych na organizmy 
żywe. Produkt nie powinien się swobodnie przedostawać do gruntów oraz cieków wodnych czy kanalizacji. 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
W wykazie odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112 z 2001r. poz. 1206) znajduje się :

- Odpady farb i lakierów   -     kod  08 01 12    
Pozostałości produktu należy  przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w 
celu utylizacji
Puste opakowania należy oddać do odzysku.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
Podczas przewożenia należy zachować ostrożność, produkt przewozić w zamkniętych odpowiednio 
zabezpieczonych opakowaniach. Przy rozsypaniu się produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami z 
punktu 6.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH
Produkt  nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle  kryteriów zawartych  w przepisach 
wykonawczych do Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 z późniejszymi zmianami.
Informacje o przepisach:

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, 
oceny,  udzielania  zezwoleń  i  stosowania  ograniczeń  w  zakresie  chemikaliów  (REACH),  utworzenia  Europejskiej 
Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94,  
jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 z późniejszymi zmianami (Dz.U.01.11.84, 
Dz.U.01.100.1085, Dz.U.01.123.1350,Dz.U.01.125.1367, Dz.U.02.135.1145, Dz.U.02.142.1187, Dz.U.03.189.1852, 
Dz.U.04.96.959, Dz.U.04.121.1263, Dz.U.05.179.1485, Dz.U.06.171.1225, Dz.U.07.176.1238)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich 
klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U.05.201.1674 z dnia 14 października 2005)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 
preparatów chemicznych z późniejszymi zmianami (Dz.U.03.171.1666, Dz.U.04.243.2440, Dz.U.07.174.1222)
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  w  sprawie  oznakowania  opakowań  substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych z późniejszymi zmianami (Dz.U.03.173.1679, Dz.U.04.260.2595)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 w sprawie karty charakterystyki (Dz.U.07.215.1588)
Ustawa o odpadach z dnia 20 czerwca 2001 wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U.07.88.587, Dz.U.07.88.587, 
Dz.U.05.175.1462)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206) 
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  30.12.2004 roku  w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  związanej  z  
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86)
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  w  sprawie  ogólnych  przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami  (Dz.U.03.169.1650, Dz.U.07.49.330)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 w sprawie bezpieczeństwa i  
higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U.04.16.156)

http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/2007/0330.htm
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.05.73.645 z dnia 28 kwietnia 2005)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z późniejszymi zmianami 
(Dz.U.02.217.1833, Dz.U.05.212.1769, Dz.U.07.161.1142)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków 
produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je 
produktów z późniejszymi zmianami (Dz.U.04.168.1762, Dz.U.05.39.372, Dz.U.06.127.887, Dz.U.06.239.1731, 
Dz.U.07.1.1, Dz.U.07.116.806)

16. INNE INFORMACJE
Dane te oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy. Mają one na celu opis naszych produktów w związku z 
wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz nie powinny być traktowane jako zobowiązujące 
gwarancje określonych właściwości.
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