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1. Identyfikacja Substancji/Preparatu i Producenta                                                                                                                                 

Inne nazwy handlowe: Ampur MP - składnik D ( Part IV ), pigment w płynie 

( Grunt, Szpachlówka, Posadzka, Wylewka, Powłoka ) 

1.1 Zastosowanie: składnik do mas kompozytowych Ampur MP 

1.2 Producent:  „PPHU AMPUR Piotr Mundzia” 

ul. Barwnikowa 10 

95-100 Zgierz  

Polska 

M: + 48 607 07 9999 

E: piotr@ampur.pl 

I: www.ampur.pl 

2. Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja mieszaniny lub substancji 

 

Klasyfikacja zgodnie z rozorządzeniem 1272/2008 WE 

Zwroty określające rodzaj zagrożeń: 

Nie dotyczy 

Zwroty określające środki ostrożności: 

Nie dotyczy 

 

2.2 Elementy oznakowania 

 Nie dotyczy          

 

3. Skład i informacje o niebezpiecznych składnikach 

Produkt jest pastą pigmentową na bazie obojętnych polioli z dodatkiem pigmentów nieorganicznych      

 

Składnik   Zawartość EINECS  CAS   

Olej Rycynowy:   ok. 50 %    8001-79-4 

Pigmenty nieorganiczne: 

Tlenek żelaza ( II i III )  ok. 0 – 50 %   1317-61-9 

Wodorotlenek żelaza ( II i III ) ok. 0 – 50 %   20344-49-4 

Tlenek tytanu ( IV )  ok. 0 – 50 %   13463-67-7 

Tlenek Chromu ( III )  ok. 0 – 50 %   1308-38-9 

 

 

4. Środki pierwszej pomocy 

Wdychanie  Osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić spokój. 

   W przypadku złego samopoczucia – skonsultować z lekarzem 

Połknięcie  Nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta i podać duże ilości wody. 

   Zapewnić spokój. Skonsultować z lekarzem. 

Zabrudzenie Zdjąć brudną odzież. Przemyć skórę wodą z mydłem. 

   W przypadku podrażnienia – skonsultować z lekarzem. 
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Oczy  Przemyć dużą ilością czystej wody. 

   Jeśli podrażnienie nie mija w ciągu 15 minut – skonsultować z lekarzem. 

 

 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

Środki gaśnicze: Stosować typowe i dostępne środki gaśnicze. 

Niebezpieczne produkty rozkładu: Tlenki węgla ( COx ) 

 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

Indywidualne Środki Ochrony ( IŚO) 

W zależności od ilości uwolnionego materiału stosować odpowiednią odzież ochronną, w tym rękawice, okulary, obuwie i 

kombinezon. 

Środki Ostrożności w Zakresie Ochrony Środowiska  

Nie dopuścić do przedostania się materiału do wód powierzchniowych, ścieków i głębszych warstw gleby. 

Metody Usuwania Zanieczyszczeń 

Stosować IŚO. Zatrzymać wyciek. Rozlaną ciecz zebrać przy pomocy chłonnych środków ( suche trociny, szmaty, piasek ). 

Zebrane materiały umieścić w pojemnikach i poddać utylizacji.         

Zabrudzoną powierzchnię zmyć wodą z dodatkiem detergentów. 

Nie dopuścić do zanieczyszczenia zbiorników wodnych lub kanalizacji. 

 

7. Postępowanie z substancją/preparatem, składowanie 

Stosowanie  Unikać rozlania oraz kontaktu ze skórą i oczami. Przestrzegać zasad BHP. 

Składowanie Przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach  

( w temperaturze 10 – 20 C ). Chronić przed przemarznięciem. 

 

8. Kontrola narażenia i Środki Ochrony Indywidualnej 

Kontrola  Standardowa kontrola stężeń na stanowiskach pracy 

Wentylacja  Nie ma szczególnych wymagań w zakresie wentylacji 

Respiratory  Nie ma konkretnych zaleceń 

Rękawice  Stosować odpowiednie rękawice jeżeli istnieje ryzyko kontaktu ze skórą 

Ochrona oczu Stosować okulary jeżeli istnieje ryzyko rozpryskiwania 

Pozostałe środki Nosić odpowiednią odzież i obuwie 

Środki Higieny Unikać zabrudzeń skóry i odzieży. W razie zabrudzenia zmienić odzież i dokładnie umyć skórę wodą z 

mydłem. Nie wolno jeść i palić podczas pracy z tą substancją. Myć dokładnie dłonie przed jedzeniem, 

paleniem i korzystaniem z toalety. 

 

9. Właściwości fizykochemiczne 

stan skupienia:    ciecz 

barwa:      zależna od zamawiającego 

zapach:      charakterystyczny 

próg zapachu:    nie oznaczono 

wartość pH:               nie oznaczono 

mailto:biuro@ampur.pl
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temperatura topnienia/krzepnięcia:   nie oznaczono 

początkowa temperatura wrzenia:   nie oznaczono 

temperatura zapłonu:              > 250 o C 

szybkość parowania:              nie oznaczono 

palność (ciała stałego, gazu):                    nie dotyczy 

górna/dolna granica wybuchowości:           nie oznaczono 

prężność par:                                      nie oznaczono 

gęstość par:                                       nie oznaczono 

gęstość (20ºC):                                    1,75 g/cm3 

rozpuszczalność:                                 nie rozpuszcza się w wodzie 

współczynnik podziału:                            n-oktanol/woda: nie oznaczono 

temperatura samozapłonu:                       nie oznaczono 

temperatura rozkładu:                             nie oznaczono 

właściwości wybuchowe:                         nie wykazuje 

właściwości utleniające:                           nie wykazuje 

lepkość dynamiczna (20°C):                     1500 ± 500 mPa∙s 

 

10. Stabilność i reaktywność 

Stabilność  W zwykłych warunkach produkt jest stabilny 

Warunki otoczenia których należy unikać 

   Zbyt wysoka ( powyżej 50 C ) lub niska ( poniżej 0 C ) temperatura 

Materiały których należy unikać 

   Materiały silnie utleniające 

Niebezpieczne produkty rozkładu 

Tlenki węgla ( COx ) 

 

11. Informacje toksykologiczne 

Wdychanie  Duże stężenia mgły  mogą powodować podrażnienia układu oddechowego 

Połknięcie  Mało prawdopodobne, może spowodować rozstrój żołądka 

Kontakt ze skórą Może powodować uczulenia przy dłuższej ekspozycji 

Kontakt z oczami Podrażnia, może powodować łzawienie 

Niebezpieczne skutki dla zdrowia Nie odnotowano 

Narażone organy Skóra, oczy, układ oddechowy 

 

12. Informacje ekologiczne 

LC 50 HRS FISH ( mg/kg ) :   10 – 100 

EC 48 HRS DAPHNIA ( mg/kg ) 10 – 100 

Zagrożenie dla środowiska Szkodliwy dla środowiska wodnego.  

Mobilność Zagrożenie dla wód I klasy. Nie wolno dopuścić do przedostania się materiału do wód gruntowych, 

cieków wodnych, rzek, jezior i kanalizacji. 

Rozkład  Produkt ten ulega w znacznym stopniu oczyszczaniu biologicznemu    
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13. Postępowanie z odpadami 

Sposób utylizacji  Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami 

 

14. Informacje o transporcie 

Etykiety i oznakowania Nie są wymagane żadne napisy i oznakowania ostrzegawcze 

Transport drogowy  Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny 

Transport kolejowy  Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny 

Transport morski  Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny 

Transport lotniczy  Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny 

 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 

Zwroty „H” wskazujące rodzaj zagrożenia 

Brak 

Zwroty „P” określające warunki bezpiecznego stosowania 

Brak 

Dodatkowe informacje: 

            Klasyfikacji dokonano na podstawie danych badań fizykochemicznych oraz o zawartości składników 

niebezpiecznych metodą obliczeniową w oparciu o wytyczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 

sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 

2012, poz. 1018 wraz z późn. zm.) oraz rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP). 

 

16. Inne informacje 

Przedstawione informacje opracowano na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia w celu udzielenia wskazówek 

odnośnie bezpieczeństwa przy magazynowaniu, transporcie i stosowaniu produktu oraz z punktu widzenia wymogów 

zdrowia i środowiska naturalnego. Informacje te nie zwalniają z obowiązku zapoznania się z dostępną literaturą 

techniczną dotyczącą użytkowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. 

 

Data sporządzenia: 11.08.2015 r. 

Sporządził: mgr inż. Piotr Mundzia 
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