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Sekcja 1.             Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
1.1 Identyfikacja produktu 
Nazwa handlowa  ABSOL 
Inne nazwy:  --- 
Typ produktu:  Ciało stałe 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane  
Zidentyfikowane zastosowanie: Środek absorbujący oleje (TYP III R) i wiążący chemicznie zasady i wodnych roztworów 

polarnych oraz cieczy palnych, łatwopalnych i niepolarnych cieczy organicznych 
Nie zalecane stosowanie: Niczego nie określono. 
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
Dystrybutor:  Maska Małgorzata Wędzińska , ul. Koziorozca 4/1,  71-771Szczecin  
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Wędzińska tel. 603 976 889 
adres poczty elektronicznej:   maska@rubikon.pl,  m.wedzinska@post.pl 
adres strony:   www.absol.pl 
Importer:   Elgat Sp. z o.o.  72-004 Tanowo, ul. Policka 15  tel. 91 442 64 12 
Producent:                       YXHULT Miljo AB, Anstagatan  4, SE- 702 32 Orebro, tel. +46 (0) 19- 586052 , Szwecja 
 
1.4. Telefon alarmowy:  +48 603 976 889 
 
Sekcja 2.    Identyfikacja zagrożeń 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Definicja produktu : Wyrób 
Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) 1272/2008 [CLP/GHS] 
Klasyfikacja : Nie sklasyfikowany. Nie podlega wymogom klasyfikacji / etykietowania. 
Niekorzystne skutki dla zdrowia człowieka / skutki dla środowiska :  
   W przypadku odpowiedniej aplikacji: nie występują  
   Podczas przenoszenia i przechowywania produkt należy unikać powstawania pyłu . 
2.2 Elementy oznakowania 
Hasło ostrzegawcze : Brak hasła ostrzegawczego. 
Zwroty wskazujące środki ostrożności 
Zapobieganie  : Nie dotyczy. 
Reagowanie  : Nie dotyczy. 
Przechowywanie  : Nie dotyczy. 
Usuwanie   : Nie dotyczy. 
Uzupełniające elementy etykiety: Nie dotyczy 
2.3 Inne zagrożenia  : Nie dotyczy. 
Należy wziąć pod uwagę informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu. 
Produkt nie spełnia kryteriów dla jej zaklasyfikowania jako PBT i vPvB zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006,  
Sekcja 3.               Skład/informacja o składnikach 
Składniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacją 

Nazwa produktu / składnika Identyfikatory % wag. 
(sucha masa) 

Klasyfikacja zgodnie z 
Rozporządzeniem (WE)  

Nr 1272/2008 [CLP] 
Uwodniony krzemian wapniowy - 
głównie tobermoryt, czyli 
(CaO)5·(SiO2)6·(H2O)5  

Nr CAS 1319-31-9  60 - 80% nie klasyfikowany 

Osadzony piasek, jako 
wypełniacz, zawierający: 
kwarc (SiO2)  
 

 
 
Nr CAS 014808-60-7 
Nr WE 238-878-4 

20 – 30 % 
 

15 - 30% 

nie klasyfikowany 
 

nie klasyfikowany 
 

Siarczan wapnia wykazany jako 
[SO4]2-, to jest: 
gips (CaSO4·2H2O 
 
lub anhydryt (CaSO4) 

 
 
Reg.-No .: 01-2119444918-26-0000  
do 01-2119444918-26-0294 
Nr CAS 7778-18-9 
Nr WE 231-900-3 

3 – 8 % 
 

 

nie klasyfikowany 
 

 

Zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu 1907/2006 / WE - Art. 2, Definicje, pkt 9), ABSOL jest „wyrobem” 
Sekcja 4.    Środki pierwszej pomocy 
Instrukcje postępowania w zależności od drogi narażenia 
4.1 Opis środków pierwszej pomocy  
W przypadku kontaktu z oczami:  
Natychmiast płukać starannie i dokładnie za pomocą wody lub aparatu do przemywania oczu i wody. 
Sekcja 5.    Postępowanie w przypadku  pożaru 
5.1 Środki gaśnicze  
Produkt nie jest palny. Pożary w obecności produktu gasić środkami odpowiednimi dla palących się materiałów. 
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  
Niebezpieczne produkty rozkładu  W przypadku pożaru, nie będzie uwalnianie substancji niebezpiecznych  

z samego produktu. 
5.3 Informacje dla straży pożarnej 
Specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy Stosować środki ochrony dróg oddechowych w zależności od palących się  

materiałów. 
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Sekcja 6.    Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
ABSOL może być podawany i zbierany mechanicznie.  
W zależności od stopnia zabrudzenia ABSOL może być albo ponownie wykorzystany lub staje się odpadem.  
Unikać tworzenia pyłu. 
 Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich  magazynowanie 
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  
Unikać tworzenia się pyłu. 
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności  
Przechowywać w suchym miejscu.  
Nie istnieją inne specjalne wymagania 
Sekcja 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
8.1 Parametry dotyczące kontroli 
Najwyższe dopuszczalne stężenia;  

Nazwa i numer CAS1 substancji chemicznej (w nawiasach 
podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) 

Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3 w zależności od 
czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej 

NDS NDSCh 

Pyły gipsu zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 
2% i niezawierające azbestu [7778-18-9]  
- pył całkowity: 

10 -  

8.2 Kontrola narażenia  
"Pyły mineralne". Podczas przewidywanego zastosowania powstawanie pyłu w pełni zgodne z ogólnymi wartościami 
dopuszczalnymi dla pyłu.  
Ochrona rąk jest profilaktycznie zalecana. 
Sekcja 9.     Właściwości fizyczne i chemiczne 
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych  
Wygląd      szarawo-białe granulki 
Zapach:     bez zapachu 
pH      10 - 11 (400 g H2O / l) 
Temperatura topnienia    ≥1200 ° C 
Palność .     niepalny 
Temperatura samozapłonu    niepalny 
Właściwości wybuchowe   brak 
Właściwości utleniające   brak 
Ciśnienie oparów      nie dotyczy 
Gęstość w stanie suchym    2,3 - 2,5 g / cm3 
Gęstość nasypowa     ~ 400 kg / m3 
Rozpuszczalność     nierozpuszczalny w wodzie 
Współczynnik podziału    nie dotyczy 
9.2 Inne informacje 
Brak dodatkowych informacji. 
Sekcja 10.    Stabilność i reaktywność 
10.1 Reaktywność  
Reaguje z kwasami stężonymi (możliwe podwyższenie temperatury i / lub uwalnianie dwutlenku węgla w reakcji neutralizacji). 
Reakcje stężonych środków utleniających (możliwe podwyższenie temperatury i / lub przyspieszony rozkład utleniacza). 
10.2 Stabilność chemiczna  
Stabilny przy zachowaniu warunków podanych w sekcji 7.  
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  
--- 
10.4 Warunki, których należy unikać  
--- 
10.5 Materiały niezgodne  
Stężone kwasy. Stężone środki utleniające 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu  
--- 
Sekcja 11.  Informacje toksykologiczne 
ABSOL jest nietoksyczny.  
Z wielokrotnie przeprowadzanych badań wolnej krystalicznej krzemionki w ABSOLu wynika, że frakcja respirabilna pyłu z 
ABSOLu zawiera mniej niż 5% kwarcu. W związku z tym stężenie frakcji respirabilnej pyłu kwarcowego jest < 0,15 mg / m, więc 
nie przekracza ogólnej wartość granicznej dla pyłu (3 mg / m).  
Ze względu na jego zasadowe pH i właściwości wysuszające, ABSOL może powodować podrażnienia skóry przy długotrwałej 
ekspozycji.  
Ochrona rąk jest profilaktycznie zalecane. 
Sekcja 12.  Informacje ekologiczne 
12.1 Water Hazard:  
Klasa 1 - w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody (klasyfikacja niemiecka (VwVwS) , dotyczy zawartości siarczanu wapnia i 
wodorotlenek wapnia) 
12.2 Toksyczność 
Rozwielitki: ABSOL rozproszone w wodzie nie jest ekotoksyczny dla rozwielitek gdyż utrzymuje się neutralne pH (test zgodnie z 
niemiecką normą DIN 38412-30: 1989-03 (L 30); dr U. Noack-Laboratories rien , Käthe-Paulus-Str. 1, 31157 Sarstedt, Niemcy). 
12.3 Trwałość i zdolność do rozkładu:  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
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12.4 Potencjał bioakumulacji:  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
12.5 PBT i vPvB:  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
12.6 Inne szkodliwe skutki działania:  
Nie są znane.  
ABSOL jest bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie i może być łatwo oddzielony od wody przez filtrację lub sedymentację. 
Sekcja 13.  Postępowanie z odpadami 
Odpad produktu nie jest odpadem niebezpiecznym. 
Kod odpadu zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów (EWC): 17 01 01.  
Jednakże w celu zapewnienia prawidłowego unieszkodliwiania zużytego ABSOLu, należy wziąć pod uwagę i dokonać 
klasyfikacji w oparciu o własności substancji i mieszanin zaadsorbowanych i zaabsorbowanych przez ABSOL i na tej podstawie 
ustalić właściwy kod odpadu. 
Odpad należy przekazać odbiorcy odpadów mającemu stosowne uprawnienia do odbioru określonego kodu odpadu. 
Sekcja 14.  Informacje o transporcie 
Nie klasyfikowany jako towar niebezpieczny wg UN. 
Nie podlega klasyfikacji i oznakowaniu w transporcie drogowym (ADR), kolejowym (RID), wodnym śródlądowym (ADN), i 
morskim  (IMDG). 
Sekcja 15.  Informacje dotyczące przepisów prawnych 
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny  
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem nr. 1272/2008 / WE: Nie wymagane  
Oznakowanie klasy szkodliwości dla wody (WgK): 1 (w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody) 
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego  
Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona. 
Sekcja 16. Inne informacje 
Powyższe informacje opisują wyłącznie wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktu i oparte są na naszej dzisiejszej 
wiedzy. 
Nie stanowią gwarancji właściwości produktu opisanego w zakresie przepisów gwarancji prawnych. 

 
Karta Charakterystyki  
Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od producenta. 
Zawarte w niej informacje podane są w celu zachowania bezpieczeństwa i odnoszą się wyłącznie do określonego produktu i 
sposobów jego  wykorzystania w niej opisanych. Niniejsze informacje niekoniecznie dotyczą produktu  w przypadku połączenia 
go z inną substancją (innymi substancjami) lub wykorzystywania go w sposób inny niż opisany w niniejszej Karcie 
Charakterystyki  
 
 
 


