
 
 
 

1 
 

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 

SORBENT MINERALNY POLSORB G100 

 
SEKCJA 1.  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I PRODUCENTA 

Sypki sorbent POLSORB G100 oparty na naturalnych glinokrzemianach sodu pochodzenia 

wulkanicznego. 

Zastosowanie: Sorbent układów wodnych i olejowych. 

Producent: Cleaning System Company Sp. z o.o. 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Owocowa 18 

www.polsorb.pl  

 

SEKCJA 2:  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 

Produkt nie jest klasyfikowany jako zagrażający środowisku. 

 

SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJE O SKŁADNIKACH 

Produkt pochodzenia mineralnego. Nazwa mieszaniny: Glinokrzemian sodu 

Nie zawiera niebezpiecznych substancji. Właściwie przechowywany posiada nieograniczony termin 

przydatności. Skład chemiczny – patrz punkt 9. 

 

SEKCJA 4: PIERWSZA POMOC 

Produkt nie stanowi niebezpieczeństwa dla ludzi i środowiska naturalnego. 

Produkt może działać drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Może powodować pieczenie, 

zaczerwienienie oczu, zapalenie spojówek, podrażnienie śluzówki nosa i jamy ustnej, wysuszenie 

skóry, swędzenie, zmiany alergiczne. Powtarzający się kontakt ze skórą może powodować uczulenia. 

Nie spożywać! Po spożyciu może dojść do wymiotów, biegunki. 

 

W przypadku dostania się produktu do dróg oddechowych: 

Opuścić zapylone pomieszczenie, przemyć górne drogi oddechowe wodą.  

W razie potrzeby wezwać lekarza. 

W przypadku kontaktu ze skórą: Zmyć wodą. W razie potrzeby wezwać lekarza. 

W przypadku kontaktu z oczami: Przemyć oczy wodą. W razie potrzeby wezwać lekarza. 

W przypadku połknięcia: W przypadku niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. 

 

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1. Produkt niepalny. W przypadku pożaru w otoczeniu stosować środki gaśnicze stosowane 

do palących się związków. 

5.2. Zabronione środki gaśnicze – brak 

5.3. Niebezpieczne produkty rozkładu – brak 

5.4. Specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy – aparaty oddechowe niezależne od powietrza z 

otoczenia 
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SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA SIĘ DO  

ŚRODOWISKA (ROZSYPANIE) 

Produkt nie stwarza zagrożenia. Rozsypany pył zebrać mechanicznie na sucho. 

 

SEKCJA 7: OBCHODZENIE SIĘ Z SUBSTANCJĄ I MAGAZYNOWANIE 

7.1. Produkt chronić przed wilgocią.  

7.2. Magazynować w suchych i zamkniętych pomieszczeniach. 

 

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ: 

Środki ochrony osobistej: 

dróg oddechowych - maska przeciwpyłowa 

ochrony rąk - rękawice ochronne 

ochrona oczu - okulary ochronne 

ochrona skóry i ciała - standardowe ubranie ochronne 

 

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

Kolor: jasno popielaty  

Postać: sypki, granulowany minerał 

Zapach: bezzapachowy 

Produkt niepalny 

Gęstość nasypowa: 791g/l 

Granulacja: 0,5-1,0mm 

Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny 

Skład podstawowy: 

SiO2 65,0-71,3% 

Al2O3 11,5-13,1% 

CaO 2,5-5,2% 

K2O 2,2-3,4% 

Fe2O3 0,7-1,9% 

 

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach przechowywania. 

Warunki, których należy unikać: wilgoć 

Materiały, których należy unikać: nie dotyczy 

Niebezpieczne produkty rozkładu: nie dotyczy 

 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

Produkt w całości jest minerałem naturalnego pochodzenia i nie jest toksyczny.  Produkt nie stanowi 

zagrożenia dla życia i zdrowia jeżeli postępuje się zgodnie ze standardami higieny pracy                                   

i informacjami zawartymi w niniejszej karcie. 

 

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 

Produkt nieszkodliwy dla środowiska. Nie wprowadzać produktu do studzienek kanalizacyjnych                            

i cieków wodnych. 
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SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

Pozostałości zebrać do pojemników na odpady. Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

13.1. Odpady niebezpieczne spalić w specjalnych piecach wyposażonych w skruber i dopalacz lub 

przekazać wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu do utylizacji. Przestrzegać wszystkich państwowych 

i miejscowych przepisów ochrony środowiska. 

13.2. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu do 

utylizacji. Przestrzegać wszystkich państwowych i miejscowych przepisów ochrony środowiska. 

 

SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE 

Produkt nie jest wymieniony jako niebezpieczny w przepisach transportowych. 

 

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny. 

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, 

udzielenia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 

Chemikaliów zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 

dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE- z późniejszymi 

sprostowaniami i zmianami. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, 

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, 

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011r. dostosowujące do postępu naukowo-technologicznego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 

substancji i mieszanin. 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów 

(REACH). 

Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 200r. ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych 

narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 

42 z 16.6.2000). 

Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006r. ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości 

narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG 

2000/39/WE (dz. Urz. UE L 38 z 9.2.2006) 

Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia 

zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE (Dz. Urz. UE L 

38 z 19.12.2009). 

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 (Dz.U.11.63.322). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i ich 

mieszanin (Dz. U. 2012 Poz.1018). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych                  

i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2012. Poz 445) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin 

niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem 

ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U.2012.Poz688) 
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.10.185.1243, Dz.U.10.203.1351; Dz.U.2010.28.145; Dz.U.2011.106.622; 

Dz.U.2011.138.809; Dz.U.2011.171.1016) 

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

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem 

w miejscu pracy czynników chemicznych z późniejszymi zmianami (Dz.U.05.11.86; Dz.U.08.203.1275). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa                   

i higieny pracy z późniejszymi zmianami (Dz.U.03.169.1650; Dz.U.07.49.330; Dz.U.08.108.690; Dz.U.11.173.1034) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz.U.11.33.166) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z późniejszymi zmianami (Dz.U.02.2017.1833; Dz.U.05.2012.1769; 

Dz.U.07.161.1142; Dz.U.09.105.873; Dz.U.10.141.950; Dz.U.11.274.1621) 

 

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 

Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie są wyczerpujące i należy je stosować jako 

informacyjne. Użytkownik produktu ma obowiązek przestrzegać wszystkich zastrzeżonych praw                     

i obowiązujących przepisów.  Producent nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 

spowodowane pracą lub kontaktem z powyższym produktem. Karta charakterystyki substancji 

niebezpiecznej opisuje produkt ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy. Informacje te nie 

stanowią gwarancji właściwości produktu. 

 

Data aktualizacji: 22.05.2014r. 

 


