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[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 
 
1 . Identyfikacja preparatu. Identyfikacja przedsiębiorstwa. 
 
Identyfikacja preparatu 
 
Nazwa handlowa:  LuxDecor Szpachlówka budowlana  
Zastosowanie produktu:  Przeznaczona do wypełniania spoin, rys, pęknięć, wgłębień i innych nierówności 

na powierzchni ścian, tynków, płyt kartonowo – gipsowych drewnianych  
i drewnopochodnych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

 
Identyfikacja przedsiębiorstwa 
 
Producent:  PPH Unicell Poland Sp. z o.o. 
Adres:  ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków, Polska 
Telefon/Fax:  + 48 (085) 71 86 860 
Adres e-mail:  unicell@unicell.com.pl 
Telefon alarmowy:  + 48 (061) 847 69 46 [Ośrodek Informacji Toksykologicznej w Poznaniu] czynny 

całą dobę lub +48 (085) 71 86 860 (biuro Unicell Poland) czynny od poniedziałku 
do piątku od 800 do 1600. 

 
2 . Identyfikacja zagrożeń 
 
Klasyfikacja według kryteriów zawartych w Rozporządzeniu MZ zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych z dnia 24 września 2007 (Dz.U. 
07.174.1222), wraz z późniejszymi zmianami. 
Zagrożenia dla człowieka 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia 
człowieka podczas prawidłowego stosowania. 

Zagrożenia dla środowiska 

Nieznane 

Inne zagrożenia 

Nieznane 
 
3 . Skład i informacja o składnikach 
 

Skład 
Dyspersja kopolimeru akrylowego, nieorganiczne wypełniacze mineralne, dodatki modyfikującymi 
właściwości użytkowe 

Składniki niebezpieczne 

Nazwa składnika Nr CAS Nr WE Zawartość % Klasyfikacja 
Dyspersja 
kopolimeru 
akrylowego 

- - Max 20 - 

Wypełniacze 
mineralne 1317-65-3  215-279-6 Max 80 - 

 
4 . Pierwsza pomoc 
 
Uwagi ogólne 

Przestrzegać zasad higieny osobistej. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.  
Przy wystąpieniu symptomów lub w wypadkach wątpliwych zasięgnąć rady lekarza. 
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W kontakcie ze skórą 
Zdjąć ubranie, dokładnie umyć skażone miejsce wodą z mydłem. 

W kontakcie z oczami 
Przemyć obficie czystą wodą, skontaktować się z lekarzem okulistą. 

W przypadku spożycia 
Zapewnić pomoc medyczną. 

 
5. Postępowanie w przypadku pożaru 
 
Odpowiednie środki gaśnicze 

Produkt jest niepalny, zatem stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palącego się otoczenia, np.: 
gaśnica proszkowa, pianowa lub śniegowa, CO2, woda i inne. Przy pożarze w obrębie produktu, 
zabezpieczyć go przed nadmiernym nagrzaniem.  

Nieodpowiednie środki gaśnicze 

Nieznane 

Szczególne wyposażenie podczas walki z ogniem 
Odzież ochronna, aparat izolujący drogi oddechowe. 

Niebezpieczne produkty spalania 
Nieznane  

Uwagi dodatkowe 
Brak 

 
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 
Indywidualne środki ostrożności 

Nosić ubranie ochronne, rękawice ochronne, okulary ochronne lub ochronę twarzy. Zachować 
odpowiednie środki bezpieczeństwa w miejscu pracy. 

Niezbędne środki w zakresie ochrony środowiska 
Chronić przed wyciekami do środowiska. 

Metody oczyszczania/wchłaniania 
Substancję należy zbierać mechanicznie do pojemników. 

 
7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie 
 
Postępowanie z preparatem 

Przestrzegać przepisów prawnych w zakresie ochrony i bezpieczeństwa. Nie jeść i nie pic w miejscu 
pracy. Zapewnić prawidłową wentylację.  

Magazynowanie 
Temperatura przechowywania od 5 do 30oC. Składować  w  oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach. Chronić przed mrozem oraz wysoka temperaturą. 

 
8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 
 
Wartości graniczne narażenia 

Brak danych 

Kontrola narażenia w miejscu pracy 
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Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Przed przerwą i po zakończeniu pracy 
umyć ręce. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W trakcie stosowania nie jeść, nie pić. 
Ochrona rąk i ciała: odzież ochronna, rękawice ochronne 
Nie istnieją materiały lub kombinacje materiałów, które dawałyby nieograniczona odporność na żadne chemikalia lub ich 
mieszaniny. Wybór rękawic jest uzależniony od stopnia narażenia (rękawice nitrylowe lub neoprenowe mogą być dłużej 
noszone niż gumowe). Wytrzymałość i skuteczność rękawic może być zmniejszona przez fizyczne/chemiczne uszkodzenia 
lub złe stosowanie. Zawsze trzeba mieć pewność, że rękawice są wolne od skaz oraz, że są przechowywane i użytkowane 
właściwie. 
 
Ochrona oczu: brak 
 
Ochrona dróg oddechowych: brak; należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń 
Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.). Doboru środków ochrony 
indywidualnej należy dokonać z uwzględnieniem stężenia i formy występowania substancji w miejscu pracy, dróg narażania, 
czasu ekspozycji i czynności wykonywanych przez pracownika. Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki ochrony 
spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również ich konserwację i oczyszczanie. 

Kontrola narażenia środowiska 
Brak danych 

 
9. Właściwości fizyczne i chemiczne 
 
Informacje ogólne 

stan skupienia:    gęsta masa 
barwa:  biała 
zapach:  - 

Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska 
gęstość (20°C):  1,3 kg/l 
substancja sucha: min. 70% 
temperatura wrzenia  ~100°C 
temperatura zapłonu  produkt niepalny 
rozpuszczalność w wodzie  wodorozcieńczalny 

 
10. Stabilność i reaktywność 
 
W temperaturze ok. 100°C następuje odparowanie wody zawartej w produkcie co prowadzi do destabilizacji. 
Tworzy się twarda, trudno rozcieńczalna masa. W temperaturze poniżej 0°C następuje stopniowe 
zamarzanie wody prowadzące do destabilizacji produktu. 
 
11. Informacje toksykologiczne 
 
Toksyczność preparatu 

Produkt nie jest toksyczny. Produkt nie stanowi zagrożenia, jeżeli jest przechowywany i stosowany 
zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
12. Informacje ekologiczne 
 
Ekotoksyczność 

Substancja nie zagraża środowisku. Preparat nie rozprzestrzenia się samorzutnie. Nie dopuścić  
do przedostania się produktu do ujęć wodnych. 
 
13. Postępowanie z odpadami 
 
Sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z właściwym terenowym Wydziałem Ochronny środowiska. 
Nie usuwać z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628) wraz z późniejszymi zmianami.  
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Zalecenia dotyczące preparatu 
Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Nie wyładowywać odpadów bezpośrednio do kanalizacji i zbiorników wodnych.  

Zalecenia dotyczące zużytych opakowań 

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach odpadach opakowaniowych 
(Dz. U. nr 63, poz. 638) wraz z późniejszymi zmianami. 

 
14. Informacje o transporcie 
 

Identyfikacja 

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie. 
 
15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 
Oznakowanie opakowania 

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych preparat nie został sklasyfikowany jako 
niebezpieczny, w związku z tym nie podlega obowiązkowi szczególnego oznakowania  
na opakowaniu.  

Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie 
Nie dotyczy 

Zastosowane przepisy krajowe i inne 

 Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.2001r. (Dz.U.2001 Nr 11 z 
2001r.poz. 84 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.28.09.2005 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych 
wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U.2005 Nr 201 poz. 1674) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2005 Nr 179, poz. 1485 
z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 02.09.2003 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.2003 Nr 171 poz. 1669 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie(WE) nr 273/200 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.  
w sprawie prekursorów narkotykowych. 

 Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 dnia 22 grudnia 2004 roku określające zasady 
nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy wspólnotą a krajami trzecimi 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny 
ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe ( Dz.U.2005 Nr 
16, poz. 138) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U.2001 Nr 112, poz. 1206) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów 
lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je 
produktów (Dz.U.2004 Nr 168, poz. 1762) z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U.2002 Nr 175, poz. 1433) 
z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
w sprawie detergentów 

 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
w sprawie REACH 

 Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r.  
w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. 
2003 Nr 173, poz. 1679 ze zmianami Dz.U.2004 Nr 260, poz. 2596) 
 
 
 

 



 

Karta charakterystyki preparatu chemicznego 
Wydanie 

8-12-2009 

 
 

LuxDecor Szpachlówka budowlana Aktualizacja:  

 

 

Unicell Poland Sp. z o.o. , ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków, Polska  
  tel.   +48 (85) 71 04 000 ,  +48 (85) 71 86 860 ,   fax. +48 (85) 71 86 862 

Strona 5

16. Inne informacje 
 
Pełen tekst zwrotów R z punktu 3 

Nie dotyczy  

Dodatkowe informacje 

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy i nie 
określają w sposób ostateczny właściwości wyrobu.  

Osoby odpowiedzialne 

…………………………. 
 

 
Kartę charakterystyki sporządzono na podstawie danych producenta. 

 
Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz 

doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego 
produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego 

postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika  
od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm 

prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. 

 
 


