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     KARTA CHARAKTERYSTYKI 
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 2015/830  

 

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
1.1. Identyfikator produktu 

 
 Nazwa Handlowa:  E-TAFLAN GLITTER aubergine, blue, bright gold, brown, cobalt blue, copper brown, 

copper, dark blue, dark copper, dark gold, dark green, gold brass, gold, graphite, green, 
magic blue, magic red, navy blue, old gold, olive gold, olive green, pale pink, pink violet, 
pink, purple, red, sangria, satin gold, silver, turquoise, violet* 

       
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

 
Zastosowania zidentyfikowane: Produkt do zastosowania dekoracyjnego m.in. w: kosmetykach, farbach, 
ozdobach i wielu innych. 
Zastosowania odradzane: Nie określono.  

 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  
 
        Nazwa przedsiębiorstwa: Audio-Net 
        Adres:        ul.Rymarska 35, 43-100 Tychy 
        Telefon:  791049950 
        E-mail:  info@e-taflan.com 
        
        E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: tomasz.piergies@consultchem.pl 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 

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

SEKCJA 2  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
   
2.1.  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 
 Klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP]: 
 
 Nie klasyfikowany. 
  
2.2. Elementy oznakowania 
 
 Piktogram: 
 
 Nie dotyczy. 
 
 Hasło ostrzegawcze:  
 
 Nie dotyczy. 
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Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
 
        Nie dotyczy. 
 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
 
 Nie dotyczy. 
 
2.3. Inne zagrożenia 
 
 Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT ani vPvB.  
 

SEKCJA 3 SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
  
3.1.  Substancje 
 
 Nie dotyczy. 
 
3.2.  Mieszaniny 
 

Produkt na bazie poli(tereftalanu etylenu) (CAS 25038-59-9). Produkt nie zawiera komponentów 
niebezpiecznych oraz komponentów dla których określono najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku 
pracy na poziomie Wspólnoty. 

 

 SEKCJA 4 ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

 
4.1.  Opis środków pierwszej pomocy  
 

W kontakcie ze skórą:  
Narażenie tą drogą zazwyczaj nie występuje. W przypadku kontaktu ze stopionym produktem narażone części 
ciała schłodzić wodą. Nie odrywać mocno przylegającego zestalonego materiału. Skontaktować się z lekarzem. 
 
W kontakcie z oczami:  
Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 
10-15 min. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. Skonsultować się z lekarzem w 
przypadku wystąpienia niepokojących objawów. 
 
W przypadku spożycia:  
Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej.  
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. 
 
Po narażeniu drogą oddechową:  
Narażenie tą drogą nie występuje. 

 
Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy:  
Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest si odpowiednio 
przeszkolonym. Jeśli podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik powinien założyć właściwą maskę lub 
oddechowy aparat izolacyjny. 

 
4.2.  Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  
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 Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach przy prawidłowym użyciu produktu. 
 
4.3.  Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

poszkodowanym  
 

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

SEKCJA 5                POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

 
5.1.  Środki gaśnicze 
 

Odpowiednie środki gaśnicze: Dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, piana, rozpylony strumień wody. 
Niewłaściwe środki gaśnicze: Silny strumień wody – niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia pożaru. 

 
5.2.  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
 

Podczas spalania mogą tworzyć się toksyczne spaliny zawierające tlenki węgla, aldehydy, węglowodory.  
Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. 

 
5.3.  Informacje dla straży pożarnej 
 

Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez 
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza.
  

 SEKCJA 6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
 
 Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Unikać zanieczyszczenia oczu. 
 
6.2.  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
 

W przypadku uwolnienia większych ilości produktu należy poczynić kroki w celu niedopuszczenia do 
rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. 

 
6.3.  Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
 
 Zebrać mechanicznie. Zebrany materiał przekazać do ponownego użycia lub potraktować jak odpady. 
 
6.4.   Odniesienia do innych sekcji 
 
       Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty charakterystyki. 

 
 SEKCJA 7 POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

 
7.1.  Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

 
Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Zapobiegać wyładowaniom elektrostatycznym.  
W przypadku pocierania lub tarcia może dojść do gromadzenia się ładunków elektrostatycznych na powierzchni 
płatków, który może być przeniesiony na użytkownika. 
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7.2.  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 

niezgodności 
 

Przechowywać w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach w szczelnie zamkniętych, oryginalnych 
opakowaniach. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt. Przechowywać z 
dala od źródeł ognia i ciepła. 
 

7.3.  Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
 

Patrz sekcja 1.2. karty charakterystyki. 
 

 SEKCJA 8           KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWODUALNEJ 

 
8.1.  Parametry dotyczące kontroli  
 
 Nie dotyczy. 
 
8.2.  Kontrola narażenia  
 

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.  
Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce. 
 
Ochrona oczu lub twarzy:  
Nie jest wymagana. 
 
Ochrona skóry:  
Nie jest wymagana. 
 
Ochrona dróg oddechowych:  
Nie jest wymagana. 
 
Kontrola narażenia środowiska:  
Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub 
gleby. 

 

SEKCJA 9                  WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

 
9.1.  Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych  

 
Stan skupienia     : Ciało stałe. Drobnoziarnisty (tiny) lub gruboziarnisty (deep) 
Barwa      : Wg asortymentu 
Zapach      : Bez zapachu 
Próg zapachu     : Nie oznaczono 
Wartość pH     : Nie dotyczy 
Temperatura topnienia/krzepnięcia  : Ok. 255°C 
Początkowa temperatura wrzenia  : Nie oznaczono 
Temperatura zapłonu    : Nie dotyczy 
Szybkość parowania    : Nie dotyczy 
Palność (ciała stałego, gazu)   : Nie oznaczono 
Górna/dolna granica wybuchowości  : Nie dotyczy 
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Prężność par     : Nie dotyczy 
Gęstość par     : Nie dotyczy 
Gęstość (200°C)    : Ok. 1,396 g/cm3 
Rozpuszczalność    : Nie rozpuszcza się w wodzie 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda  : Nie oznaczono 
Temperatura samozapłonu   : Produkt nie jest samozapalny 
Temperatura rozkładu    : Nie oznaczono 
Właściwości wybuchowe   : Nie wykazuje 
Właściwości utleniające    : Nie wykazuje 
Lepkość     : Nie dotyczy 
 

9.2.  Inne informacje  
 
 temperatura odbarwienia   : Ok. 170°C 
 

 SEKCJA 10                     STABILNOŚĆI REAKTYWNOŚĆ 

 
10.1.  Reaktywność  
 
 Produkt mało reaktywny. Patrz także podsekcje 10.3-10.5. 
 
10.2.  Stabilność chemiczna  
 
 Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny. 
 
10.3.   Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
 
         Nie są znane. 
 
10.4.   Warunki, których należy unikać 
 
         Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. 
 
10.5.   Materiały niezgodne 
 
         Rozpuszczalniki organiczne. 
 
10.6.   Niebezpieczne produkty rozkładu 
 

Brak. 
 

 SEKCJA 11                    INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

 
11.1.  Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  
 
 Toksyczność ostra: 
 W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 
 Działanie żrące/drażniące na skórę:  
 W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
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 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:  
 W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 
 Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:  
 W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 
 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:  
 W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
  
 Działanie rakotwórcze:  
 W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
 
 Szkodliwe działanie na rozrodczość:  
 W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
  
 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe:  

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane:  

 W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
 
 Zagrożenie spowodowane aspiracją:  
 W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 

 SEKCJA 12                         INFORMACJE EKOLOGICZNE 

 
12.1.  Toksyczność 
 
 Produkt nie został zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska. 
 
12.2.  Trwałość i zdolność do rozkładu 
 
 Produkt trudno ulega biodegradacji.  
 
12.3.  Zdolność do bioakumulacji 
 
 Nie należy spodziewać się bioakumulacji. 
 
12.4.  Mobilność w glebie 
 
 Produkt nie jest mobilny w glebie.  
 
12.5.  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
 
 Produkt nie spełnia kryteriów PBT i vPvB. 
 
12.6.  Inne szkodliwe skutki działania 
         
        Nie są znane. 
 

 SEKCJA 13                          POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
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13.1.  Metody unieszkodliwiania odpadów  
 

Zalecenia dotyczące mieszaniny: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i gruntowych. Odpady powinny być poddane recyklingowi lub zlikwidowane w zatwierdzonych 
spalarniach lub zakładach przetwarzania / unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: Recykling / likwidację odpadów opakowaniowych należy prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 UWAGA: Tylko opakowania całkowicie opróżnione i oczyszczone mogą zostać poddane recyklingowi!  
 Należy korzystać z usług firm posiadających odpowiednie uprawnienia. 

 

 SEKCJA 14                   INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

 
14.1.  Numer UN (numer ONZ)  
 
 Nie dotyczy. 
  
14.2.  Prawidłowa nazwa przewozowa UN  
 
 Nie dotyczy. 
 
14.3.  Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  
 
 Nie dotyczy. 
  
14.4.  Grupa pakowania  
 
 Nie dotyczy. 
 
14.5.  Zagrożenia dla środowiska  
 
 Nie dotyczy. 
 
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. 
 

 SEKCJA 15               INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

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

lub mieszaniny 
 

USTAWA o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z 25 lutego 2011r. (Dz.U.2011r. Nr 63, poz.322)- tekst 
jednolity Dz.U.2018 poz. 143. 
 
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. z 2018r, poz. 
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1286 wraz z późn. zm.). 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U.2012 poz. 445) – tekst jednolity 
Dz.U.2015 poz. 450. 
 
Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 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). 
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L 
nr 353 z 31 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami). 

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 1018) – tekst jednolity Dz.U.2015 poz.208. 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166). 
 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173). 
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 
2008 r. Nr 108, poz. 690; z 2011 r. Nr 173, poz. 1034). 
 
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. poz. 1488, 2016). 
 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 620, 2018). 
 
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 nie bezpiecznych (ADR) 
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z późniejszymi zmianami). 

 
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 154, 2020). 
 
15.2.  Ocena bezpieczeństwa chemicznego  
 
 Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie jest wymagana. 
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Nazwa Produktu: E-TAFLAN GLITTER aubergine, blue, bright gold, brown, cobalt blue, copper brown, copper, dark blue, dark 
copper, dark gold, dark green, gold brass, gold, graphite, green, magic blue, magic red, navy blue, old gold, olive gold, olive green,  
pale pink, pink violet, pink, purple, red, sangria, satin gold, silver, turquoise, violet* 
 
Data aktualizacji: 27.06.2017 Wersja nr: 2.0/PL 

Strona 9 z 9  
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
        * Kolory brokatu dla których została przygotowana powyższa karta charakterystyki. 
 
         Produkt w wersji drobnoziarnistej (tiny) oraz gruboziarnistej (deep). 
  

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu pomoc w bezpiecznym stosowaniu produktu. 
Użytkownik produktu jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów, a także 
do stworzenia odpowiednich warunków dla bezpiecznego użytkowania produktu. 

 
Klasyfikacji dokonano na podstawie danych fizykochemicznych mieszaniny i zawartości składników 
niebezpiecznych metodą obliczeniową w oparciu o wytyczne rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z późn. 
zm. 

 
Skróty: 
 
vPvB - Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji. 
PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna. 
 

   


