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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa  

1.1. Identyfikator produktu  
Identyfikacja substancji/mieszaniny:   ABSONET SUPERIOR SPECIAL 
Numer CAS: 12174-11-7 
Numer WE: -- 
Numer rejestracji REACH: Zwolniony 

  

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane  
Materiał ten powinien być stosowany wyłącznie do celów przemysłowych. 
Absorbent 
 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  
Identyfikacja spółki lub firmy: Grupo TOLSA 
: Núñez de Balboa, 51 

E-28001 MADRID - Spain 
Telefon: (00 34)  91 322 01 00 
Fax: (00 34)  91 322 01 01 
E-mail reach@tolsa.com 

1.4. Numer telefonu alarmowego   (00 34)  91 360 69 00 (9.00 – 17.00) 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń   

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  
Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG i 1999/45/WE 
  
Substancja / mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG i 1999/45/WE 
 
 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 
 
Substancja / mieszanina nie została sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 
 
 

2.2. Elementy oznakowania  
Oznakowanie zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG i 1999/45/WE 
 
Substancja / mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG i 1999/45/WE 
 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 
 
Substancja / mieszanina nie została sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 
 

2.3. Inne zagrożenia  
 
Podczas stosowania z produktu może wydzielać się pył. Ten produkt może zawierać kwarc (krzemionkę krystaliczną). Długotrwałe 
wdychanie pyłu krzemionki krystalicznej może prowadzić do choroby zwanej sylikozą. 
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SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

3.1. Substancja/Preparat  
Ten produkt może zawierać krzemionkę krystaliczną (nie wymienioną w Aneksie I do Dyrektywy 67/548/WE, ani w Aneksie VI do 
Rozporządzenia (WE) 1272/2008) w ilości nie większej niż 7%. 
 
Attapulgite nie figuruje na liście substancji niebezpiecznych w Aneksie I do Dyrektywy 67/548/EWG z późniejszymi zmianami, nie są 
wymienione w załączniku VI do rozporządzenia (WE) 1272/2008. 
 
Attapulgite jest zwolniony z obowiązku rejestracji zgodnie z Aneksem V do Rozporządzenia (WE) 1907/2006 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Jeśli poszkodowany nie 

oddycha zastosować sztuczne oddychanie. Jeśli oddychanie jest utrudnione 
podać tlen. 
Natychmiast zasięgnąć porady lekarza. 
 

W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć wodą i delikatnym mydłem i spłukać dużą ilością wody. 

W przypadku kontaktu z oczami: Przemyć dużą ilością wody. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli podrażnienie nie 
ustępuje .. 

W przypadku połknięcia: Objawowe leczenie i zasięgnąć porady lekarza w przypadku długotrwałego 
dyskomfortu. 

Indywidualna ochrona osoby udzielającej 
pierwszej pomocy: 

Brak informacji 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  
Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz 
skutki narażenia: 

Podrażnienie mechaniczne 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym  

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej 
pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym: 

Brak informacji 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru  

5.1. Środki gaśnicze  
Odpowiednie środki gaśnicze: Spray woda, dwutlenek węgla, suchy proszek chemiczny lub odpowiednia 

piana. 
 

Niewłaściwe środki gaśnicze: Ze względów bezpieczeństwa nie używać pełnym strumieniem. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  
Szczególne zagrożenia związane z substancją lub 
mieszaniną: 

Brak specjalne 

5.3. Informacje dla straży pożarnej  
Wyposażenie ochronne, oraz działania: Brak szczególnych wymagań 

Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i 
wód. 
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SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
Dla osób nienależących do personelu 
udzielającego pomocy: 

Unikać powstawania pyłu. 
Unikać wdychania i kontaktu pyłu z oczami. 
W miejscach silnie zapylonych stosować rękawice ochronne odporne na 
działanie chemikaliów oraz okulary ochronne. 

Dla osób udzielających pomocy: Brak szczególnych wymagań 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  
Środki ostrożności w zakresie ochrony 
środowiska: 

Nie wylewać do ścieków kanalizacji miejskiej i otwartych zbiorników wodnych. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia  
Metody i materiały zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 
usuwania skażenia: 

Zebrać pozostałości lub wciągnąć odkurzaczem i jeśli to możliwe spłukać przy 
pomocy delikatnego spryskiwacza  
Wywietrzyć teren i zmyć miejsce wycieku po zupełnym zebraniu materiału. 
Miejsce w zamkniętym pojemniku przed usunięciem. Usuwać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji  

Odniesienia do innych sekcji: Brak informacji. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  
Ochrony i środki zapobiegawcze: Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Nosić ubranie ochronne i okulary 

ochronne. 
Ogólne zalecenia dotyczące higieny: Zapewnić odpowiednią wentylację ekstrakcji powietrza w miejscu pracy. 

Przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa pracy. 
 

Inne informacje: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności  
Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z 
informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności: 

Przechowywać w suchym pomieszczeniu 
Przechowywać z dala od niezgodnych materiałów (patrz punkt 10). 
Nie przechowywać tego materiału w pobliżu żywności lub wody pitnej. 
Być przechowywany w szczelnie zamkniętych pojemnikach, najlepiej w okolicy 
pełnej chłodnym, suchym i przewiewnym pomieszczeniu. 
 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe  
Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: Nic 
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SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej  

8.1. Parametry dotyczące kontroli  

Produkty te nie posiadają konkretnych Dopuszczalnych Norm Narażenia Zawodowego (OEL). 
Należy przestrzegać przepisów określających poziom pyłu (wdychanego i respirabilnego).  
 

8.2. Kontrola narażenia  
Stosowne techniczne środki kontroli: Ogólna wentylacja. 

Zaleca się miejscową wentylację wywiewną w celu utrzymania poziomu pyłu 
poniżej dopuszczalnych norm narażenia. 

Indywidualne środki ochrony, takie jak 
indywidualny sprzęt ochronny : 

 

Ochrona oczu/twarzy: Stosować okulary ochronne z bocznymi osłonami. Skażoną okulary ochronne 
przed ponownym użyciem. 

Ochrona skóry: W normalnych warunkach nie jest wymagana szczególna ochrona skóry. 
Jeżeli dojdzie do podrażnienia mechanicznego należy umyć skórę 

Ochrona rąk: Stosować rękawice lateksowe. Zalecenia dotyczące rękawic zależą od 
sposobu obchodzenia się z produktem 
 

Inny: Powinny być podjęte środki w celu zapobieżenia materiałów jest dostanie się 
do oczu lub na skórę. 
Odzież eyeshields i odzież ochronną. 

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku niedostatecznej wentylacji, zastosować odpowiedni sprzęt  do 
oddychania. 
W przypadku krótkotrwałego, należy użyć urządzenie filtrujące. 
 

Zagrożenia termiczne: Brak informacji. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne  

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych  

Wygląd: Krem granulki 

Zapach: Bezwonny. 

pH: 9.5 ± 0.5. 

Temperatura topnienia/krzepnięcia: Brak informacji. 

Początkowa temperatura wrzenia i zakres 
temperatur wrzenia: 

Brak informacji. 

Temperatura zapłonu: Nie dotyczy 

Szybkość parowania: Brak informacji. 

Palność (ciała stałego, gazu): Brak informacji. 

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna 
granica wybuchowości: 

Brak informacji 

Prężność par: Brak danych 

Gęstość par: Brak danych 

Gęstość względna: 2.2 

Rozpuszczalność: Nierozpuszczalny w wodzie 

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Brak danych 

Temperatura samozapłonu: Brak danych 

Temperatura rozkładu: Brak danych 

Lepkość: Brak danych 

9.2. Inne informacje  
Inne informacje: Brak danych 
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SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność  

10.1. Reaktywność  
Reaktywność: Brak niebezpiecznych reakcji oczekuje 

10.2. Stabilność chemiczna  
Stabilność chemiczna: Produkt jest stabilny w normalnych warunkach. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Brak niebezpiecznych reakcji oczekuje 

10.4. Warunki, których należy unikać  

Warunki, których należy unikać: Brak szczególnych wymagań 

10.5. Materiały niezgodne  

Materiały niezgodne: Nie są znane 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  

Niebezpieczne produkty rozkładu: Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu lub produkty uboczne 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  
Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
efektów ostrych: 

Może powodować podrażnienie oczu, jeśli narażone na duże ilości pyłu 
Kontakt fizyczny może spowodować podrażnienie skóry 
Wdychanie wysokiego stężenia może spowodować podrażnienie 
 

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
efektów przewlekłych: 

Wielkość pojedynczej cząstki attapulgitu wynosi poniżej 5µm. Międzynarodowa 
Agencja Badań nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowała pył attapulgitu (włókna 
poniżej 5µm) do klasy 3 (nie został sklasyfikowany jako rakotwórczy dla ludzi). 
 
Ten produkt może zawierać kwarc (krzemionkę krystaliczną). W 1997 roku 
agencja IARC potwierdziła, że wdychanie respirabilnej frakcji krzemionki 
krystalicznej w miejscach pracy może spowodować raka płuc u ludzi. Jednak 
zostało podkreślone, że nie dotyczy to wszystkich miejsc pracy, ani wszystkich 
rodzajów krzemionki (Monografie IARC, vol. 68). 
 
W czerwcu 2003 roku Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm 
Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy 
(SCOEL) podsumował, że głównym skutkiem wdychania przez ludzi 
respirabilnego pyłu krzemionki krystalicznej jest sylikoza. „Istnieją dostateczne 
dowody potwierdzające, że u osób chorujących na sylikozę występuje 
zwiększone ryzyko zachorowania na raka płuc. Dlatego zapobieganie 
wystąpieniu sylikozy spowoduje również ograniczenie ryzyka zachorowania na 
raka…”. (SCOEL SUM Doc. 94-final, czerwiec 2003) 

Inne istotne informacje: Nie są znane żadne dowody działania mutagennego, teratogennego lub 
toksyczności rozwojowej. 
Istnieją dowody na to, że występowanie zwiększonego ryzyka zachorowań na 
raka ogranicza się do osób już chorujących na sylikozę. Zgodnie z aktualnym 
stanem wiedzy, ochrona pracownika przed sylikozą może zostać zapewniona 
poprzez przestrzeganie obowiązujących dopuszczalnych norm narażenia 
zawodowego. 
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

12.1. Toksyczność  
Toksyczność: Brak szczegółowych działania niepożądane są znane 

 

12.2. Degradowalność  
Degradowalność: Nie ulega biodegradacji 

12.3. Zdolność do bioakumulacji  
Zdolność do bioakumulacji: Nie bioakumulacyjnych. 

12.4. Mobilność w glebie  

Mobilność w glebie: Brak informacji. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: Brak informacji. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania  

Inne szkodliwe skutki działania: Patrz także pkt 6, 7, 13 i 15 
Nie dopuścić do wprowadzenia materiału strumieni, kanalizacji lub innych 
wodnych. 
 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami  

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
Pojemniki przetwarzania odpadów: Utylizować w bezpieczny sposób zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi 

Informacji istotnych unieszkodliwiania odpadów: Utylizować w bezpieczny sposób zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi 

Odpowiednie metody utylizacji odpadów 
skażonych opakowań: 

Utylizować w bezpieczny sposób zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi 

Specjalne ostrożności: Brak informacji. 

Przepisy wspólnotowe/krajowe/regionalne 
dotyczące odpadów: 
 
 

Brak informacji. 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu  

14.1. Transport lądowy (ADR / RID)  
substancji lub mieszaniny nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie 
 
14.2. Transport morski (IMDG)  
substancji lub mieszaniny nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie 
 
14.3. Transportu Lotniczego (IATA)  
substancji lub mieszaniny nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie 
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SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych  

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny  

Inny: Brak informacji. 

Pozwolenia: Brak informacji. 

Użycie: Brak informacji. 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego  

Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Brak informacji. 

 

SEKCJA 16: Inne informacje  

 
Substancja / mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG i 1999/45/WE 
 
 
Substancja / mieszanina nie została sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 
 

 
Przyczyna aktualizacji: Dostosowanie do rozporządzenia CLP 

 
 

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki powinny zostać udostępnione wszystkim osobom mogącym mieć jakikolwiek 

kontakt z produktami. Niniejsza Karta została przygotowana w celu dostarczenia informacji przydatnych w dziedzinie inżynierii i 

utrzymania ruchu zakładów, dla kierownictwa oraz użytkowników mogących mieć jakikolwiek kontakt z produktem w miejscu 

pracy. Podane informacje zostały uznane za wiarygodne i zaktualizowane w dniu ostatniej aktualizacji oraz są najlepszymi 

dostępnymi informacjami, do których obecnie ma dostęp TOLSA. TOLSA nie udziela jednak żadnych gwarancji ani rękojmi, 

wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do tych informacji, ani nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. 

Powyższe informacje opisują sposób właściwego obchodzenia się z produktem i jego wykorzystania zgodnie z  przeznaczeniem 

oraz dotyczą materiału w czystej i niezmienionej postaci. Użytkownicy powinni sami podjąć kroki zmierzające do ustalenia, czy 

podane informacje mogą zostać przez nich wykorzystane w ich własnych celach. 


