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KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 
 
Nazwa i adres firmy:  R&R Group Polska Sp. z o.o., ul. Lipowa 95 Wilkowice,  64-115 Święciechowa 
Numer telefonu:         48 794 410 410 
 
1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU 

 
Nazwa handlowa:   EKO  WPD biały  
 

 
2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

 
Składniki 
     Wiskoza             -             70% 

    Poliester            -             30% 
 

 
3. OPIS ZAGROŻENIA 

 
Nie powiązano produktu z jakimikolwiek szkodliwymi oddziaływaniami na zdrowie ludzkie lub na śro-
dowisko naturalne. Testy skórne plasterkowe oraz badania biokompatybilności USP nie wykazują 
występowania jakichkolwiek niepożądanych skutków zdrowotnych. 
 

 
4. PIERWSZA POMOC 

 
Wdychanie:    Nie jest konieczne specjalne traktowanie. W razie narażenia na działanie nadmiernych      
                       ilości pyłu, należy zapewnić osobie dostęp świeżego powietrza. Jeśli kaszel lub inne  
                       symptomy utrzymują się przez dłuższy czas, należy zapewnić kontakt z lekarzem. 
Oczy:              W razie kontaktu z oczami należy płukać dużą ilością wody oraz zapewnić pomoc  
                       lekarską. 
Połknięcie:     Nie zaleca się specjalnych interwencji. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. 
 

 
5. SPOSOBY ZWALCZANIA POŻARU 

 
Zalecane środki gaśnicze: woda, piana, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla 
 
Zagrożenie ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów: nie stwierdzono 
 
Zalecenia pożarowe: podczas zwalczania pożaru w słabo wentylowanych pomieszczeniach należy   
                                   korzystać z niezależnych respiratorów 
 

 
6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

 
Nie jest wymagana konkretna metoda oczyszczania. Należy zebrać materiał (np. szuflą) w celu po-
zbycia się. 
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7. UŻYWANIE I MAGAZYNOWANIE 

 
Używanie: 
Należy unikać wdychania gorących par, rozpylonego oleju i włókien unoszących się w powietrzu. 
Magazynowanie: 
Zwoje i bele przechowywać zgodnie z zasadami prawidłowego użytkowania materiału. 

 
8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ 

 
Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 1999r. (Dz. U. nr 5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000r.) oraz Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 9 stycznia 2002r. (Dz. U. nr 4, poz. 37 z dnia 18 stycznia 2002r.) 
 

Normy techniczne: 

Dobra wentylacja powinna wystarczyć do kontroli zawartości materiału w powietrzu. 
 

Ochrona indywidualna: 
Brak ustaleń. 
 

Ochrona oczu: 
Unikać narażenia oczu. 
 

Ochrona skóry: 
Szybka obróbka materiałów powodować może skaleczenia lub zadrapania, a także przygniecenia 
zwojami itp. Ze względów BHP należy ograniczyć kontakt do minimum. 
 

Ochrona układu oddechowego: 
Nie ma specjalnych zaleceń. 
 

Ochrona ciała: 

Nosić standardowe ubrania robocze. 

 
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

 
Postać                                         tkanina, stan stały 
Zapach                                        brak 
Wygląd                                        tkanina 
pH                                               nie dotyczy 
Temp. wrzenia (st. C)                 nie dotyczy 
Temp. topnienia (st. C)               powyżej 300C 
Gęstość pary                              nie dotyczy 
Ciśnienie pary                             nie dotyczy 
Ciężar właściwy                          50 g/m2 
Rozpuszczalność (w wodzie)     nieznaczna 
 
10.STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

 
Stabilność chemiczna: 
Stabilny. 
 

Warunki zabronione: 

Temperatury powyżej 300C powodują rozkład 
 

Materiały których należy unikać: 
Nie stwierdzono. 
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Niebezpieczne reakcje: 

Nie stwierdzono. 
 
Rozpad: 
Niebezpieczne produkty rozpadu obejmują dwutlenek węgla, tlenek węgla i natlenione substancje 
organiczne o małej masie cząsteczkowej. 
 

Polimeryzacja: 
Nie występuje. 

 
11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

 
Nieznane są jakiekolwiek negatywne skutki produktu dla ludzi. 
 

 
12.INFORMACJE EKOLOGICZNE 

 
Wiskoza i poliester  są stabilne w środowisku. Produktami spalania przy dostatecznej ilości tlenu są 
woda i dwutlenek węgla. 
 

 
13.ZALECENIA DOTYCZĄCE USUWANIA 

 
Nieskażone odpady produktu zawarte są na „zielonej liście” zgodnie z II aneksem do Rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 259/93. 
Usuwać jako odpady nie powodujące zagrożeń do uprawnionych punktów, zgodnie z lokalnie obowią-
zującymi przepisami. 
 
14.INFORMACJE O TRANSPORCIE 

 
Brak regulacji. Nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z definicją zawartą w następujących przepi-
sach: 
 
Transport morski:                            IMO / IMDG 
Transport lotniczy:                           ICAO / IATA 
Transport drogowy, kolejowy:          ADR / RID 
 
15.INFORMACJE O PRZEPISACH PRAWNYCH 
 
Zgodnie z Dyrektywą WE nr 67/548 (z późniejszymi zmianami) nie jest wymagana specjalna klasyfi-
kacja ani etykietowanie produktu. 
 
16.INNE INFORMACJE 

 
Niniejsza karta charakterystyki produktu jest zgodna z wymogami formalnymi Dyrektywy nr 93/112 
WE. Ma na celu: 
- poinformować o własnościach fizycznych, względach bezpieczeństwa, danych toksykologicznych i  
  charakterystyce środowiskowej, które są istotne dla włókienniczych i przemysłowych zastosowań   
  włókien syntetycznych; 
- przedstawić zalecane bezpieczne sposoby używania, magazynowania i transportu produktu. 
 
Informacje tu zawarte odzwierciedlają stan wiedzy na dzień wydania niniejszej karty. Nie jest to opis 
gwarantowanych właściwości produktu. 
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