
KARTA CHARAKTERYSTYKI
PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) – Europa

Wersja 1 Data: 02.04.2019r.
________________________________________________________________________________

Sekcja 1        Identyfikacja preparatu / substancji

1.1 Nazwa handlowa – Aramis 2 pasta do obuwia
1.2 Przeznaczenie i zakres zastosowania – pasta do obuwia ze skór licowych i  z membraną 
Gore-Tex, Sympa Tex
1.3 Producent: PPHU „ARAMIS”

 ul. Rolna 243
 10-804 Olsztyn
 Tel: 89 5335034, e-mail: aramis@bhpart.com

1.4 Telefon alarmowy: Ogólnopolska Informacja toksykologiczna (0-42) 631 47 24

Sekcja 2       Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem WE Nr. 1272/2008
Produkt nie podlega klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem CLP.
Mieszanina w postaci kremu.

Sekcja 3       Skład i informacja o składnikach

3.1 Składniki
Mieszanina składników bez niebezpiecznych zanieczyszczeń. Brak niebezpiecznych składników.

Sekcja 4       Pierwsza pomoc

4.1 Opis środków pierwszej pomocy
- Uwagi ogólne: ochrona osobista udzielającego pierwszej pomocy
- Kontakt z drogami oddechowymi: dostęp świeżego powietrza, w przypadku objawów skontaktować 
się z lekarzem
- Kontakt z oczami: przemywać oko przy otwartej powiece przez kilka minut pod bieżącą wodą.       
W przypadku utrzymujących się objawów skonsultować się z lekarzem
- W przypadku połknięcia: wypłukać jamę ustną i popić wodą. W przypadku utrzymujących się 
objawów skonsultować się z lekarzem

Sekcja 5       Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Odpowiednie środki gaśnicze: zapewnić środki gaśnicze w okolicy
5.2 Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa: pełny strumień wody
5.3 Szczególne zagrożenie powodowane przez samą substancję, produkty jej spalania lub pary: brak
5.4 Specjalne wyposażenie ochronne przy gaszeniu pożaru: aparat izolujący lub maski przeciwgazowe
5.5 Pozostałe uwagi: unikać przedostania się wody gaśniczej do wód gruntowych
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Sekcja 6       Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Środki zaradcze wobec ludzi: unikać kontaktu z oczami i ze skórą. Rozlany produkt może 
doprowadzić do poślizgnięcia
6.2 Środki zaradcze w celu ochrony środowiska: nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych i 
kanalizacji
6.3 Sposób oczyszczania lub usunięcia: za pomocą wiążących materiałów (piasek, ziemia, okrzemka, 
trociny). Wymienione materiały stosować zgodnie z zaleceniami.

Sekcja 7        Postępowanie z produktem i jego magazynowanie

7.1 Zalecenia odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z produktem: zapewnić dostęp świeżego 
powietrza lub odpowiednią wentylację. Zachować ogólne zasady BHP w pracy z substancjami 
chemicznymi.
7.2 Zalecenia zabezpieczające przed pożarem i eksplozją: brak potrzeby zapewnienia szczególnych 
środków. Chronić przed bezpośrednim światłem i ciepłem.
7.3 Przechowywanie: unikać kontaktu z ziemią. Nie przechowywać z żywnością. Przechowywać 
szczelnie zamknięte. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Sekcja 8       Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

8.1 Produkt nie zawiera substancji w takiej ilości, by wymagało to pomiaru wartości granicznych na 
stanowisku pracy.
8.2 Ograniczenia i zabezpieczenie przed eksplozją
- przestrzegać ogólnych zasad BHP w pracy z substancjami chemicznymi
- unikać kontaktu z oczami i skórą
- przy pracy zabrania się jedzenia, picia, palenia
- przy odpowiednim wietrzeniu pomieszczenia brak potrzeby ochrony dróg oddechowych
- stosować rękawice ochronne (materiał wykonania musi być nieprzepuszczalny i odporny na składniki 
produktu – ze względu na brak przeprowadzenia testów nie został zalecony konkretny materiał 
wykonania rękawic ochronnych; w związku z tym, że produkt przeznaczony jest do impregnacji 
różnego rodzaju materiałów, wybór materiału powinien opierać się nie tylko na materiale, ale także na 
cechach jakościowych związanych z wytrzymałością materiału, dlatego też powinien zostać 
sprawdzony w praktyce)
- stosować okulary ochronne
- stosować odzież roboczą (np. buty ochronne zgodne z normą ISO 20345, odzież z długim rękawem)
Sekcja 9      Właściwości fizykochemiczne

9.1 Stan fizyczny:
9.1.1 postać: pasta
9.1.2 barwa: czarna, brązowa, bezbarwna
9.1.3 zapach: charakterystyczny
9.2 Wartość pH (200): nieustalony
9.3 Temperatura zapłonu (0 C) > 1000C
9.4 Mieszalność z wodą: częściowo mieszalny
9.5 Właściwości wzmagające palność: sam preparat nie pali się
9.6 Właściwości wybuchowe: produkt nie stanowi zagrożenia wybuchem
9.7 < 0,94g/cm3
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Sekcja 10        Stabilność i reaktywność

10.1 Stabilność chemiczna: przy stosowaniu się do zaleceń odnośnie przechowywania i stosowania: 
stabilny
10.2 Warunki, których należy unikać: kontakt z wodą, kwasami i wysoką wilgotnością
10.3 Substancje, których należy unikać: brak
10.4 Możliwość niebezpiecznych reakcji: nieznane żadne możliwe niebezpieczne reakcje

Sekcja 11       Informacje toksykologiczne

Na bazie dostępnych danych nie zostały wypełnione kryteria klasyfikacji.

Sekcja 12      Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność: brak informacji
12.2 Zdolność do bioakumulacji: brak informacji
12.3 Trwałość i rozkład: brak informacji
12.4 Pozostałe uwagi: unikać przedostawania się do wód gruntowych i kanalizacji

Sekcja 13       Postępowanie z odpadami

13.1 Małe ilości mogą być rozcieńczone z bieżącą wodą i spłukane. Większe ilości powinny być 
zagospodarowane zgodnie z lokalnymi przepisami urzędowymi.

Sekcja 14       Informacje o transporcie

14.1 Transport drogowy i kolejowy: zgodnie z przepisami ADR/ADN/IMDG/IATA
14.1.1 Klasa: nie dotyczy
14.1.2 Grupa opakowania: nie dotyczy
14.1.3 Nalepki: nie dotyczy
14.1.4 Tablica ostrzegawcza: nie dotyczy

Sekcja 15      Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska / specyficzne przepisy prawa 
dotyczące materiału lub mieszaniny:
- krajowe przepisy
Sekcja 16       Inne informacje

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z 
dobrą praktyką przemysłową i w zgodzie z wszystkimi przepisami prawnymi. Zawarte w karcie 
charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z 
punktu widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. 
Nie powinny być rozumiane jako gwarancja określonych właściwości. Użytkownik jest 
odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu.
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