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1. Identyfikacja Substancji/Preparatu i Producenta                                                                                                                                 

Inne nazwy handlowe Ampur PU - składnik B ( Part II ), składnik poliizocyjanianowy 

( Grunt, Primer, Szpachlówka, Membrana, Wylewka, Powłoka ) 

1.1 Zastosowanie: składnik ( utwardzacz ) do mas poliuretanowych Ampur PU 

W szczególności do wytwarzania dwuskładnikowych i półelastycznych mas i powłok poliuretanowych. 

 

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 rozporządzeniem 1272/2008 WE 

Zwroty określające rodzaj zagrożeń: 

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H319 Działa drażniąco na oczy. 

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. 

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane w wyniku inhalacji. 

 

Zwroty określające środki ostrożności: 

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. 

P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. 

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 

P284 W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. 

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. 

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na 

świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. 

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
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2.2 Elementy oznakowania 

 

  
 GHS07          GHS08 

3. Składniki / informacja o składnikach 

Produkt jest modyfikowaną mieszaniną poliizocyjanianów opartych na MDI ( 4, 4” DiizocyjanianDifenylMetanu ). 

Składnik    Zawartość EINECS  CAS  Symbol   

Polimetylenopolifenyloizocyjanian 75 – 100 % 202-966-0 9016-87-9 GHS08; GHS07 

Ryzyko:  Eye Irrit.; H319: STOT SE 3; H335: Skin Irrit. 2; H315: Resp. Sens. 1; H334; H317; H332; H334; H351; H373 

 

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. 

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 ), Cyjanowodór ( HCN ), Tlenki azotu ( NOx ) 

Środki Ochrony w razie pożaru:  Stosować Izolacyjny Aparat Oddechowy i odpowiednie ubranie 

 

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.  Niewielkie ilości zebrać ręcznikiem papierowymi i umieścić w 

bezpiecznym miejscu ( np. pod wyciągiem ). Pozwolić aby materiał uległ utwardzeniu wilgocią z otoczenia. Zanieczyszczone 

podłoże spłukać wodą z dodatkiem środka neutralizującego. Zbadać pod kątem MDI. Nie dopuścić do zanieczyszczenia 

zbiorników wodnych lub kanalizacji. 
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7. Postępowanie z substancją/preparatem, składowanie 

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

Dobrze wietrzyć, unikać wdychania oparów. W razie przekroczenia stężenia – stosować odpowiednie maski 

oddechowe. 

Składowanie Przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach  

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

 

8. Kontrola narażenia i Środki Ochrony Indywidualnej 

Nazwa składnika   CAS Norma Długotrwała (8h)   Norma krótkotrwała ( 15 min. ) 

Polimetylenopolifenylenoizocyjanian 9016-87-9 MEL 0,02 mg/m3  0,07 mg/m3 

 

Kontrola  Standardowa kontrola stężeń na stanowiskach pracy 

Wentylacja  Należy zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i stanowiskową. 

Respiratory  Nie ma konkretnych zaleceń, jednak jeżeli poziomy stężeń są przekraczane – należy chronić układ 

oddechowy pracownika poprzez odpowiednie maski i aparaty oddechowe 

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:      ciemnobrązowa 

zapach:      charakterystyczny 

próg zapachu:    nie oznaczono 

wartość pH:     nie oznaczono 

temperatura topnienia/krzepnięcia:   nie oznaczono 

początkowa temperatura wrzenia:   nie oznaczono 

temperatura zapłonu:    > 150°C 

szybkość parowania:    nie oznaczono 

palność (ciała stałego, gazu):           nie dotyczy 

górna/dolna granica wybuchowośc  nie oznaczono 

prężność par:                                  >20 hPa 

gęstość par:                                   nie oznaczono 

gęstość (23ºC):                                1,10 – 1,20 g/cm3 

rozpuszczalność:                              nie rozpuszcza się w wodzie 

współczynnik podziału:                       n-oktanol/woda: nie oznaczono 

temperatura samozapłonu:                   >350°C 

temperatura rozkładu:                        nie oznaczono 

właściwości wybuchowe:                     nie wykazuje 

mailto:biuro@ampur.pl
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właściwości utleniające:                      nie wykazuje 

lepkość dynamiczna (23°C):                  50 - 1500 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 zawierające aktywny wodór ( aminy, alkohole, woda i jej rozwory ). 

W reakcji z wodą powstaje gaz ( CO2 ), który może doprowadzić do rozerwania opakowania. 

Niebezpieczne produkty rozkładu 

Przy spalaniu lub rozkładzie termicznym powstają toksyczne opary tlenków węgla ( CO i CO2 ), azotu ( 

NOx ) oraz cyjanowodór ( HCN )  

 

11. Informacje toksykologiczne 

Dawka toksyczna LD 50 : 15,000 mg/kg ( szczur doustnie ) 

Stężenie toksyczne – LC 50 370 mg/l ( szczur inhalacja 4 godz. ) 

 

Wdychanie  Duże stężenia mgły mogą powodować podrażnienia układu oddechowego 

Połknięcie  Mało prawdopodobne, niska toksyczność 

Kontakt ze skórą Podrażnia skórę 

Kontakt z oczami Podrażnia, może powodować łzawienie 

Niebezpieczne skutki dla zdrowia Materiał podrażnia skórę. Długotrwałe narażenie może spowodować poważne 

podrażnienie ukłądu oddechowego. Możliwe objawy to podrażnienia oczu, nosa, gardła oraz górnych dróg 

oddechowych a nawet duszności i trudności w oddychaniu. Objawy te mogą wystąpić z kilkugodzinnym 

opóźnieniem. 

Narażone organy Skóra, oczy, układ oddechowy, płuca 

 

12. Informacje ekologiczne 

LC 50 HRS FISH ( mg/kg ) :   powyżej 1000 

EC 48 HRS DAPHNIA ( mg/kg ) powyżej 1000 

Zagrożenie dla środowiska Szkodliwy dla środowiska wodnego. Może powodować długotrwałe skutki. 

Mobilność Zagrożenie dla wód I klasy. W kontakcie z wodą powstają obojętne i trudnorozpuszczalne 

polimoczniki. Nie wolno dopuścić do przedostania się materiału do wód gruntowych, cieków 

wodnych, rzek, jezior i kanalizacji. 

Rozkład  Reaguje z wodą tworząc obojętne i nie biodegradowalne ciała stałe.    

  

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 

mailto:biuro@ampur.pl
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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 

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H319 Działa drażniąco na oczy. 

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. 

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane w wyniku inhalacji. 

Zwroty „P” określające warunki bezpiecznego stosowania 

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. 

P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. 

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 

P284 W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. 

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. 

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na 

świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. 

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Pozostałe oznaczenia: 

Acute Tox. 4 Toksyczność ostra kat. 4 

Eye Irrit. 2 Działanie drażniące na oczy kat. 2 

Carc. 2 Rakotwórczość kat. 2 

Resp. Sens. 1 Działanie uczulające na drogi oddechowe kat. 1 

Skin Irrit 2 Działanie drażniące na skórę kat. 2 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę kat. 1 

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kat. 3 

STOT RE 2 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie wielokrotne kat. 2 

NDS Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 

NDSCh Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 

NDSP Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe 

DSB Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym 
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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. 

 

Wyd. 2 

Data sporządzenia: 01.07.2015 r. 

Sporządził: mgr inż. Piotr Mundzia 
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