
PULVERIT POLIESTER
Karta charakterystyki preparatu

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010  z dnia 20 maja 2010 zmieniające rozporządzenie (WE)  
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych  
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Data utworzenia / data aktualizacji: 10.12.2003 / 02.01.2013

1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa
Identyfikacja preparatu:
Nazwa preparatu: PULVERIT  50B0 / 3532;     50B2 / 0018;    50F1 / 0157;    50M0 / 2540, 2580, 3305;    50M1 / 1215;        50P0 / 

0661;   50V0 / 3150; 3776;   50Y1 / 1215;   5100 / 0548;   5190 / 0429;    512M / 2668;   51B1 / 0018;     51L0 / 
2094;     51M0 / 3225;    51M1 / 2591;  2592   51P0 / 2322;    51PR / 2185;    51R0 / 2423;    51RV / 3571, 3598; 
51V1/0018, 2592    5240 / 0424, 2113;     52M1 / 0018, 1215;    51Y1 / 2591;     51Y2 / 2591;      52P0 / 0769; 
50P4 / 2345;          52P4 / 2345;   52V1 / 0018,  1215;     52Y1 / 0018;    5890 / 3986,   5690 / 0240, 1044; 
562W / 0085;     56M0 / 2763, 3581;     56M1 / 0018;   56MW / 2680, 2681, 2682, 2683, 2686, 2687, 2688, 2689, 
2690;        56PR / 3579;      56R0/3131;    56QR / 3547;       56Y0 / 2503, 2621, 2763;      5690 / 0240, 4322, 
4324;      57B0 / 2915, 3702, 3706;      57M0 / 3090, 3141, 4259;     57M1 / 3088, 3090,     57M2 / 3090;     57M3 
/ 3308;      57M4 / 3090;    57M5 / 3090;   5890/0429;   58F0 / 1522;  5900 / 0942, 0658, 4335, 4359, 4364, 4372, 
4483, 4498, 4704;             5901 / 0001;   5920 / 0661;   5990 / 0079, 2115;    5991 / 0157, 1263, 1480;    5999 / 
0661;   599F / 0424;      59B0/4399, 4477;      59M0 / 2320, 4556, 4631;     59Y0 / 2115, 4631;     61RV / 3598, 
3571;    70P0 / 2341; 71B0/3220    71P1 / 2343, 2345    76P0/4463, 4387   

Nazwa chemiczna i synonimy: poliester

Zastosowanie preparatu: farba proszkowa do natrysku elektrostatycznego

Identyfikacja firmy:
Producent: Pulverit SpA, via Carlo Reale 15/4, 20157 Milano ITALIA; kontakt: +39 02 376751
Dystrybutor: Pulverit Polska Sp. z o.o. ul. Strefowa 16, 43-100 Tychy POLSKA; kontakt: +48 32 329 14 11
Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki - e-mail: biuro@pulverit.pl

Telefon alarmowy (czynny w godzinach 8:00 – 16:00): +48 32 329 14 11

2. Identyfikacja zagrożeń
Preparat ten nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 (Dz. U. 
nr 171, poz. 1666 z późniejszymi zmianami).

3. Skład / informacja o składnikach
Brak substancji niebezpiecznych

4. Pierwsza pomoc
Oczy: Przemywać czystą wodą przez przynajmniej 15 minut. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Skóra: Natychmiast zmyć dużą ilością wody. Usunąć wszelkie zabrudzone części ubrania. Wymagana natychmiastowa kontrola 
lekarska. Wyprać zabrudzone ubranie oddzielnie, przed ponownym jego użyciem.

Wdychanie: Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Gdy oddech jest nieregularny lub całkowicie zatrzymany podjąć 
sztuczne oddychanie. Wymagana natychmiastowa kontrola lekarska.

Połknięcie: Wymagana natychmiastowa kontrola lekarska. Wymioty powodować tylko na zalecenie lekarza. Nie podawać niczego do 
ust osobom podejrzanym o połkniecie.

5. Postępowanie w przypadku pożaru
Należy schłodzić pojemniki i przechowywać je w takiej temperaturze, by nie dopuścić do powstania produktów rozkładu, które mogą 
stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Zalecane środki gaśnicze: piana odporna na alkohol, CO2, mgła wodna.

Unikać następujących środków gaśniczych: gaz pod wysokim ciśnieniem, woda pod wysokim ciśnieniem.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Zebrać jak największą ilość preparatu za pomocą narzędzi mechanicznych. Unikać tworzenia chmur pyłowych podczas czyszczenia 
powierzchni wodą lub środkami czyszczącymi. Stosować środki ochrony indywidualnej wg pkt. 8 niniejszej karty.
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7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie
Postępowanie z preparatem:
Zapewnić skuteczną wymianę powietrza. Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemysłowej oraz ogólnymi zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z pkt. 8. Nie opróżniać 
do kanalizacji. Przy manipulowaniu unikać tworzenia pyłu.

Magazynowanie:
Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, zachowując pojemniki zamknięte, gdy nie są używane. W temperaturze 
pokojowej. W miejscu przechowywania obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Trzymać z daleka od jakichkolwiek źródeł 
ciepła, otwartego ognia, iskier i innych źródeł zapłonu; nie rozpylać preparatu w pobliżu ognia lub łatwopalnych materiałów.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej
Działania techniczno-organizacyjne:
Farby proszkowe należy stosować wyłącznie w kabinach do ich aplikacji. W przypadku problemów z oddychaniem lub reakcji 
alergicznych należy unikać kontaktu z farbami proszkowymi. Unikać wdychania pyłów. Zapewnić dobrą wentylację przez lokalną 
wentylację wyciągową lub ogólny system powietrza zużytego. Jeżeli przekroczone są dopuszczalne wartości stężeń pyłu w 
powietrzu, zaleca się stosowanie masek ochronnych klasy P2 z pochłaniaczami pyłów. W przypadku ręcznego oczyszczania kabiny, 
należy stosować maski z pochłaniaczami pyłów oraz ściśle przylegające i szczelne okulary ochronne. W przypadku wykonywania 
prac lakierniczych, podczas których lakiernik stoi wewnątrz kabiny do aplikacji farb proszkowych, musi być stosowany szczelny 
kombinezon ochronny z niezależnym źródłem powietrza. 

Środki ochrony indywidualnej:
Ochrona dróg oddechowych: Konieczna jest maska filtracyjna klasy P2 z pochłaniaczem pyłów. W szczególnych przypadkach należy 
stosować aparaty oddechowe z niezależnym źródłem powietrza.
Ochrona oczu: Konieczne są ściśle przylegające i szczelne okulary.
Ochrona rąk: Konieczne są odpowiednie rękawice ochronne zabezpieczające przed kontaktem preparatu ze skórą (wykonane z 
materiału nieprzepuszczającego cząstek stałych o wielkości powyżej 10µm. Ponadto wskazane jest stosowanie kremów ochronnych 
nakładanych na miejsca potencjalnie narażone. Kremy te należy stosować przed ewentualnym kontaktem z preparatem.
Ochrona skóry: kombinezony ochronne. Ze względu na możliwe podrażnienia i stany zapalne skóry, należy zwracać szczególną 
uwagę na ochronę miejsc najbardziej narażonych i wrażliwych (nadgarstki i szyja) przed kontaktem z farbą proszkową.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne
Postać: ciało stałe, proszek
Zapach: brak
pH: nie dotyczy
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura topnienia: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: 450 – 600°C
Palność: nie dotyczy
Granice wybuchowości:
dolna: 40 – 70 g/m3

górna: nie dotyczy

Właściwości utleniające: nie dotyczy
Prężność par: nie dotyczy
Gęstość bezwzględna: brak
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: nie dotyczy
Współczynnik podziału oktanol/woda: nie dotyczy
Zawartość substancji stałych: nie dotyczy

10. Stabilność i reaktywność
Preparat jest stabilny w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.

11. Informacje toksykologiczne
Zgodnie z obecnym stanem naszej wiedzy produkt ten nie wywołał żadnych zagrożeń dla zdrowia. Musi być jednak stosowany 
zgodnie z przepisami BHP.

12. Informacje ekologiczne
Stosować preparat zgodnie z dobrą praktyką przemysłową. Poinformować odpowiednie władze czy preparat może dostać się do 
wód powierzchniowych, zanieczyścić glebę lub rośliny uprawne.
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13. Postępowanie z odpadami
Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia preparatem wód powierzchniowych i gruntowych. Opakowanie 
jednorazowego użytku należy traktować jako odpad i przekazać odbiorcy odpadów.
W katalogu odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w 
sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206) zaklasyfikowano odpady farb proszkowych po kodem 08 02 01.
Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)
Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z 
późniejszymi zmianami).

14. Informacje o transporcie
Preparat ten nie jest niebezpieczny w czasie transportu zgodnie z aktualnymi międzynarodowymi regulacjami prawnymi: ADR 
(Międzynarodowy Transport Materiałów Niebezpiecznych Drogami), RID (Międzynarodowy Transport Materiałów Niebezpiecznych 
Koleją), IMDG (Międzynarodowy Transport Materiałów Niebezpiecznych Drogą Morską oraz IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie 
Transportu Lotniczego).

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
Symbol i oznaczenia zagrożenia produktu: brak

Zwroty R:
brak

Zwroty S:
S22 Nie wdychać pyłu.

Oznakowanie WE: brak

Normy i akty prawne:
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 (Dz. U. nr 11, poz. 84 z późniejszymi zmianami) o substancjach i preparatach chemicznych,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) o odpadach,
Ustawa z dnia 11 maja 2001 (Dz. U. nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami) o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 (Dz. U. nr 171, poz. 1666 z późniejszymi zmianami) w sprawie kryteriów i 
sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych,
Rozporządzenie Ministra Pracy z dnia 29 listopada 2002 (Dz. U. nr 217, poz. 1833 z późniejszymi zmianami) w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 (Dz. U. nr 173, poz. 1679 z późniejszymi zmianami) w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych,
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku  w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, utworzenia Europejskiej agencji Chemikaliów,
Rozporządzenie (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń  w zakresie chemikaliów 
(REACH). 

16. Inne informacje
Wykaz zwrotów R zamieszczonych w pkt 2 i 3:
brak

Główne źródła danych:
The Merck Index, edycja 10
Niosh – rejestr toksycznych skutków substancji chemicznych
INRS, Fiche Toxicologique
Patty, Higiena Przemysłowa i Toksykologia
N.I.Sax, Niebezpieczne właściwości materiałów przemysłowych – 7, edycja 1989

Informacje zawarte w niniejszej karcie są oparte na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu zdobytym do dnia wydania 
najnowszej wersji. Użytkownicy muszą dopasować zawarte w niniejszej karcie informacje do swoich własnych, indywidualnych 
potrzeb.

Stosowanie preparatu opisanego w tej karcie nie jest tematem dla naszej bezpośredniej kontroli; dlatego też wszyscy użytkownicy 
preparatu muszą, na swoja własną odpowiedzialność, stosować się do odpowiednich regulacji dotyczących zdrowia i prawa. 
Producent jest zwolniony z odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek spowodowany stosowaniem preparatu niezgodnie z jego 
przeznaczeniem.

Następujące punkty niniejszej karty uległy zmianie w stosunku do poprzedniej aktualizacji: 1.
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