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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa  

 
1.1 Identyfikator produktu:  HYDROIZOLACJA 1K 

      Numer rejestracji:   Produkt jest zwolniony z obowiązku rejestracji zgodnie z REACH 
     (Rozporządzenie (WE) 1907/2006) na podstawie załącznika IV lub V 
 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: 
 
Zastosowanie zidentyfikowane: Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa do wykonywania warstw 
                                                                uszczelniających na podłożach budowlanych 
 
Zastosowanie odradzane:  nie określono 
 
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 
 
Importer/Dystrybutor:               COMPLEX Sp. z o.o.  

ul. Niedziałkowskiego 5/4  
45-085 Opole  
Zakład produkcyjny w Chróścicach, ul. Piaskowa 41 

 
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: paulina.soltysiak@complex-opole.pl 
 
1.4 Numer telefonu alarmowego:        77 469 52 36 – godz. 8.00 – 16.00 
112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne);  
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń  

 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  
Piktogram: GHS07, GHS05 
Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO 
STOT SE3: H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych  
Skin Irrit. 2: H315 Działa drażniąco na skórę 
Eye Dam. 1: H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
Skin Sens. 1: H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 
 
2.2 Elementy oznakowania: 
Symbole zagrożenia i znaki ostrzegawcze: 
 
 

   
 
P102 Chronić przed dziećmi.  
P261 Unikać wdychania pyłu.  
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu /ochronę twarzy.  
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą 
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.  
P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 
lekarza.  
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
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NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne 
uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
 
Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę 
twarzy. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną 
odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: 
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
 
2.3 Inne zagrożenia 
• Zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB, mieszanina nie spełnia kryteriów 
PBT ani vPvB. 
 • Ze względu na swoją postać – pył, produkt może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.1 Substancje:  
Nie dotyczy  
 
3.2 Mieszaniny: 
Mieszanina polimeru, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących. 
 
3.2.1a Niebezpieczne składniki 
 

Identyfikator produktu 
Zawartość 

% 
Klasyfikacja 

Klasyfikacja CLP 

Klasa zagrożenia  
i kody kategorii 

Kody 
zwrotów 

wskazujących 
rodzaj 

zagrożenia 

Klinkier cementu portlandzkiego 
Nr CAS: 65997-15-1 
Nr WE: 266-043-4 
Nr indeksowy: - 

>10 GHS07, GHS05 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Eye Dam.1 
STOT SE 3 
Skin Irrit. 2 
Skin Sens. 1 

H318 
H335 
H315 
H317 

Kopolimer Etylen-Octan Winylu 
Nr CAS: 24937-78-8 
Nr WE: 607-457-0 
Nr indeksowy: - 

>20 
Substancja 
niesklasyfikowana 
jako niebezpieczna 

- - 

Pełna treść zwrotów R i H w sekcji 16  
 
3.2.1b Substancje stwarzające zagrożenie w miejscu pracy 
 Inne informacje: 
• Okres przechowywania produktu w warunkach zgodnych z sekcją 7, wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu.  
 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

 
4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
W przypadku kontaktu ze skórą:  
Zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem, spłukać dokładnie wodą. W przypadku 
wystąpienia nieprzemijającego podrażnienia skontaktować się z lekarzem. 
W przypadku kontaktu z oczami: 
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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 
skontaktować się z lekarzem. 
Narażenie inhalacyjne:  
W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie braku szybkiej 
poprawy zasięgnąć porady lekarza. 
W przypadku połknięcia: 
Nie wywoływać wymiotów, wypłukać usta dużą ilością wody, skontaktować się z lekarzem.  
 
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: 
Brak danych 
 
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania  
z poszkodowanym: 
Decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.  
 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

 
5.1 Środki gaśnicze: 
Odpowiednie środki gaśnicze:  
Piana alkoholoodporna lub suche proszki gaśnicze (A,B,C), dwutlenek węgla (gaśnica śniegowa), piasek lub ziemia. 
Stosować metody gaśnicze odpowiednie do warunków otoczenia. 
Niewłaściwe środki gaśnicze: Silny strumień wody. 
 
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:  
W trakcie pożaru, pod wpływem działania wysokich temperatur, uwalniają się niebezpieczne produkty rozkładu. 
 
5.3 Informacje dla straży pożarnej: Opakowany produkt znajdujący 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: 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: zawiadomić o awarii odpowiednie służby. Usunąć  
z obszaru zagrożenia osoby niebiorące udziału w likwidacji awarii. 
Dla osób udzielających pomocy: Zadbać o odpowiednią wentylację, stosować indywidualne środki ochrony. 
 
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 
Zapobiegać rozprzestrzenianiu się oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiorników wodnych, poinformować władze 
lokalne w przypadku niemożności zapewnienia ochrony. 
 
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: 
Zapobiegać rozprzestrzenianiu się i usuwać poprzez zebranie mechaniczne do odpowiednio oznakowanych 
pojemników w celu utylizacji zgodnie z  obowiązującymi przepisami. 
 
6.4 Odniesienia do innych sekcji  
Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. 
Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty. 
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  

 
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: 
Unikać kontaktu z oczami. Unikać przedłużonego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. Pracować zgodnie z 
zasadami bezpieczeństwa i higieny: nie spożywać pokarmów  i napojów, nie palić w miejscu pracy, myć ręce po 
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użyciu, zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania 
posiłków. 
 
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności: 
Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym szczelnie 
zamkniętym oryginalnym pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, gorących powierzchni, 
otwartego ognia i źródeł ciepła.  
 
7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa do wykonywania warstw 
uszczelniających na podłożach budowlanych 
 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 
8.1 Parametry dotyczące 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 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).  
 
Składniki dla których występują normy ekspozycji 
 

Nazwa / rodzaj związku 
NDS NDSCh NDSP 

mg/m3 

Cement portlandzki (pył całkowity / pył respirabilny) 6 / 2 - - 

Pyły zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę 
powyżej 50% (pył całkowity / pył respirabilny) 

2 / 0,3 - - 

 
8.2 Kontrola narażenia: 
Stosowne techniczne środki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji ogólnej pomieszczenia. 
 
Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny: 
 

     
Ochrona oczu  lub twarzy: 
W normalnych warunkach nie jest wymagana. 
W razie potrzeby stosować okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normą PN-EN:166:2005 
Ochrona skóry: 
Ochrona rąk: 
używać rękawic roboczych 
Ochrona dróg oddechowych: 
W normalnych warunkach nie jest wymagana. 
W przypadku intensywnego lub dłuższego narażenia lub niedostatecznej wentylacji stosować niezależne ochrony 
dróg oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001 
Zagrożenia termiczne: 
Nie dotyczy. 
Kontrola narażenia środowiska 
Nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się w środowisku i przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych. 
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
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9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 

Kolor Szary 

Zapach Charakterystyczny 

Punkt topnienia / zakres topnienia Nie określono 

Temperatura wrzenia Nie określono 

Temperatura zapłonu Nie określono 

Temperatura samozapłonu  Nie ulega 

Granice wybuchowości  Nie stwarza zagrożenia wybuchem 

Rozpuszczalność w wodzie Miesza się z wodą 

Wartość pH  ok. 10 

Gęstość nasypowa 1,0 - 1,2 g/cm3 /20oC 

 
9.2 Inne informacje: 
Brak danych 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

 
10.1 Reaktywność: 
Nie dotyczy. 
 
10.2 Stabilność chemiczna: 
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu. 
 
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: 
Brak. 
 
10.4 Warunki, których należy unikać: 
Nie są znane.  
 
10.5 Materiały niezgodne : 
Brak.  
 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: 
Brak. 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

 
11.1  Informacje dotyczące skutków toksykologicznych: 
a) toksyczność ostra: brak danych 
b) działanie drażniące: nie wykazuje 
c) działanie żrące: nie wykazuje 
d) działanie uczulające: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
e) toksyczność dla dawki powtarzalnej: brak danych 
f) rakotwórczość: nie wykazuje 
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g) mutagenność: nie wykazuje 
h) szkodliwe działanie na rozrodczość: nie wykazuje 
 
Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia: 
Brak danych 
Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia: 
Brak danych. 
Skutki wzajemnego oddziaływania: 
Brak danych. 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

 
Szczegółowe badania nie były prowadzone, wobec powyższego brak jest bliższych danych. Mieszanina nie zawiera 
składników sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska. Nie należy dopuszczać do przedostania się  
i rozprzestrzeniania preparatu  w glebie, kanalizacji, wodach gruntowych i ciekach wodnych. 
 
12.1  Toksyczność: 
Brak danych. 
 
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu: 
Brak danych. 
 
12.3 Zdolność do bioakumulacji: 
Brak danych. 
 
12.4 Mobilność w glebie: 
Brak danych. 
 
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: 
Brak danych. 
 
12.6 Inne szkodliwe skutki działania: 
Brak danych. 
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

 
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów: 
Sposób likwidacji 
Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuszczać do 
zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. 
 
Kod odpadu 
Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2013 poz.21) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014 poz.1923) 
Kod odpadu musi być nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zależności od branży miejsca 
użytkowania. 
08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne 
Kod odpadu opakowania: 
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 
 
 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

 
14.1 Numer UN (numer ONZ):  
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
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14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN:  
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
 
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:  
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
 
14.4 Grupa pakowania:  
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
 
14.5 Zagrożenia dla środowiska:  
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
 
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:  
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
 
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:  
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji 
lub mieszaniny: 
 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wraz z późniejszymi zmianami 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. 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, z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy, z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych , z późniejszymi zmianami 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych z późniejszymi zmianami. 
Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy 
Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w 
Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 
2006 roku z późniejszymi zmianami) 
 
15. 2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Brak oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny.  
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

 
 
Opis użytych skrótów, akronimów i symboli: 

numer CAS – Chemical Abstract Service number  
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Karta Charakterystyki jest sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym 

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 132 z 29 maja 2015 roku. Karta 

Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 – REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.  

Strona 8 z 8 

 

PBT – Trwały, zdolny do akumulacji i toksyczny  
vPvB – bardzo trwały i o bardzo dużej zdolności do akumulacji  
numer WE – numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu 
Komercyjnym (EINECS - ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany substancji 
w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang. European List of Notified Chemical 
Substances), lub numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers" 
rozporządzenie REACH – Rozporządzenie dotyczące Rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania 
ograniczeń w zakresie chemikaliów. 
Substancja/mieszanina CMR – substancja/mieszanina rakotwórcza, mutagenna, działająca szkodliwie na 
rozrodczość. ADR – międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków 
niebezpiecznych.  
NDS – Najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy.  
NDSCh – Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe.  
GHS – Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów  
CLP – Rozporządzenie wdrażające system GHS  
DSB – dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym  
GHS07, GHS05 – piktogramy GHS wg załącznika V do CLP  
STOT SE3 – Toksyczne działanie na narządy krytyczne przy narażeniu jednorazowym (Kategoria 3)  
Skin Irrit. 2 – Działanie drażniące na skórę (Kategoria 2)  
Eye Dam. 1 – Poważne uszkodzenie oczu (Kategoria 1)  
Skin Sens. 1 – Działanie uczulające na skórę (Kategoria 1) 
 
Szkolenia: 
Przed przystąpieniem do pracy z produktem obowiązkowo poddać pracowników szkoleniu BHP w związku  
z występowaniem w środowisku pracy czynników chemicznych. Przeprowadzić, udokumentować i zapoznać 
pracowników z wynikami  oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy związanym z występowaniem czynników 
chemicznych. 
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• Wydanie 1.0 z      30.11.2021 

 

• Zwrot EUH208 – Zawiera cement. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej, zgodnie z art. 27 

rozporządzenia CLP oraz pkt. 2.8 załącznika II do CLP występuje w klasyfikacji w postaci zwrotu H317, więc jego 

treść nie musi być powielana na opakowaniu 

• Kartę charakterystyki opracowano w Complex Sp. z o.o.  

• Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt ten 

jest mieszaniną i nie podlega obowiązkowi rejestracji w systemie REACH.  

• Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008, po dniu 1 czerwca 2015r. 

mieszaniny są klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z w/w Rozporządzeniem CLP  

• Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008, mieszaniny wprowadzone do 

obrotu przed 1 czerwca 2015r. i posiadające starą klasyfikacje, pozostają na rynku do dnia 1 czerwca 2017r. wraz z 

odpowiednią karta charakterystyki 

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczą wyłącznie preparatu wymienionego w tytule. Dane zawarte  
w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu HYDROIZOLACJA 1K. 
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 Complex Sp. z o.o. 
 
 
 


