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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i ide ntyfikacja przedsi ębiorstwa  
 
1.1. Identyfikator produktu  Lakier Bejcolak – bezbarwny  
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancj i lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
Zastosowanie zidentyfikowane:  powłoki lakierowe 
Zastosowanie odradzane:  nie określono 
 
1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki 
Producent:    P.P.U.H. TUKAN 

32-700 Bochnia 
ul. Łany 6 
Tel.: 0-14 611 25 78 

Fax:0-14 611 25 78 w 28Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: info@spin-doradztwo.pl 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 0-14 611 25 78 w godzinach 7.00 – 15.00 

112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne); 
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro żeń  
 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny   
Klasyfikacja wg 1272/2008 
Mieszanina nie sklasyfikowana jako niebezpieczna 
 
Zagro żenie dla zdrowia człowieka 
Brak.  
Zagro żenie dla środowiska 
Brak.  
Zagro żenia fizyczne/chemiczne 
Brak.  
 
2.2. Elementy oznakowania 
Piktogramy: 
Brak. 
Hasło ostrzegawcze:  
Brak. 
Zwroty wskazuj ące rodzaj zagro żenia: 
Brak. 
Zwroty okre ślające środki ostro żności: 
Brak 
 
2.3. Inne zagro żenia 
Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria PBT i vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia 
REACH. 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  
 
3.1. Substancje 
Nie dotyczy 
 
3.2. Mieszaniny 
Główne składniki: 
Dyspersja akrylowa, wypełniacze, wosk, środki pomocnicze, woda. 
 
Niebezpieczne składniki: brak. 
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SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
W przypadku kontaktu ze skór ą:  
Zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem, spłukać dokładnie wodą. 
W przypadku kontaktu z oczami:  
Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać 
silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. W przypadku wystąpienia podrażnień 
natychmiast skontaktować się z lekarzem. 
Narażenie inhalacyjne:  
W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, w razie braku szybkiej 
poprawy natychmiast zasięgnąć porady lekarza. 
W przypadku połkni ęcia: 
Wypłukać usta dużą ilością wody, skontaktować się z lekarzem. 
 
4.2. Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia 
Brak. 
 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego post ępowania  
z poszkodowanym 
Decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.  
 
SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po żaru 
 
5.1. Środki ga śnicze 
Odpowiednie środki ga śnicze:  Piana alkoholoodporna lub suche proszki gaśnicze, dwutlenek węgla (gaśnica 
śniegowa), piasek lub ziemia, mgła wodna. Stosować metody gaśnicze odpowiednie do warunków otoczenia 
Niewłaściwe środki ga śnicze:  silny strumień wody 
 
5.2. Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą 
W czasie spalania produktu może wydzielać się drażniący dym. 
 
5.3. Informacje dla stra ży po żarnej 
Pojemniki znajdujące się w strefie pożaru chłodzić rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to możliwe usunąć ze 
strefy zagrożenia. W przypadku pożaru w zamkniętym pomieszczeniu należy stosować odzież ochronną i aparat 
oddechowy na sprężone powietrze. Nie dopuszczać do przedostania się wody gaśniczej do wód powierzchniowych, 
gruntowych i kanalizacji.  
 
SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 
6.1. Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: zawiadomić o awarii odpowiednie służby. Usunąć  
z obszaru zagrożenia osoby niebiorące udziału w likwidacji awarii.  
Dla osób udzielających pomocy: brak specjalnych wymagań. 
 
6.2. Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska 
Zapobiegać rozprzestrzenianiu się oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiorników wodnych. 
 
6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania ska żenia 
Zapobiegać rozprzestrzenianiu się i usuwać na materiale absorbującym ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, 
uniwersalne substancje wiążące), zanieczyszczony materiał umieścić odpowiednio oznakowanych pojemników w celu 
utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmyć pozostałość dużą ilością wody. 
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji  
Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. 
Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty. 
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SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  
 
7.1. Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania 
Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny: nie 
spożywać pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy, myć ręce po użyciu, zdjąć zanieczyszczoną odzież i 
wyposażenie ochronne przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków. 
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym info rmacje dotycz ące wszelkich wzajemnych niezgodno ści 
Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym szczelnie 
zamkniętym oryginalnym pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, chronić przed 
zmrożeniem. 
 
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) ko ńcowe 
Powłoki lakierowe 
 

SEKCJA 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej 
 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli 
Normy ekspozycji dla zagrożeń zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  
z dnia 6 czerwca 2014r. (Dz. U. poz. 817 z późń. zm.). 
 
Składniki, dla których obowiązują normy ekspozycji: brak 
 
8.2. Kontrola nara żenia 
Stosowne techniczne środki kontroli:  zapewnić właściwą wentylację 
 
Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualne wyposa żenie ochronne: 

 
Ochrona oczu lub twarzy:  
Stosować okulary ochronne (zgodne z normą EN 166). 
Ochrona skóry:  
Ochrona rąk: 
Używać rękawic ochronnych. Przy przedłużającym się lub częstym kontakcie z chemikaliami używać odpornych 
chemicznie rękawic wykonanych z materiałów: kauczuk butylowy (grubość >= 0,36 mm, czas przejścia > 480 min), 
guma nitrylowa (grubość >= 0,38 mm, czas przejścia > 480 min) lub z neoprenu (grubość >= 0,65 mm, czas przejścia 
> 240 min). Dla ochrony przed sporadycznym ochlapaniem chemikaliami używaj rękawic o czasie przejścia > 60 min. 
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy jedynie od materiału, ale też od marki i jakości i różnic wynikających z różnic 
producentów. Jeśli produkt jest przygotowany z różnych substancji, odporność materiału, z którego są rękawice nie 
może być określona od zaraz a dopiero po przeprowadzeniu testów. Dokładny czas zniszczenia rękawic musi być 
ustalony przez producenta. 
Inne: 
Stosować odzież ochronną 
Ochrona dróg oddechowych:  
Unikać wdychania par. 
 
Zagro żenia termiczne: 
Nie dotyczy. 
Kontrola nara żenia środowiska 
Nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się w środowisku i przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych. 
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SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne 
 
9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych 
 

Wygląd Ciecz   

Kolor Mleczny  

Zapach Łagodny  

Próg zapachu Nie określono  

pH  7,5 – 9,5  

Temperatura topnienia/zakres 0oC 

Temperatura wrzenia/zakres 100oC 

Temperatura zapłonu  Nie określono 

Szybkość parowania Nie określono 

Palność (ciało stałe, gaz) Nie określono 

Dolna granica wybuchowości Nie określono 

Górna granica wybuchowości Nie określono 

Prężność par w 20oC <1 (obliczona) 

Względna gęstość par Nie określono 

Gęstość w 23oC 1,02g/cm3 (DIN EN ISO 2811-3) 

Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach Mieszalny z wodą  

Współczynnik podziału n-oktanol/woda Nie określono 

Temperatura samozapłonu Nie określono 

Temperatura rozkładu Nie określono 

Lepkość dynamiczna w 20oC 100 – 30000 mPa.s  

Lepkość kinematyczna Nie określono 

Właściwości wybuchowe Nie określono 

Właściwości utleniające  Nie określono 

 
9.2. Inne informacje 
Brak dodatkowych wyników badań.  
 
SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść 
 
10.1. Reaktywno ść 
Nie znana. 
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10.2. Stabilno ść chemiczna 
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu. 
10.3. Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji 
Brak. 
10.4. Warunki, których nale ży unika ć 
Brak. 
10.5. Materiały niezgodne 
Silne utleniacze 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Tlenki węgla. 
 
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  
 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych 
a) toksyczność ostra: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
LD50 (doustnie, szczur) >8000mg/kg 
b) działanie żrące/drażniące na skórę: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie 
są spełnione 
d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione 
e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
f) rakotwórczość: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
g) szkodliwe działanie na rozrodczość: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: na podstawie dostępnych danych kryteria 
klasyfikacji nie są spełnione 
i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: na podstawie dostępnych danych kryteria 
klasyfikacji nie są spełnione 
j) zagrożenie spowodowane aspiracją: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
 
Informacje dotycz ące prawdopodobnych dróg nara żenia: 
Brak danych. 
Opóźnione, bezpo średnie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałe go nara żenia: 
Brak danych. 
Skutki wzajemnego oddziaływania: 
Brak danych. 
 
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
 
12.1. Toksyczno ść 
Mieszanina nie sklasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska. Nie należy dopuszczać do przedostania się do 
wód gruntowych, kanalizacji i cieków wodnych. 
12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu 
Brak danych. 
12.3. Zdolno ść do bioakumulacji 
Brak danych 
12.4. Mobilno ść w glebie 
Brak danych. 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria PBT i vPvB. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Brak danych. 
 
SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami 
 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Utylizacją odpadów powinny się zająć wyspecjalizowane firmy 
Kod odpadu: 
08 01 20 – Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 
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Puste opakowania nadają się do ponownego wykorzystania (recyklingu) lub należy poddać unieszkodliwieniu  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 
Kod odpadu opakowaniowego: 
15 01 04 - opakowania z metali 
Kody odpadów wg Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. 
poz. 1923.  
 
Przepisy wspólnotowe: 
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 
 
SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  
 
ADR/RID/IMDG/IATA: 
14.1. Numer UN (numer ONZ) 
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
 
14.3. Klasa(-y) zagro żenia w transporcie 
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
 
14.4. Grupa pakowania 
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
 
14.5. Zagro żenia dla środowiska 
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
 
14.6. Szczególne środki ostro żności dla u żytkowników 
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
 
14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
 
SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  
 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji 
lub mieszaniny 
 

1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późn. 
zm.  

2. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

3. Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z późn. zm.  
5. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z 

późn. zm.).  
6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz. 1203) 
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w 
zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. 
U. 2013 nr 0 poz. 1225) 

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z późń. zm.).  
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9. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz. 
888 z późń. zm.).  

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. poz. 1923).  
11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 

oraz uchylająca niektóre dyrektywy.  
12. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367 z późn. 

zm.)  
13. Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do 

Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (DZ.U. 2015, poz. 882). 

14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U. poz. 817 z 
późn. zm.) 

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. 
zm.).  

16. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w 
miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 2016, poz. 1488) 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).  

 
15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego 
Brak oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny.  
 
SEKCJA 16: Inne informacje 
 
Zwroty H:  
Brak. 
Opis u żytych skrótów, akronimów i symboli: 
LD50 – (ang. lethal dose ) – medialna dawka śmiertelna, statycznie wyznaczona wielkość pojedynczej dawki 
substancji, po podaniu której można oczekiwać śmierci 50 % narażonych organizmów testowych.  
PBT – Trwały wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksycznych 
vPvB  – bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
ADR – Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towarów niebezpiecznych 
RID – Rozporządzenie w sprawie przewozu towarów niebezpiecznych międzynarodowymi liniami kolejowymi 
IMDG – Międzynarodowy Morski Kodeks transportu towarów niebezpiecznych 
IATA – Rozporządzenie w sprawie transportu towarów niebezpiecznych wydane przez Zrzeszenie 
międzynarodowego transportu lotniczego 
 
Zmiany w sekcji: 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15  
 
Metoda klasyfikacji: produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 
 
Szkolenia: 
Nie są wymagane 
 
Materiały źródłowe 
Załącznik do Rozporządzenia (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. 
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty 
Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych. 
 
Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu Lakier 
Bejcolak – bezbarwny. Ponieważ warunki magazynowania, transportu i stosowania są poza naszą kontrolą, nie 
mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.  W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i 
ewentualnych praw osób trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrożeń w miejscu pracy. Produktu nie należy 
wykorzystywać do innych celów niż podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmą P.P.U.H. TUKAN. 
 
Opracowano w SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl dla P.P.U.H. TUKAN. 


