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Karta Charakterystyki produktu Ultracoat Fabric & Leather 

1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
 
1.1. Identyfikator produktu 
Nazwa produktu: Ultracoat Fabric & Leather 
Kod produktu:      FABLEAv1 
 
1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji i zastosowania odradzane 
Zastosowanie substancji: Powłoka ochronna do skóry i materiałów 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
Nazwa firmy:          Ultracoat Michał Spinek 
     Kruczkowskiego 21 
     07-300 Ostrów Mazowiecka 
     NIP: 759-170-89-86 
     Regon: 363138875 
Telefon:        +48 22 185 59 25 
E-mail:        biuro@ultracoat.pl 
www:      www.ultracoat.pl 
 

2. Identyfikacja zagrożeń 
 
2.1. Działa szkodliwie: może powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się 

narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
 
 
2.2. Środowisko – jeśli produkt jest używany w prawidłowy sposób, nie oczekuje się, że jest szkodliwy 

dla środowiska.  
 
 
2.3.  Ludzkie zdrowie: Uważa się, że niebezpieczne właściwości produktu są ograniczone. W przypadku 

kontaktu ze skórą może powodować podrażnienie, w miejscu używania wymagana jest dobra 
wentylacja. 
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3. Skład/informacja o składnikach 
 

Nazwa Numer CAS Zawartość 

Fluorki C6, silany, siloksany  
143372-54-7 

10-30% 

 
UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADU 
 
Przedstawione dane są zgodne z najnowszymi dyrektywami WE. 
 
 
 

4. Pierwsza pomoc 

4.1. INFORMACJE OGÓLNE Zasięgnąć porady lekarza, jeśli utrzymuje się jakikolwiek 
 dyskomfort. 

 
4.2. UWAGI DLA LEKARZA W przypadku przypadkowego wdychania lub połknięcia 

 tej substancji chemicznej będzie wymagana pierwsza 
 pomoc. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza. 

 
4.3. WDYCHANIE Zasięgnąć porady lekarza i pokazać tę instrukcję. 
 
4.4. POŁKNIĘCIE Natychmiast przepłukać usta i wypić dużą ilość wody 

 lub mleka. Natychmiast przetransportować 
 poszkodowanego do szpitala i pokazać tę instrukcję. 

 
4.5. KONTAKT ZE SKÓRĄ Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego z miejsca 

 narażenia. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć 
 wodą z mydłem lub łagodnym detergentem. 
 Natychmiast zdjąć odzież, jeśli jest zamoczona, i wyprać 
 w sposób wskazany powyżej, zasięgnąć porady lekarza. 

 
4.6. KONTAKT Z OCZAMI Natychmiast płukać dużą ilością wody do 

 15 minut. Zdjąć soczewki kontaktowe, jeśli 
 są, i szeroko otworzyć powieki. 
 Kontynuować płukanie podczas transportu 
 do szpitala. Pokazać tę instrukcję. 
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5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 
Nie dotyczy. Substancja niepalna. 
 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 
Indywidualne środki ostrożności: Stosować rękawice ochronne, gogle i odpowiednią odzież ochronną. 
Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. 
 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:  Niekontrolowane uwolnienia do cieków wodnych 
należy zgłaszać do urzędu ds. ochrony środowiska lub innego odpowiedniego organu regulacyjnego 
 

7. Postępowanie z substancją/mieszaniną i jej magazynowanie 
 
7.1.  Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

 Wymagania dot. postępowania: Przechowywać w temperaturze od +5 do +25 stopni Celcjusza w 
suchym i chłodnym miejscu. 
 

7.2.  Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich    
wzajemnych niezgodności 

         Warunki magazynowania: Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.   
             Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
         Odpowiednie opakowanie: Nie dotyczy 
 
7.3.  Szczególne zastosowanie końcowe 

 Szczególne zastosowanie końcowe: Brak danych. 
 

 
 

8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej 
 
8.1.  Parametry dotyczące kontroli 

Wartości graniczne narażenia w miejscu pracy: Brak danych 
 

8.2.  Wartości DNEL/PNEC 
Wartości DNEL/PNEC: Brak danych 
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8.3.  Kontrola narażenia 

    Techniczne środki kontroli:   Zapewnić odpowiednią wentylacją danego obszaru 
Ochrona dróg oddechowych:   Na wypadek sytuacji awaryjnej musi być dostępny    
                    autonomiczny aparat oddechowy 
    Ochrona dłoni:   Rękawice ochronne 
     Ochrona oczu:   Okulary ochronne. Zadbać, aby pod ręką był przemywacz do oczu. 
    Ochrona skóry:   Odzież ochronna. 
 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 
 
9.1.  Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

      Stan:   Ciecz 
    Kolor:   Bezbarwny 
                Zapach:   Gryzący 
       Szybkość parowania:   Wolno 
          Utlenianie:   Nieutleniający (zgodnie z kryteriami WE)                                                                                                                                 
Rozpuszczalność w wodzie:   Nierozpuszczalny 
         Także rozpuszczalny w:   Większości rozpuszczalników organicznych 
              Lepkość:   Nielepki 
         Lepkość kinematyczna:   Nie badano 
    Metoda badania lepkości:  Nie badano 
Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia°C:   245  
      Temperatura zapłonu°C:   67,5 
          pH:   10-11 
 

9.2. Inne informacje 
Inne informacje: Brak danych 
 

10. Stabilność i reaktywność 
 
10.1. Reaktywność 

 Reaktywność:   Stabilny pod warunkiem zachowania zalecanych warunków transportu lub  
                             magazynowania 

10.2. Stabilność chemiczna 
 Stabilność chemiczna:   Stabilny w normalnych warunkach. Stabilny w temperaturze pokojowej. 
 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
 Reakcje niebezpieczne:   Reakcje niebezpieczne nie występują w normalnych warunkach  
                 transportu lub przechowywania. Rozkład może wystąpić w przypadku  
                 kontaktu w poniższymi materiałami lub w poniższych warunkach. 
10.3.1. Warunki, których należy unikać:    Wysokie ciepło 
10.3.2. Materiały, których należy unikać:  Silne utleniacze. Silne kwasy. 
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10.4.  Niebezpieczne produkty rozkładu 
  Niebezpieczne produkty rozkładu:        Podczas spalania wydziela dymy SiO2 
 

11. Informacje toksykologiczne 
 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

11.1.1. Istotne skutki związane z mieszaniną 
Skutek Droga kontaktu Podstawa 

Toksyczność ostra 
(szkodliwy) 

POKARMOWA Substancja niebezpieczna: 
obliczono 

Działania drażniące OCZY, WDYCHANIE, SKÓRA Substancja niebezpieczna: 
obliczono 

11.1.2. Objawy / Drogi kontaktu 
 Kontakt ze skórą:   W miejscu zetknęcia może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie 
Kontakt z oczami:   Może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie. Może wystąpić silne   
                             łzawienie oczu. 
      Połknięcie:   Może wystąpić bolesność i zaczerwienienie ust i gardła.  Wdychanie  
              oparów z brzucha może spowodować objawy podobne do tych jakie                                                                     
              występują przy bezpośrednim wdychaniu. 
    Wdychanie:   Może wystąpić podrażnienie gardła z uczuciem ucisku w klatce  
              piersiowej. Narażenie może spowodować kaszel lub rzężenie. Może  
              wystąpić senność i dezorientacja. 

11.1.3. Opóźnione/natychmiastowe skutki: Po krótkotrwałym narażeniu na działanie mieszaniny 
można spodziewać się natychmiastowych skutków. 
 

12. Informacje ekologiczne 
 
12.1. Toksyczność 

 Ekotoksyczność: Brak 
 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
 Trwałość i zdolność do rozkładu:   Ulega biodegradacji 

12.3. Zdolność bioakumulacji 
 Zdolność bioakumulacji:   Brak zdolność bioakumulacji 
 

12.4. Mobilność w glebie 
         Mobilność:   Łatwo wchłaniany do gleby 
 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB\ 
       PBT:   Substancji nie określono jako substancji PBT (trwałej, zdolnej do  
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    bioakumulacji i toksycznej) / vPvB (o bardzo dużej trwałości i bardzo  
    dużej zdolności do akumulacji 
 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
 Inne szkodliwe skutki działania: Nieznaczna ekotoksyczność. 
 

13. Postępowanie z odpadami 
 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

 Operacje likwidacji (usuwania):   Przenieść do odpowiedniego pojemnika i zorganizować odbiór 
                  przez specjalistyczną firmę zajmującą się likwidacją odpadów. 
 

14. Informacje o transporcie 
 
14.1. Numer UN (numer ONZ) 

 Numer UN:   UN 3265 
 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
 Nazwa przewozowa:  Corrosive liquid, Acidic. N.O.S. Cyclosilazanes, di-Me, Me hydrogen,  
           polymers with di-Me, Me hydrogen silazanes, reaction products with 3- 
           (triethoxysilyl)-1- propanam TETRAPROPYL 

14.3. Klasa(y) zagrożenia w transporcie 
 Klasa transportu:          8 
 

14.4. Grupa pakowania 
 Grupa pakowania:        II 
 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 
 Niebezpieczny dla środowiska:        NIE 
 Subst. zanieczyszczająca morze:    NIE  
 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
 Szczególne środki ostrożności:        Transport na terenie użytkownika: zawsze transportować w  
     zamkniętych pojemnikach, które są ustawione pionowo i  
     zabezpieczone. Zadbać o to, aby osoby transportujące produkt 
     wiedziały, co robić w razie wypadku lub wycieku. 
 Ograniczona ilość:  LQ22 
 Uwagi:    (< 1 l: Ograniczona ilość – ADR/IMDG 3.4) 
 Kod ograniczeń przewozu przez tunele ADR: (E) 
Samolot pasażersko-towarowy:   Ograniczenie ilości: 1L 
           Instrukcje dot. opakowania: 851 
Tylko samolot towarowy:        Ograniczenie ilości: 30L 
           Instrukcje dot. opakowania: 855 
Ograniczone ilości –  
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Samolot pasażerski:         Ograniczenie ilości: 0,5L 
           Instrukcje dot. opakowania: Y 840 
 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 
15.1. Niniejsza karta charakterystyki została przygotowana zgodnie z rozporządzeniem Komisji 

 (UE) nr 453/2010. 
 
 


