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 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ 

Absodan Super Plus o frakcji 25/50 

I. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PRZEDSIĘBIOSTWA: 
 
Identyfikacja substancji 
 

 
Absodan Super Plus o frakcji 25/50 
ziemia diatomowa 
 

Zastosowanie 
 

Do absorpcji cieczy ropopochodnych, chemikaliów i innych. 

Dystrybutor 
 

IKAPOL Marta Kozłowska 
ul. Łączna 2 
68-213 Lipinki Łużyckie 
tel.: 68 / 362 62 70 
fax: 68 / 362 62 98 
NIP: 9281838916 
 

Osoba odpowiedzialna za kartę 
charakterystyki 

Marta Kozłowska 
e-mail: marta.kozlowska@ikapol.net 
 

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 8:00 - 16.00): 68 / 362 62 70  
 

II. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ: 
 
 

 
Brak znanych zagrożeń dla człowieka lub środowiska. Produkt nie wymaga 
oznaczenia według obowiązujących przepisów dla substancji towarów 
niebezpiecznych. Dania B829/1993 (sklasyfikowany według B829/1993) 
 

III. SKŁAD/INFORMACJE O SKŁADNIKACH: 
 
Substancja i nr CAS 

 
Kalcynowana ziemia diatomitowa. Nie zawiera żadnych substancji 
niebezpiecznych. 
 

IV. PIERWSZA POMOC: 
 
Wdychanie 

 
Świeże powietrze w przypadku złego samopoczucia. 
 

Spożycie Wypłukać usta wodą. W przypadku spożycia dużych ilości, należy wywołać 
wymioty.  
 

Kontakt ze skórą Umyć skórę mydłem i wodą. 
 

Kontakt z oczami Wypłukać wodą. 
 

Spalanie - 
 

Informacje dodatkowe Po zastosowaniu pierwsza pomoc zależy od absorbowanego materiału. 
 

V. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU: 
 
Środki gaśnicze 

 
Nie dotyczy. 
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Ryzyko Produkt niepalny. 
 

Zabezpieczanie Brak. 
 

Informacje dodatkowe Po zastosowaniu postępowanie zależy od przepisów ppoż. dla 
absorbowanego materiału. 
 

VI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIA DO 
ŚRODOWISKA: 

 
Środki ochrony osobistej 

 
Ze względów higienicznych należy ew. stosować odkurzacz.  
 

Ochrona środowiska Rozsypany produkt należy zamieść. 
 

Usuwanie odpadów Patrz część 13. 
 

VII. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE: 
 
Miejsce pracy 

 
Brak szczególnych przepisów. Nie jeść, nie pić w czasie użytkowania. Myć 
ręce podczas przerw i po zakończonej pracy.  
 

Przechowywanie Przechowywać w suchym miejscu. W obowiązujących przepisach nie ma 
wymagań odnośnie przechowywania. 
 

Opakowanie Dostarczona w workach. 
 

VIII. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ: 
 
Kontrola narażenia środowiska 

 
Brak. 
 

Wdychanie Ew. stosować maskę przeciwpyłową. 
 

Skóra i ręce Nie są wymagane żadne szczególne środki ochrony. 
 

Oczy Nie dotyczy. 
 

IX. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE: 
 
Skład chemiczny 

 
SiO2(69%) AI2O3(9%) Fe2O3(7%) MgO(1%) K2O+ Na2O (2%) TiO2(1%) CaO(1%) 
 
Ilość materiału organicznego: 8 %  
Gęstość: 523 g/l 
Postać: granulat, wielkość ziaren: 0,2 - 0,6 mm 
Wartość pH: 5,5 
Kolor: czerwony / brązowy 
 

X. STABILOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ: 
 
 

 
Produkt jest chemicznie pasywny ze wszystkimi cieczami, za wyjątkiem 
kwasu fluorowodnego.  
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XI. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE: 
 
Produkt nie ma żadnego znanego działania toksycznego. 
 
Wdychanie Wdychanie pyłu może powodować podrażnienie górnych dróg 

oddechowych. 
 

Spożycie Spożycie większych ilości może wywołać nieprzyjemne uczycie. 
 

Kontakt ze skórą Brak znanych dolegliwości. 
 

Kontakt z oczami Podrażnienie mechaniczne. 
 

Efekty długofalowe Brak znanych. 
 

XII. INFORMACJE EKOLOGICZNE: 
 
 

 
Produkt w stanie nienaruszonym nie ma żadnego negatywnego wpływu na 
środowisko.  
 

XIII. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI: 
 
 

 
Niewykorzystany granulat należy przewieźć do kontrolowanego miejsca 
rozładunku jako zwykły odpad. Po wykorzystaniu należy utylizować zgodnie z 
przepisami obowiązującymi dla absorbowanego materiału.   
 

XIV. INFORMACJE O TRANSPORCIE: 
Numer UN - 
Zakres: 
ADR/RID 
IMDG 
ICAO 

Klasa transportu / Uwagi: 
- / Nie jest towarem niebezpiecznym 
- / Nie jest towarem niebezpiecznym 
- / Nie jest towarem niebezpiecznym 

Poczta (Dania) Dopuszczony 
Grupa pakowania - 
Numer zagrożenia - 
Etykieta: 
- 
- 
- 
J70 

Wartości graniczne: 
Brak najniższej granicy 
Brak najniższej granicy 
Brak najniższej granicy 
Brak najniższej granicy 

Oznaczenie techniczne Poza limitami klasyfikacji (Outside classification limits)  
 

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH: 
 
Symbole zagrożenia 

 
Brak. 
 

Skład - 
 

Frazy R: - 
 

Frazy S: - 
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Szczególne zasady oznaczenia Nie. 

 
1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania 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 dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 
Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń  
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z późn. zm. Dz. U. 
Nr 212, poz. 1769 z 2005 r.). Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 
11, poz. 84 wraz  z późniejszymi zmianami).  Rozporządzenie MZ z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i 
sposobu klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 wraz z późn. zm. Dz. U. 2004, 
Nr 243, poz. 2440). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji 
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674). Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 wraz z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.08.2002 r. w 
sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako 
niebezpieczne (Dz. U. Nr 142, poz. 1194). Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 
wraz z późn. zm. Dz. U. Nr 212, poz. 1769 z 2005 r.). 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). 
Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz ze zmianami Dz. U. 2003, Nr 7, poz. 78). 
Rozporządzenie MOŚ z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów, których opakowania 
należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o 
niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr 140, poz. 1174). Rozporządzenie MGiP z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, 
zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych preparatów niebezpiecznych 
oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 z 2004 r.). Rozporządzenie MGiP z dnia 21 lutego 2005 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 39, poz. 372 z 
2005 r.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z 2005 r.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 
kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, 
poz. 645 z 2005 r.). 

Inne zastosowane przepisy: 

1907/2006/WE 
Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania 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 dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

67/548/EWG 
Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. 

2001/58/WE 
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Dyrektywa Komisji z dnia 27 lipca 2001 r. zmieniająca po raz drugi dyrektywę 91/155/EWG określającą i 
ustanawiającą szczegółowe uzgodnienia dotyczące systemu szczególnych informacji o preparatach niebezpiecznych 
w związku z wykonaniem art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 99/45/WE oraz odnosząca się do 
substancji niebezpiecznych w związku z wykonaniem art. 27 dyrektywy Rady 67/548/EWG (arkusz danych 
dotyczących bezpieczeństwa). 
 
2004/73/WE 
Dyrektywa z 29 kwietnia 2004 r. dostosowująca po raz dwudziesty dziewiąty do postępu technicznego dyrektywę 
Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się 
do klasyfikacji, pakowania, i etykietowania substancji niebezpiecznych. 
 
2006/8/WE 
Dyrektywa Komisji z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki II, III 
i V do dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
preparatów niebezpiecznych. 

XVI. POZOSTAŁE INFORMACJE: 
 
Zastosowanie 

 
Do absorpcji cieczy takich jak np. oleje. 
 

Ograniczenia zastosowania Nie powinien być stosowany razem razem z kwasem fluorowodorowym. 
 

Wymagania odnośnie szkolenia Brak 
 

Opracowane przez Laboratorium Skamol 
 

Dokonane zmiany Dostosowanie do rozporządzenia REACH (1907/206/WE) 29/08/2007 
 

Aktualizowano: 01/03/2016 
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