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Data wydania: 22.08.2017 wersja 2 
Zastępuje dokument z dnia: 04.04.2014 

FIBROMIX 12 polypropylene fibers  / 
FIBROMIX 12 włókna polipropylenowe 

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI 
Podstawa: Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady REACH Tytuł IV oraz Załącznik II 
 

SEKCJA1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Identyfikator produktu, 
nazwa handlowa 

FIBROMIX 12 polypropylene fibers  / 
FIBROMIX 12 włókna polipropylenowe 

Nazwa chemiczna homopolimer polipropylenowy 
Numer CAS 9003-07-0 

1.1 

Numer rejestracji substancja podlega przepisom okresu przejściowego 
1.2 Istotne zidentyfikowane 

zastosowania substancji 
oraz zastosowania 
odradzane 

włókna polipropylenowe do betonu i zapraw. 

1.3 Dane dotyczące dostawcy 
karty charakterystyki 

TARGET Polska Sp. z o.o. 
ul. Pogodna 63/1; 15-365 Białystok 

Tel/fax: +48 742 06 36 
e- mail: target@silpac.pl 

1.4 Telefon alarmowy 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straŜ poŜarna), 999 (pogotowie 
medyczne) Tel: +48 742 06 36 w godz. 8-16 

 

SEKCJA 2 IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 

2.1 Klasyfikacja substancji 
 Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE 

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia człowieka oraz dla 
środowiska. 

2.2 Elementy oznakowania 

 Piktogramy określające rodzaj zagroŜenia i hasło ostrzegawcze 
Nie ma. 
Zwroty wskazujące rodzaj zagroŜenia 
Nie ma. 
Zwroty wskazujące środki ostroŜności 
Nie ma.  

2.3 Inne zagroŜenia:  
Substancja nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII 
rozporządzenia REACH. 

SEKCJA 3 SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1 Charakterystyka chemiczna: Substancja 
 Nazwa chemiczna:       homopolimer propylenowy z dodatkami/pigmentami 

Numer CAS:                 9003-07-0 
Numer WE:                   polimer 
Numer indeksowy:      - 

 

  

 

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
W kontakcie ze skórą:  
w przypadku kontaktu z roztopionym produktem naraŜone partie skóry płukać dokładnie duŜą ilością 
wody. W razie wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. 
W kontakcie z oczami:  
wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez kilka minut. Unikać 
silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. W przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów skontaktować się z lekarzem. 
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SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

 
W przypadku spoŜycia:  
nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie 
nieprzytomnej. W razie wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem, pokazać 
opakowanie lub etykietę. 
 
Po naraŜeniu drogą oddechową:  
w przypadku naraŜenia na wdychanie dymów wyprowadzić poszkodowanego na świeŜe powietrze, 
zapewnić ciepło i spokój. W razie wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. 

4.2 NajwaŜniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki naraŜenia 
W kontakcie ze skórą:  
w przypadku długotrwałego kontaktu moŜliwe zaczerwienienie i wysuszenie skóry. 
W kontakcie z oczami:  
moŜliwe zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie. 
Po połknięciu:  
w przypadku spoŜycia duŜych ilości - moŜliwy ból brzucha, mdłości. 
Po inhalacji dymów:  
moŜe prowadzić do podraŜnienia błon śluzowych oczu oraz dróg oddechowych. 

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. Leczyć objawowo. 

 

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU 

5.1 Środki gaśnicze: 
Odpowiednie środki gaśnicze:  
gasić proszkiem lub pianą gaśniczą; dostosować środki gaśnicze do materiałów zgromadzonych w 
najbliŜszym otoczeniu. 
Niewłaściwe środki gaśnicze:  
płonącego polipropylenu nie wolno gasić wodą. 

5.2 Szczególne zagroŜenie związane z substancją: 
Podczas spalania mogą uwalniać się szkodliwe gazy zawierające m.in. tlenki węgla. Unikać wdychania 
produktów spalania, mogą stwarzać zagroŜenie dla zdrowia. 

5.3 Informacje dla straŜy poŜarnej: 
Podczas spalania mogą uwalniać się szkodliwe gazy zawierające m.in. tlenki węgla. Unikać wdychania 
produktów spalania, mogą stwarzać zagroŜenie dla zdrowia. Nosić izolacyjne aparaty oddechowe z 
niezaleŜnym źródłem powietrza i kombinezony ochronne. 

 
SEKCJA 6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

6.1 Indywidualne środki ostroŜności, wyposaŜenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: 
Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji 
oczyszczania. W przypadku duŜych uwolnień odizolować zagroŜony obszar. Stosować środki ochrony 
indywidualnej. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie wdychać pyłu produktu. Zapewnić 
odpowiednią wentylację. Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie 
przeszkolony personel. 

6.2. Środki ostroŜności w zakresie ochrony środowiska: 
Nie naleŜy dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, zbiorników i cieków wodnych 
ani do kanalizacji. W razie potrzeby wezwać odpowiednie słuŜby ratownicze. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skaŜenia i słuŜące do usuwania 
skaŜenia: 
Zebrać mechanicznie unikając pylenia. Pozostałość oczyścić uŜywając wody z detergentem. Zebraną 
substancję potraktować jako odpad. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Postępowanie z odpadami produktu – sekcja 13. Środki ochrony indywidualnej – sekcja 8 karty. 
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SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE 

7.1 Środki ostroŜności dotyczące bezpiecznego postępowania: 
Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Nie jeść, nie pić i nie palić w miejscu pracy. 
Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. Zapewnić właściwą wentylację. Unikać gromadzenia 
się pyłów. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Podczas rozpakowywania naleŜy zachować 
ostroŜność poniewaŜ dochodzi do wzrostu ciśnienia. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodności. 
Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywać razem 
z artykułami Ŝywnościowymi i paszami dla zwierząt. Chronić przed wilgocią. Chronić przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem. Upewnić się, Ŝe bele polipropylenu są dobrze zamocowane i nie 
stwarzają zagroŜenia dla personelu. 

7.3 Szczególne zastosowania końcowe 
Brak informacji o zastosowaniach innych niŜ wymienione w podsekcji 1.2. 

 

SEKCJA 8. KONTROLA NARAśENIA/ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Dla substancji nie określono dopuszczalnych stęŜeń w miejscu pracy (podstawa prawna: Dz.U. 2002, 
Nr 217, poz. 1833 z późn.zm.) 

8.2 Kontrola naraŜenia: 
Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Zapewnić odpowiednią wentylację. 
Ochrona rąk 
W przypadku krótkotrwałego kontaktu stosować rękawice ochronne o poziomie skuteczności 2 lub 
większym (czas przebicia > 10 min). W przypadku długotrwałego kontaktu stosować rękawice ochronne 
o poziomie skuteczności 6 (czas przebicia > 480 min). 
Przy stosowaniu rękawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi naleŜy pamiętać o tym, Ŝe 
podane poziomy skuteczności i odpowiadające im czasy przebicia nie oznaczają rzeczywistego czasu 
ochrony na danym stanowisku pracy, gdyŜ na tę ochronę wpływa wiele czynników, jak np. temperatura, 
oddziaływanie innych substancji itp. Zaleca się natychmiastową wymianę rękawic, jeśli wystąpią 
jakiekolwiek oznaki ich zuŜycia, uszkodzenia lub zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, 
kształcie). NaleŜy przestrzegać instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania rękawic, ale 
równieŜ przy ich czyszczeniu, konserwacji i przechowywaniu. WaŜny jest równieŜ prawidłowy sposób 
zdejmowania rękawic tak, aby uniknąć zanieczyszczenia rąk podczas wykonywania tej czynności. 
Ochrona skóry 
Nosić odzieŜ ochronną. 
Ochrona oczu 
W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. Jeśli istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia 
oczu stosować szczelne okulary ochronne. 
Ochrona dróg oddechowych 
W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. 
Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MG z 
dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.). 
Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynności oraz 
spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym równieŜ ich konserwacji i oczyszczanie. 
Kontrola naraŜenia środowiska 
Nie naleŜy dopuścić do przedostania się duŜych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, 
ścieków lub gleby. Ewentualne emisje z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinny być 
sprawdzane w celu określenia ich zgodności z wymogami prawa o ochronie środowiska. 

 

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 Stan skupienia Ciało stałe / włókna  
 barwa Biała lub inna 
 Zapach Bez zapachu  
 Próg zapachu  Nie oznaczono 
 pH w 20oC Nie dotyczy 
 Temperatura topnienia/krzepnięcia  > +165oC 
 Temperatura wrzenia i zakres 

temperatur wrzenia 
Nie oznaczono 
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SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

 Temperatura zapłonu Około +355oC 
 Szybkość parowania Nie dotyczy 
 Palność Nie dotyczy 
 Gęstość  0,91 kg/dm3  
 Rozpuszczalność  w wodzie W pełni mieszalny  
 Temperatura samozapłonu Około +400oC 
 Temperatura rozkładu Nie oznaczono 
 Lepkość (w temp. 20° C) Nie dotyczy 
 Właściwości wybuchowe Nie wykazuje 
9.2. Inne informacje Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1. Reaktywność 
 W normalnych warunkach stosowania produkt nie stwarza zagroŜenia.  
10.2. Stabilność chemiczna 
 W normalnych warunkach stosowania produkt jest stabilny. 
10.3. MoŜliwość występowania niebezpiecznych reakcji: 
 Nie są znane 
10.4. Warunki, których naleŜy unikać 
 Nie są znane 
10.5. Materiały niezgodne 
 Nie są znane 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
 Nie są znane w zalecanych warunkach stosowania 

 

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 Toksyczność ostra 

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Działanie Ŝrace/draŜniace na skórę 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
PowaŜne uszkodzenie oczu/działanie draŜniące 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. 
Rakotwórczość 
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 - naraŜenie jednorazowe 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - naraŜenie powtarzane 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
ZagroŜenie spowodowane aspiracją 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

 

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1 Toksyczność 
Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska. 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak danych. 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Nie oznaczono. 

12.4  Mobilność w glebie 
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SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

Mobilność substancji zaleŜy od ich właściwości hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunków 
abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunków klimatycznych, pory roku oraz
organizmów glebowych. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Nie dotyczy 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagroŜenie dla warstwy ozonowej. NaleŜy rozwaŜyć 
moŜliwość innych szkodliwych skutków oddziaływania substancji na środowisko (np. zdolność do 
zaburzania gospodarki hormonalnej, wpływ na wzrost ocieplenia globalnego). 

 

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 Zalecenie: Mniejsze ilości mogą być deponowane razem z odpadkami domowymi. 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
 Zalecenia dotyczące substancji: utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie usuwać z 

odpadami komunalnymi. Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Nie mieszać z innymi 
odpadami. Kod odpadu naleŜy nadać w miejscu jego wytwarzania. Produkt odpadowy przekazać do 
uprawnionego zakładu utylizacji lub spalarni. 
Zalecenia dotyczące zuŜytych opakowań: odzysk / recykling / likwidację odpadów opakowaniowych 
przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko opakowania całkowicie opróŜnione mogą 
być przeznaczone do recyklingu. 
Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE. 
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013 poz. 21, Dz. U. 2013, poz. 888 

 

SEKCJ 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 

14.1 Transport ADR: Podstawa: Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r o zmianie ustawy o przewozie drogowym 
towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw1 (Dz. U. Nr 141, poz. 1184) 
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny 

14.2 Transport wodami śródlądowymi ADN/ADNR:  
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny 

14.3 Transport morski IMDG:  
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny 

14.4 Transport powietrzny ICAO/IATA:  
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny  

 

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

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

 a) Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z  
późn. zm.). 

b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018 wraz z późn. zm.). 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173). 

d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445). 

e) Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z późn. zm.). 

f) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166). 

g) Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w Ŝycie 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 110, poz. 641). 
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SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

 h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z późn. zm.  
i) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 nr 0 

poz. 888). 
j) 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylająca niektóre dyrektywy, wraz z późn. zm. 
k) Rozporządzenie MOŚ z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).  
l) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 

ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 
m) 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 nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 
76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm. 

n) 1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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 wraz z późn. zm.  

o) 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i 
odpadów opakowaniowych, wraz z późn. zm. 

p) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984). 

r) Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638) z późniejszymi 
zmianami. 

s) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U.01.112.1206). 

 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

 Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego dla substancji 
 

16. INNE INFORMACJE 

 Instrukcja uŜycia 
Dodatek wzmacniający do betonów i zapraw 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów 
PBT          Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne 
vPvB         Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo duŜą zdolność do bioakumulacji 
Szkolenia 
Przed przystąpieniem do pracy z produktem uŜytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP 
odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie 
stanowiskowe. 
 
PowyŜsze informacje są opracowane w oparciu o bieŜący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w 
jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów 
bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. 
W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, 
odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu, a w szczególności z przestrzeganie przepisów 
prawa, spada na uŜytkownika. 
 
DOKONANE ZMIANY przy aktualizacji 22.08.2017: 

1) Weryfikacja klasyfikacji i oznaczenia w Sekcji 2. 
 

 


