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            Nazwa produktu:  PUre 1001 UTWARDZACZ  
  
 

 
Opis / zastosowanie: Utwardzacz do żywicy poliuretanowej  
 
 

 
Nazwa firmy:  Copaltec GmbH 

Quellenstr. 7, Tor 19, 70376 Stuttgart, Germany 

Tel. + 49 711/ 84 96 37 600  

Fax: + 49 711/ 84 96 37 6014  

E- mail: info@copaltec.de 

 Web: www.copaltec.de 

  
 
  

Numer telefonu alarmowego: + 49 711/ 84 96 37 600   
 

 
 
 
 

 

Klasyfikacja wg. GHS:  

Działa szkodliwie przy wdychaniu     H332 

Działa drażniąco na skórę      H315  

Działa drażniąco na oczy     H319 

Może powodować objawy alergii lub astmy lub  

trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.  H334 

Może powodować reakcję alergiczną skóry   H317 

Podejrzewa się, że powoduje raka     H351 

Może powodować uszkodzenie narządów    H371 

Może powodować uszkodzenie narządów           

poprzez długotrwałe lub narażenie    H373 

 

Klasyfikacja wg.  ( 67/548/EEC, 1999/45/EC)  

Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco  na oczy. Działa 

szkodliwie w następstwie wdychania. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności oddychaniu w 

następstwie wdychania. Podejrzewa się, że powoduje raka. Może powodować uszkodzenie narządów .  

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
 

1.1.  Identyfikator produktu  
 

 1.2.  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane. 
 

 

 1.3.  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  
 
 

 

 1.4. Numer telefonu alarmowego  
 
 
 

 SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożenia  
 

  2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 
 
 

 

http://www.copaltec.de/
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Może powodować  uszkodzenie narządów     poprzez długotrwałe  narażenie powtarzane. Zawiera 

izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

 

 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 ( CLP/GHS). 

Hasła ostrzegawcze:        Niebezpieczeństwo  

                  Piktogramy:       GHS07: Wykrzyknik  

 GHS08: Zagrożenie dla zdrowia   

            

      Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

    H315:   Działa drażniąco na skórę.  

                  H317:   Może powodować reakcję alergiczną skóry.  

                  H319:   Działa drażniąco na oczy.  

                  H332:   Działa szkodliwie w następstwie wdychania.  

                   H334:  Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w 

następstwie wdychania.  

                   H351:   Podejrzewa się, że powoduje raka.  

                   H371:   Może powodować uszkodzenie narządów .  

                   H373:   Może powodować uszkodzenie narządów  poprzez długotrwałe narażenie na kontakt  

   

 Zwroty środki ostrożności :      

   P260:    Nie wdychać    cieczy, oparów, 

   P280:   Stosować  ochronne rękawice, okulary ochronne na oczy, zabezpieczenie  na twarz 

   P304+340:   W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić 

lub wynieść   poszkodowanego na     świeże   powietrze i  zapewnić mu    warunki do  

swobodnego oddychania.  

P304+341:  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z 

oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże  powietrze i 

zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.  

P305+351+338:  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie pukać wodą przez kilka minut. 

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je  łatwo usunąć.  Nadal płukać.  

               P308+313:   W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady lekarza. 

 

 

  2.2.  Elementy oznakowania 
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Elementy oznakowania (67/548/EEC, 1999/45/EC) 

Oznakowanie i klasyfikacja według Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej substancji i preparatów 

chemicznych.  

 

Xn: Szkodliwy  

Zawiera:  Formaldehyd,  produkt reakcji oligomerycznej z aniliną i fosgenem. 

        

             Zwrot  R:          

R20 – Szkodliwy przy wdychaniu  

R36/37/38 - Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę                                      

R43 - Może powodować uczulenie przy wdychaniu w kontakcie ze skórą  

    R40 – Ograniczone dowody na rakotwórcze działanie  
R48 – SZKODLIWY: Niebezpieczeństwo poważnego uszczerbku na zdrowiu przy 
długotrwałym wdychaniu 

 
Zwrot S:  S23 – Nie wdychać oparów  

                                                    S24 - Unikać zanieczyszczenia skóry.   
S26 -  Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć 
porady lekarza.  

                                                   S28 - Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

S36/37/38 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę 

twarzy 

S45 -W przypadku złego samopoczucia, wezwać pomoc lekarską, okazać etykietę. 

 

 

 

Osoby cierpiące na nadwrażliwość systemu oddechowego (astma, zapalenie oskrzeli, powinni unikać 

kontaktu z tym produktem. Objawy niekorzystnego działania na system oddechowy mogą pojawić się wiele 

godzin po kontakcie z produktem. Kurz, opary, aerozol stanowią główne ryzyko dla systemu oddechowego. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEKCJA 3. Skład i informacja o składnikach   
 

   3.1. Substancja: nie dotyczy  
 
 
 
 

 

  3.2. Mieszaniny: Mieszanina z n/w składników z bezpiecznymi domieszkami  
 
 
 
 

 

  2.3. Inne niebezpieczeństwa  
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Składniki niebezpieczne: 
 

Nazwa substancji  Nr CAS Zawartość wagowa  
% 

Klasyfikacja 

POLIMERIC 
DIPHENYLMETHANE  
 

 
9016-87-9 

 
50-60 % 

Carc. 2: H351; Acute Tox. 4: H332;                                                                                                
Eye Irrit. 2: H319 H335; Skin Irrit. 2: H315;;                                                                                                                                             

Resp. Sens. 1: H334; Skin Sens. 1: H317                                                                                   

DIPHENYLMETHANE-
4,4'-DI-ISOCYANATE 

101-68-8 35-45  % Carc. 2: H351; Acute Tox. 4: H332;                                                                                                
Eye Irrit. 2: H319 H335; Skin Irrit. 2: H315;;                                                                                                                                             

Resp. Sens. 1: H334; Skin Sens. 1: H317                                                                                   

DIPHENYLMETHANE-
4,4'-DI-ISOCYANATE 

5873-54-1 3-7 % Carc. 2: H351; Acute Tox. 4: H332;                                                                                                
Eye Irrit. 2: H319 H335; Skin Irrit. 2: H315;;                                                                                                                                             

Resp. Sens. 1: H334; Skin Sens. 1: H317                                                                                   

  
 
 
 
 

 
 
Ogólne zalecenie: 

 
Kontakt z oczami:  
 
 

 
 
Kontakt ze skórą:              
 
 

 
 
Zdjąć natychmiast zanieczyszczoną odzież i obuwie, chyba że są przyklejone 
do skóry. 
W przypadku kontaktu z oczami, należy natychmiast przepłukać oczy dużą 
ilością  wody przez co   najmniej 15 minut. Odchylić powieki i dokładnie 
przepłukać przestrzeń pod nimi. Jeżeli podrażnienie będzie się 
utrzymywało, należy zwrócić się   o   pomoc lekarską.  

          
Przed umyciem wodą z mydłem, należy całkowicie usunąć substancję suchą 
szmatką  lub   ręcznikiem papierowym.  Jeżeli podrażnienie nie ustępuje 
należy zwrócić się o pomoc lekarską. 

Kontakt 
z drogami oddechowymi:   

 
Usunąć poszkodowanego z  miejsca narażenia. Zapewnić dopływ  
świeżego powietrza. W  przypadku trudności z oddychaniem zwrócić się o 
pomoc  lekarską. W przypadku utraty  przytomności ułożyć i transportować  
poszkodowanego w pozycji bocznej. 

W przypadku spożycia:            
 

Kilkukrotnie przepłukać usta wodą. Skonsultować się z lekarzem pokazując 
mu niniejsza kartę.  

 
 
 
Oczy: Uszkodzenia rogówki. Opary mogą powodować odwracalny obrzęk nabłonka 

rogówki pogarszający  wzrok. Jeżeli rogówka jest spalony, konieczne jest 
zastosowanie specjalnych sterydów, antybiotyków  przepisanych przez 
lekarza specjalistę.  

SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy  
 

 
4.1  Opis środków pierwszej pomocy 
 
 
 

 

  4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  
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Skóra:                                  Związek ten jest uczula skóry. Zmiany skórne   traktuj symptomatycznie jak 
kontaktowe zapalenie skóry lub oparzenia  termiczne.. 

Połknięcie:  Nie ma swoistego antidotum. Kilkukrotnie przepłukać usta wodą. 
Wywoływanie wymiotów  jest przeciwwskazane ze względu na drażniącego 
charakteru tego związku. 

Wdychanie:  Leczenie jest objawowe. Osobę,  u której występuje uczulenie  na ten 
materiał  należy usunąć z dalszego narażenia na jakiekolwiek związek 
diizocyjanianu. 

 
 
           
  Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu    
  poszkodowanego.                                                               
 

 

 

             Odpowiednie środki gaśnicze: Dwutlenek węgla CO2. Piana odporna na alkohol. Proszek gaśniczy. 

             Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarty strumień wody. 

 

   

              Podczas spalania wydziela toksyczne dymy. 

 

 

Sprzęt ochronny: Założyć urządzenie ochrony dróg oddechowych (aparat oddechowy na sprężone 

powietrze).W celu zapobieżenia zetknięciu ze skórą i dostaniem do oczu należy nosić odzież ochronną. 

 

 

 

 

 

 

Środki  ostrożności  względem ludzi:  

Informacje odnośnie ochrony osobistej  podano w punkcie 8 karty 

bezpieczeństwa. Oznaczyć skażone miejsce odpowiednimi znakami i  

uniemożliwić dostęp osobom postronnym. Na  zewnątrz - nie podchodzić z 

wiatrem. Aby zapobiec dalszemu wyciekowi obrócić  

cieknące pojemniki tak, by miejsce cieknące znalazło się u góry. 

 

 

Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji i wód gruntowych i powierzchniowych. W 

przypadku zaistnienia wycieku natychmiast powiadomić odpowiednie służby  ratownicze. 

 

  6.1.  Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  

 
 
 
 

 

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

 
SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 
  5.1.  Środki gaśnicze  

 
 
 

  5.2.  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
 
 
 

   5.3.  Informacja dla straży pożarnej  

 
 
 

 
SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  

 

   6.2.  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
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Oczyszczanie może być przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zaznajomiony  z 

konkretną substancją. Zaabsorbować za pomocą suchej ziemi lub piasku. Przenieść do zamykanego, 

opisanego pojemnika awaryjnego w celu likwidacji odpowiednią metodą. 

 

 

 

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie . 

Sekcja 8 :Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego –.  

        

 

 

Postępowanie z 

preparatem :      

 

 

Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Należy używać w      

dobrze wentylowanych miejscach. Unikać kontaktu z wodą lub wilgocią. 

Unikać  tworzenia się lub rozprzestrzeniania mgieł  w powietrzu. Unikać 

kontaktu ze skórą, oczami, nie połykać. Opakowania trzymać szczelnie 

zamknięte.  

 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od bezpośredniego działania promieniowani  słonecznych 

oraz innych źródeł ciepła. Pomieszczenie powinno być suche, dobrze wentylowane i chłodne. Nie wolno 

zamrażać. Zaleca się   magazynować w temp.  od +10 oC do +25 oC. 

 

Brak danych 

 

 

 

Składniki niebezpieczne wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi.  

 
Składnik niebezpieczny  

TWA 8h Limity zanieczyszczeń powietrza 
( OSHA table Z-1)  

DIPHENYLMETHANE-4,4'-DI-ISOCYANATE (MDI)  
101-68-8 

0,005 ppm 0,02 ppm, 0,2mg/ m3 

    

  6.4.  Odniesienie do innych sekcji  

 

 
 
 
 

 

SEKCJA 7. Postępowanie z substancją i mieszaniną i ich magazynowanie  

   7.1.  Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  

 

 
 
 
 

 

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

 
 
 
 

 
  7.3.  Specyficzne zastosowanie(-a) końcowe  

 

 

 
 
 
 

 

SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

  8.1. Parametry dotyczące kontroli 

 

 

 
 
 
 

 

 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:  
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Przestrzegać  ogólnych  zasad bezpieczeństwa i higieny. Należy zapewnić wentylację ogólną pomieszczenia. 

Podczas pracy nie jeść,  nie pić i nie palić tytoniu. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce. 

Unikać kontaktu z oczami.   

Ochrona dróg 

oddechowych:  

 

Unikać wdychania oparów. W przypadku krótkotrwałego kontaktu z 

mieszaniną stosować urządzenie filtrujące do oddychania. W przypadku 

długotrwałego, intensywnego kontaktu – urządzenie do ochrony dróg 

oddechowych, niezależne od powietrza z otoczenia.

Ochrona rąk:  Nosić rękawice ochronne Materiał, z którego  wykonane są rękawice musi być 

nieprzepuszczalny i odporny na działanie preparatu (np.  z  gumy lub PVA).Zaleca się 

regularne zmienianie rękawic jeśli nastąpią jakiekolwiek oznaki ich zużycia   

Ochrona oczu:  Stosować okulary ochronne szczelnie zamknięte.   

Ochrona ciała : Stosować odzież ochronną. 

 

 

 

Konsystencja :Ciech                                                                                                                                             

Zapach :  Charakterystyczny zapach( lekko stęchły)  

Kolor:  Ciemnobrązowy, czarny  

Punkt wrzenia: > 300 °C 

Temp.  zapłonu : ok.  199°C 

Temp. samozapłonu : >500 °C 

Gęstość względna:  1,23 gr /cm3, @25°C 

Lepkość:200 mPAs @25 °C 

Rozpuszczalność w wodzie : Rozpuszczalny w  wodzie.  

 

 

Brak danych. 

 

 

Substancja jest stabilna, jeśli przestrzegane są zalecane warunki transportu lub przechowywania. 

 

 8.2. Kontrola narażenia  

 

 

 

 
 
 
 

 

SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

 

 

 

 
 
 
 

 

9.2. Inne informacje 

 

 

 
 
 
 

 

SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność 

10.1.  Reaktywność 
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               Stabilny w normalnych warunkach. 

 

Niebezpieczne reakcje nie zajdą w normalnych warunkach transportu lub  przechowywania. Rozkład 

substancji może nastąpić w przypadku kontaktu  z   następującymi materia ami lub w poniższych warunkach.  

 
Unikać ciepła, bezpośredniego  świat o słonecznego , wilgoci i wody.  

 

Unikać następujących  materiałów:   Woda,  Alkohole, Aminy, Zasady, Kwasy.  

Mogą tworzyć się tlenki węgla i inne toksyczne gazy i opary. 

Podczas spalania wydzielają się  toksyczne dymy, zawierające dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla ( CO ), 

tlenki azotu, kwas izocjanidowy i inne. 

 

 

    

 

 

Dane o toksyczności oparte na danych dotyczących  diizocyjanianu difenylometanu MDI. 

Toksyczność ostra:  

           Ostra toksyczność przez  układ pokarmowy:  LD50:>2,000 mg/kg ( Szczur)  

 Ostra toksyczność przez  układ oddechowy :  LC50: 0,39 mg/m3 , 4 h Szczur  

Podrażnienia skóry: słaba reakcja alergiczna, Królik  

 

Toksyczność – wielokrotne narażenie : 

Okres 90 dni, wdychanie: NOAEL: 1 mg / m3, (szczur 6 godzin / dzień, 5 dni / tydzień- wystąpiło 

podrażnienie płuc i jamy nosowej. 

Okres 2 lata: NOAEL: 0,2 mg / m3, (szczur 6 godzin / dzień, 5 dni / tydzień- wystąpiło podrażnienie 

płuc i jamy nosowej 

Mutagenność : 

Toksyczność genetyczna in vitro: Test mutacji genu bakteryjnego: ujemny (Salmonella typhimurium). 

Rakotwórczość: 
               Heksametylenodiizocyjanian: Brak danych 

Toksyczność rozwojowa / Teratogenność 
Heksametylenodiizocyjanian: Brak danych 

 

10.2.  Stabilność chemiczna 

 

 
 
 
 

 

10.3.  Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji 

 

 
 
 
 

 

10.4.  Warunki, których należy unikać 

 
 
 
 

 

10.5.  Materiały niezgodne 

 
 
 
 

 

10.6.  Niebezpieczne produkty rozkładu 
 
 
 

 

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne 

 
11.1. Informacja dotycząca skutków toksykologicznych 
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 Toksyczność ostra dla ryb:  
  LC50: > 1,000 mg/l Danio rerio (danio pręgowane), próba statyczna, 96 h  
Toksyczność ostra dla bezkręgowców wodnych : 

        EC50> 1,000 mg/l, Daphnia magna (rozwielitka), próba statyczna, 24  h 

Toksyczność ostra dla alg / roślin wodnych : 

        NOEC: 1,640 mg/l  Wzrost - Scenedesmus subspicatus (algi zielone), próba statyczna, 72 h 

 

Niełatwo biodegradowalny. 

 

 

Brak zdolności do bioakumulacji. 

 

 

Wolno absorbuje się w glebie.  

 

 

 

  PBT                Substancji nie oznaczono jako substancji trwałej, ulegającej bioakumulacji i toksycznej  

           (tzw. substancja PBT/vPvB).  

 

 

 

Brak danych. 

 

 

 

 

 

 

  Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Składować w oryginalnych opakowaniach. Utylizować      

  zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w danym kraju. 

 

 

            . 

 

 

Nr U/NA 3082 

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne 

12.1.  Toksyczność  PuRE Utwardzacz 1001 
 

 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
 

12.3.  Zdolność do bioakumulacji 
 

 12.4.  Mobilność w glebie 

12.5.  Wyniki oceny właściwości PBT i v PvB 

12.6.  Inne szkodliwe skutki działania 

SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1.  Numer UN 
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  Płyn zawierający DIPHENYLMETHANE-4,4'-DI-ISOCYANIAN 

 

 

9 

 

 

III 

 

 

Niebezpieczeństwa dla środowiska - BRAK 

 

Podczas manipulowania ładunkiem zakładać środki ochrony indywidualnej zgodnie z pkt. 8. 

 

 

 

 

Podstawy prawne: 

Karta bezpieczeństwa zgodna z dyrektywą Unii Europejskie 2015 /830. 

Niniejszy produkt zawiera wyłącznie składniki, które zostały bądź wstępnie zarejestrowane, bądź   

zarejestrowane, względnie są zwolnione z obowiązku rejestracji, bądź są uważane za zarejestrowane   

lub nie podlegają rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH 2015/830. 

Wyżej  wymienione wskazania statusu rejestracji REACH są podane w dobrej wierze i uważa się je za   

dokładne zgodnie z datą wejścia w życie podaną wyżej. Jednak nie udziela się żadnej gwarancji,   

wyraźnej lub dorozumianej. To jest odpowiedzialność kupującego/użytkownika, aby zapewnić, że   

jego/jej zrozumienie statusu prawnego tego produktu jest poprawne. 

 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego substancji lub mieszaniny nie została przeprowadzona przez dostawcę. 

 

 

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. Klasyfikacja zgodna z normą 1272/2008 /CE. 

H315                    Działa drażniąco na skórę.  

H317                    Może powodować reakcję alergiczną skóry.  

H319                    Działa drażniąco na oczy.  

H332                    Działa szkodliwie w następstwie wdychania.  

 14.2.  Prawidłowa nazwa przewozowa 

 

14.3.  Klasa zagrożenia w transporcie 

14.4.  Grupa pakowania 

14.5.  Zagrożenia dla środowiska 

14.6.  Szczególne środki ostrożności dla użytkownika 

14.6.  Szczególne środki ostrożności dla użytkownika 

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Sekcja 16: Inne informacje 
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H334                    Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w   

                             następstwie wdychania.  

H335                    Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.  

              H351                    Podejrzewa się, że powoduje raka      

              H371                    Może powodować uszkodzenie narządów     

              H373                    Może powodować uszkodzenie narządów           

poprzez długotrwałe lub narażenie     

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy i są podane w celu opisania produktu z punktu 

widzenia wymogów bezpieczeństwa. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na 

użytkowniku spoczywa  obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz 

zapewnienia bezpiecznego stanowiska pracy  i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań 

prawnych. 

 
          Nr rewizji -1 ,  data aktualizacji: 12-02-2016.  

 

 

 

 


