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Nazwa produktu: 
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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

1.1. Identyfikator produktu 
Nazwa produktu: 
Nazwa handlowa: 
 

Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix 
Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
Zidentyfikowane zastosowania: 
 
 
Odradzane zastosowania:   

spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych 
 
  
stosowanie niezgodne z instrukcją.  

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 

Nazwa producenta:  
Adres:  
Numer telefonu: 
Numer faxu:  
Adres e-mail: osoby odpowiedzialnej za 
kartę charakterytyki   

 

Siniat Sp. z o.o. 
ul. Przecławska 8, 03 - 879 Warszawa 
+ 48 63 242 70 10 
+ 48 63 242 70 71 
 
radoslaw.kowalski@siniat.com   

 Wydział udzielający informacji: Zakład Produkcyjny Konin.  
Tel: 63 242 70 10 wew. 127  
Fax: 63 242 70 71 

1.4. Numer telefonu alarmowego 
Telefon alarmowy producenta:  
Czynny w godzinach: 
Krajowy telefon alarmowy 
Czynny w godzinach  

+ 48 63 242 70 10 
7:00 - 15:00 
112 
24 h 

 

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

2.1.1 Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem  
(WE) nr 1272/2008  

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny. 

 
2.2. Elementy oznakowania  
Piktogram Nie dotyczy. 



 
 

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r 
Wersja: 1.00/PL Strona: 2 z 11 
Data aktualizacji: -  
 

 

Nazwa produktu: 
 

 

 

Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix 

 

 

 

Hasło ostrzegawcze  Nie dotyczy. 
Zwroty H wskazujące rodzaj zagrożenia: Nie dotyczy  
Zwroty P wskazujące środki ostrożności: Nie dotyczy 
Informacje uzupełniające: 
EUH 208 - Zawiera 1,2-benzoizotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 
EUH 210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 
2.3. Inne zagrożenia 
Rezultaty oceny PBT i vPvB - Mieszanina nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako PBT lub vPvB. 
Podczas użytkowania produktu i mechanicznej obróbki mogą powstawać pyły gipsowe, które mogą działać 
drażniąco na skórę, oczy i układ oddechowy. 
 

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 

3.1. Substancja: Nie dotyczy.  
3.2. Mieszanina.  
Mieszanina nie zawiera żadnych substancji, które należy wymienić zgodnie z kryteriami załącznika II do 
rozporządzenia REACH 
 
SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Zalecenia ogólne:  
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać lekarza lub odwieźć 
poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie lub etykietę. 
Wdychanie: nie są wymagane żadne szczególne środki techniczne. Wyprowadzić poszkodowanego na 
świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania. W przypadku omdlenia zasięgnąć 
porady lekarza. 
Kontakt ze skórą: zanieczyszczoną skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. 
Kontakt z oczami: skontaktować się z lekarzem okulistą w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. 
Połknięcie: wypluć i przepłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Kontakt ze skórą: może spowodować reakcje alergiczne skóry. 
 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
Brak dostępnych dodatkowych danych. 
SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POZARU 
 

5.1. Środki gaśnicze 
Odpowiednie środki gaśnicze: dopuszczalne są wszystkie środki gaśnicze, w zależności od otoczenia  
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i palących się materiałów. 
Niewłaściwe środki gaśnicze: brak. 
 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Reaktywność w przypadku pożaru : reakcja na ogień: Euroklasa A2-s1, d0. 
Podczas spalania mogą uwalniać się szkodliwe gazy. Unikać wdychania produktów spalania, mogą 
stwarzać zagrożenie dla zdrowia. 
 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 
W zależności od rozmiaru pożaru nosić odzież ochronną gazoszczelną i aparaty oddechowe z niezależnym 
źródłem powietrza, buty ochronne, kaski, kombinezony ochronne itp. 
Zużyte środki gaśnicze zebrać i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zawiadomić otoczenie  
o pożarze. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu pożaru. 
Powiadomić Państwową Straż Pożarną, a w razie konieczności także Policję Państwową, najbliższe władze 
terenowe i najbliższą jednostkę Ratownictwa Chemicznego. 
 

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA  DO ŚRODOWISKA 
 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Zabronić dostępu osobom postronnym do miejsca skażenia. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Zapewnić 
odpowiednią wentylację. Nakładać odzież ochronną i rękawice. Stosować sprzęt osłaniający drogi 
oddechowe. 
 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do systemu wodno-kanalizacyjnego, cieków wodnych i gleby. 
Powiadomić odpowiednie władze w przypadku uwolnienia produktu do środowiska. 
 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Uwolniony produkt zebrać mechanicznie, zamieść lub zebrać łopatą. 
 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Sprzęt ochronny i odzież - patrz sekcja 8. 
Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13.  
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SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 
 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Zalecenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe:  
Nie ma specjalnych zaleceń. Produkt nie jest palny.  
 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Należy podjąć środki ostrożności, aby zapewnić stabilność palet. Nie układać piętrowo. Przechowywać  
wewnątrz budynków magazynowych. 
 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Nie ma informacji dotyczących szczególnych zastosowań końcowych.  
 

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Produkt nie zawiera substancji dla których określono najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku 
pracy. 
 

8.2. Kontrola narażenia 
 

Technologiczne sposoby zmniejszenia narażenia:  

 

Jakiekolwiek działanie mechaniczne (wkręcanie, wiercenie, szlifowanie, mieszanie) na produkcie może 
generować pył zawierający cząsteczki kwarcu. W miejscu pracy powinno być monitorowane stężenie 
respirabilnego pyłu kwarcowego w powietrzu. Unikać emisji pyłu do powietrza za pomocą sprzętu lub 
narzędzi wyposażonych w systemy odsysania pyłu. Regularnie wymieniać i prać ubrania robocze. Zapewnić 
odpowiednią wentylację obszaru roboczego i zapewnić czystość. 
Ochrona dróg oddechowych: 
Nosić odpowiednią maskę. Aby jeszcze bardziej zmniejszyć narażenie na pył, należy stosować odpowiednią 
ochronę dróg oddechowych zgodną ze standardami BS EN. Wymagana jest maska przeciwpyłowa typu co 
najmniej FFP2 (używać typu FFP3 dla wysokich stężeń pyłu). 
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Ochrona oczu: 

 

Zakładać szczelne okulary ochronne, np. gogle. Używać okularów przeciwrozbryzgowych w przypadku 
ryzyka rozprysków produktu. 
Ochrona skóry rąk: 

 

Unikać kontaktu ze skórą. Odpowiednie rękawice ochronne. Właściwości ochronne rękawic zależą nie 
tylko od rodzaju materiału, z którego są wykonane. Czas działania ochronnego może być różny przypadku 
różnych producentów rękawic. W przypadku wielu substancji nie można precyzyjnie oszacować czasu 
działania ochronnego rękawic. Uwzględniając podane przez producenta parametry rękawic należy zwracać 
uwagę podczas stosowania produktu czy rękawice jeszcze zachowują swoje właściwości ochronne.  
Ochrona ciała:  

 

Stosownie do narażenia podczas pracy z produktem nosić odpowiednią odzież ochronną.  
Zagrożenia termiczne: 
Nie dotyczy. 
Zalecenia ogólne: 
Patrz także sekcja 7. Zapewnić odpowiednią wentylację. Zdjąć natychmiast odzież zanieczyszczoną 
produktem. Zanieczyszczoną odzież zdjąć unikając zanieczyszczenia rąk i ciała. Myć ręce przed każdą 
przerwą i po zakończeniu pracy. Zanieczyszczone rękawice ochronne umyć przed zdjęciem. W miejscu 
pracy nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu. Unikać kontaktu ze skórą. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia 
oczu.  
Środki higieny: woda, mydło. 
Więcej informacji uzyskacie Państwo pod adresem http://www.siniat.ok/scinfo 
 

Kontrola narażenia środowiskowego 
Brak specjalnych środków. Nie zaobserwowano ryzyka ekotoksyczności dla kwarcu. 
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SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
Postać: 
Barwa: 
Zapach: 
Próg zapachu: 
pH: 
Temperatura topnienia/krzepnięcia 
Temperatura wrzenia/zakres: 
Temperatura zapłonu: 
Szybkość parowania: 
Palność (ciało stałe/gazu) 
Górna/dolna granica wybuchowości 
Prężność par: 
Gęstość par (20 oC): 
Gęstość: 
Rozpuszczalność w wodzie:  
Współczynnik podziału n-oktanol/woda:  
Temperatura samozapłonu: 
Temperatura rozkładu: 
Właściwości wybuchowe: 
Właściwości utleniające: 
Lepkość  

Ciało stałe, pasta 
biały 
bez zapachu 
nie określono 
8- 9 
< 0 °C 
ok. 100 °C 
nie dotyczy 
nie określono 
nie dotyczy, produkt niepalny 
nie określono 
nie określono 
nie dotyczy 
1600- 1700 kg/m3  
rozpuszczalny  
nie określono 
nie określono 
nie dotyczy 
nie dotyczy 
nie określono 
nie dotyczy 

9.2. Inne informacje 
Brak dostępnych danych. 
 

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 

10.1. Reaktywność: 
Produkt stabilny przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania i stosowania. 
10.2. Stabilność chemiczna: 
Produkt stabilny przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania i stosowania. 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Niebezpieczne reakcje nie występują przy normalnych warunkach użytkowania. 
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10.4. Warunki, których należy unikać 
Unikać formowania pyłów. 
10.5. Materiały niezgodne   
Silne utleniacze. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie są znane w normalnych warunkach użytkowania. 
 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Substancje:  Nie dotyczy.  
Mieszanina  
Nie ma danych dla produktu.  
Istotne klasy zagrożenia 
a) Toksyczność ostra 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie. 
b) Działanie żrące/drażniące na skórę 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie. 
c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie. 
d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie. Zawiera jednak komponent, 
który u osób wrażliwych może wodować reakcje alergiczne. 
e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie. 
f) Działanie rakotwórcze 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie. 
g) Działanie szkodliwe na rozrodczość 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie. 
h) Toksyczność dla narządów docelowego działania toksycznego:  
Narażenie jednorazowe:  
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.  
Narażenie powtarzane:  
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.  
i) Zagrożenie aspiracją:  
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Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie 
Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia 
Drogi wchłaniania do organizmu:  
Droga oddechowa, skóra, droga pokarmowa, kontakt z oczami. 
Skutki narażenia ostrego: i przewlekłego. 
Ze względu na swój skład oparty głównie na surowcach mineralnych, produkt ten może zawierać śladowe 
ilości kwarcu. Wszelkie działania mechaniczne podczas pracy z tym produktem (wiercenie, szlifowanie, 
mieszanie itp.) uwalniają pył, który może zawierać śladowe ilości kwarcu. Wdychanie dużych stężeń pyłu 
może podrażniać drogi oddechowe. Pył może również podrażniać oczy lub skórę. Wdychanie pyłu, 
szczególnie drobnego pyłu respirabilnego, w wysokim stężeniu i przez długi okres czasu, może powodować 
choroby płuc (krzemicę) i zwiększać ryzyko raka płuc. Niniejsza opinia została wydana przez 
Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) na podstawie obserwacji wysoce narażonych 
pracowników, takich jak górnicy i pracownicy odlewni lub fabryk terakoty. 
 
 

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 

12.1. Toksyczność 
Toksyczność ostra dla środowiska wodnego 
Nie ma danych dla produktu. 
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. 
 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Nie ma danych dla produktu. 
 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Nie ma danych dla produktu.  
 

12.4. Mobilność w glebie 
Nie ma danych dla produktu. 
 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Nie ma danych dla produktu. 
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12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Nie ma danych dla produktu. 
 

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Postępowanie z odpadami produktu: utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Traktować jako 
odpad nie niebezpieczny. Likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
Klasyfikacja odpadów: 
Producent zaleca następującą klasyfikację:  
17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 
i 17 09 03 
Sposób likwidacji odpadów:  
Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska. 
 

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
 

ADR/RID Transport drogowy i kolejowy. 
W rozumieniu tych przepisów, produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. 
 

14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie określono. 
 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN Nie określono. 
 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Nie określono. 
 

14.4. Grupa pakowania Nie określono. 
 

14.5. Zagrożenia dla środowiska Brak dostępnych dodatkowych danych. 
 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie dotyczy. 
 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy 
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SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH 
 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla 
substancji lub mieszaniny 
 
1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z późn. zm.  
2015/830/UE Rozporządzenie Komisji 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). 
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylająca niektóre dyrektywy wraz z późn. zm. 
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań  
i odpadów opakowaniowych wraz z późn. zm. 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach  (Dz. U. Nr 63, poz. 322 
wraz z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. 
U. 2018, poz. 1286). 
Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 wraz z późn. zm.).  
Ustawa  z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 
poz. 888 wraz z późn. zm).  
Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, 
poz. 1923). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166). 
2016/425/UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków 
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. 
Produkt nie zawiera substancji z załącznika XVII Rozporządzenia REACH. 
Produkt nie zawiera substancji z listy kandydackiej REACH. 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana. 
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KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r 
Wersja: 1.00/PL Strona: 11 z 11 
Data aktualizacji: -  
 

 

Nazwa produktu: 
 

 

 

Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix 

 

 

 

-  
Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową. 
Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki: 
Komputerowa Baza Danych RTECS /Registry of Toxic Effects of Chemical Substances/, opracowana przez 
the National Institute for Occupational Safety and Health, 2005.  
Komputerowa Baza Danych - Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych, opracowane przez 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 2004.  
“Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne” – wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Państwowy Instytut Badawczy, 2003.  
Komputerowa Baza Danych EINECS, 2012 

OŚWIADCZENIE 
Wszystkie informacje i instrukcje, zawarte w niniejszej karcie, opierają się na bieżącym stanie wiedzy naukowej i 
technicznej w dniu wskazanym w niniejszej karcie.  
Informacje, zawarte w niniejszej karcie, są wiarygodne pod warunkiem, że produkt użytkowany jest w 
przepisowych warunkach i zgodnie ze specyfikacją, określoną na opakowaniu lub w literaturze 
zawierającej wskazówki techniczne. Za wszelkie inne wykorzystanie produktu, w połączeniu z innymi 
produktami lub w jakimkolwiek innym procesie, odpowiedzialni są użytkownik lub osoby otrzymujące 
niniejszą kartę, zależnie od okoliczności. 

Koniec karty charakterystyki  


