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Dolomit

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1
1.1.1

Identyfikator produktu
Nazwa wyrobu i nazwa handlowa wyrobu
Dolomit, MĄCZKA NORDOL® 63 (SZ), CALMAG MIX®, MAGNESIUM, mączka dolomitowa, węglan wapnia
i magnezu, nawóz wapniowo-magnezowy

1.2
1.2.1

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zalecane użycie

1.3
1.3.1

Budownictwo, wytwarzanie produktów chemicznych, metali podstawowych (w tym stopów), innych
niemetalicznych produktów mineralnych (np. gips, cement), kamienia, gipsu, cementu, szkła i ceramiki;
rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, produkty biobójcze, ochrona środowiska, chemia do uzdatniania wody,
oczyszczanie spalin, dodatki paszowe, do żywności, przemysł spożywczy, farmaceutyczny, górnictwo (w tym na
morzu), wyroby z papieru, produkcja farb, lakierów i powlekaczy, farby drukarskiej i żywic.
Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Nordkalk Sp.zo.o.
Dostawca
Adres pocztowy
Kod pocztowy i poczta

Pl. Na Groblach 21
31-101 Kraków
Polska
+48124286580, Jaroszewicz +48 124286595
malgorzata.jaroszewicz@nordkalk.com

Numer telefonu
Email
1.4
1.4.1

Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu, imię i nazwisko, adres

Numer telefonu alarmowego 112.
Skontaktować się z centrum zatruć.
Gdańsk 24 h, +48 58 682 04 04
Kraków 24 h, +48 12 411 99 99
Łódź 24 h, +48 42 63 14 724
Sosnowiec 24 h, +48 32 266 11 45
Warszawa 24 h, +48 22 619 66 54
Wrocław 24 h, +48 71 343 30 08

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1

2.2
2.3

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE. Ten produkt nie
jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008.
Elementy oznakowania
Brak.
Inne zagrożenia
Kontakt pyłu z oczami może prowadzić do podrażnienia mechanicznego. Może powodować podrażnienie układu
oddechowego.

SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.2
3.2.1

Mieszaniny
Składniki niebezpieczne
CAS/
EINECS
EINECS & Nr
rejestru

Nazwa chemiczna
substancji

Stężenie

Klasyfikacja

> 53 % (I),
15-53 % (II)
~25 % (I),
25-70 % (II)

Krajowe najwyższe
dopuszczalne stężenia
Krajowe najwyższe
dopuszczalne stężenia

16389-88-1

240-440-2

Dolomit

471-34-1

207-439-9

Węglan wapnia
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Inne informacje

Stężenie : I = dolomit klasa I, II = dolomit klasa II. Dolomit składające się z węglanu wapnia i węglan magnezu.
Dolomit: Ta substancja jest wyłączona z rejestracji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH).

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2

4.3

Opis środków pierwszej pomocy

W przypadku utrzymujących się objawów lub jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć porady medycznej.
Wdychanie
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze.
Kontakt ze skórą
Spłukiwać wodą.
Kontakt z oczami
Zmyć dużą ilością wody.
Połknięcie
Brak zagrożeń wymagających specjalistycznej pierwszej pomocy.
Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Kontakt pyłu z oczami może prowadzić do podrażnienia mechanicznego. Może powodować podrażnienie układu
oddechowego.
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania
z poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

5.3

Środki gaśnicze
Stosowne środki gaśnicze

Niepalny. Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska.
Środki gaśnicze, które nie mogą być użyte ze względów bezpieczeństwa
Brak dostępnej informacji.
Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
W przypadku pożaru mogą się tworzyć niebezpieczne produkty rozkładu takie jak: Dwutlenek węgla (CO2),
tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx), gęsty czarny dym.
Informacje dla straży pożarnej
Założyć sprzęt do oddychania z obiegiem zamkniętym i odzież ochronną.

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
ŚRODOWISKA
6.1
6.2
6.3
6.4

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikać tworzenia się pyłu. Użyć środków ochrony osobistej.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Brak.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Metody próżniowe . Używaj odpowiednich odkurzaczy. Ślady spłukać wodą.
Odniesienia do innych sekcji
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
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SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE
7.1

7.2

7.3

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Unikać tworzenia się pyłu. W przypadku narażenia na pył stosować maskę przeciwpyłową. Zapewnić
wystarczającą wentylację.
Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich
wzajemnych niezgodności
Chronić przed wilgocią. Nie przechowywać w pobliżu kwasów. Przechowywać szczelnie zamknięty.
Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1

Parametry dotyczące kontroli

8.1.1

Brak dostępnej informacji.
Wartości dopuszczalne
16389-88-1
Dolomit
471-34-1

8.1.2
8.1.3
8.1.4

8.1.5

8.2
8.2.1

8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.3
8.2.2.4

Węglan wapnia

10 mg/m3 (8 h)
nieorganiczny pył
10 mg/m3 (8 h)
nieorganiczny pył

Inne informacje dotyczące dopuszczalnych wartości narażenia

Brak dostępnej informacji.
Dopuszczalne wartości narażenia w innych państwach
Brak dostępnej informacji.
DNEL
Węglan wapnia:
Pracownicy/Narażenie drogą oddechową /Narażenie chroniczne/Skutki układowe = 10 mg/m³
Konsumenci/Narażenie drogą oddechową /Narażenie chroniczne/Skutki układowe = 10 mg/m³
Konsumenci/Narażenie drogą pokarmową /Ostre narażenie /Skutki układowe = 6,1 mg/kg bw/dzień
Konsumenci/Narażenie drogą pokarmową /Narażenie chroniczne/Skutki układowe = 6.1 mg/kg bw/dzień
PNEC
Węglan wapnia:
Woda = nie stwarza zagrożenia
Osad = nie stwarza zagrożenia
Zachowanie w zakładach oczyszczania ścieków /Toksyczność dla mikroorganizmów = 100 mg/l, NOEC, AF=10
Element lądowy = nie stwarza zagrożenia
Powietrze = nie stwarza zagrożenia
Kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli
Zapewnić odpowiednią wentylację. Miejscowa wentylacja jest zalecana. W razie potrzeby: Zapobiegać wejściu
do strefy nieupoważnionych osób.
Indywidualne środki ochrony
Ochrona dróg oddechowych
W przypadku narażenia na pył stosować maskę przeciwpyłową. Rodzaj narażenia: P1, P3
Ochrona rąk
Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne.
Ochrona oczu lub twarzy
Gogle.
Ochrona skóry
Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne.

8.2.2.5
8.2.3

Myć twarz i ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu produktu.
Kontrola narażenia środowiska
Nie są wymagane specjalne środki ostrożności.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

strona. 4 / 7

Data: 05.07.2013

Dolomit

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6

Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska
Wygląd

Suche proszki gaśnicze , światło
Zapach
bez zapachu
Próg zapachu
brak dostępnych danych
pH
7-9 (jako wodny roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia
brak dostępnych danych
Początkowa temperatura wrzenia i zakres brak dostępnych danych
temperatur wrzenia

9.1.7

Temperatura zapłonu

9.1.8

Szybkość parowania

9.1.9

Palność (ciała stałego, gazu)

9.1.10
9.1.10.1

Właściwości wybuchowe
Dolna granica wybuchowości

9.1.10.2

Górna granica wybuchowości

9.1.11

Prężność par

9.1.12

Gęstość par

9.1.13

Gęstość względna

9.1.14
9.1.14.1

Rozpuszczalność
Rozpuszczalność w wodzie

9.1.14.2

Rozpuszczalność w tłuszczach (należy
określić rozpuszczalnik - olej)

9.1.15

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda

9.1.16

Temperatura samozapłonu

9.1.17

Temperatura rozkładu

9.1.18

Lepkość

9.1.19

Właściwości wybuchowe

9.1.20

Właściwości utleniające

9.2

Inne informacje

brak dostępnych danych
brak dostępnych danych
brak dostępnych danych
brak dostępnych danych
brak dostępnych danych
brak dostępnych danych
brak dostępnych danych
2,75 - 2,90 g/cm³, 20 °C
28 - 120 mg/l, 20°C
nierozpuszczalny
brak dostępnych danych
brak dostępnych danych
Węglan wapnia: > 450 °C
brak dostępnych danych
brak dostępnych danych
brak dostępnych danych

Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Reaktywność
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach.
Stabilność chemiczna
Kontakt z kwasami uwalnia dwutlenek węgla. Rozkłada się powyżej 600 °C i uwalnia tlenek wapnia magnezu.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Kontakt z kwasami, jak również ogrzewanie uwalnia dwutlenek węgla, czasami silnie.
Warunki, których należy unikać
Chronić przed wilgocią. Nie przechowywać z kwasami. Niestabilny przy ogrzaniu.
Materiały niekompatybilne
Kwasy.
Niebezpieczne produkty rozkładu
Dwutlenek węgla (CO2).
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SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1
11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Brak dostępnej informacji.
Toksyczność ostra
Brak danych o produkcie.
Węglan wapnia:
LD50/doustnie/szczur = > 2000 mg/kg bw (OECD 420)
LD50/na skórę/szczur = > 2000 mg/kg bw (OECD 402)
LC50/wdychanie/4h/szczur = > 3 mg/l (OECD 403)
Działanie drażniące i żrące
Kontakt pyłu z oczami może prowadzić do podrażnienia mechanicznego. Może powodować podrażnienie układu
oddechowego.
Węglan wapnia:
Działanie żrące/drażniące na skórę , królik : Brak podrażnienia skóry (OECD 404)
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, królik : Brak podrażnienia oczu (OECD 405)
Działanie uczulające
Węglan wapnia:
Działanie uczulające na skórę , mysz: Nie zaobserwowano objawów uczulenia. (OECD 429)
Toksyczność podostra, podchroniczna i długotrwała
Nie zawiera składników rakotwórczych .
Węglan wapnia:
Szkodliwe działanie na rozrodczość , szczur, NOEL = 1 000 mg/kg bw/dzień (OECD 422)
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
Brak dostępnej informacji.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane
Brak dostępnej informacji.
Zagrożenie spowodowane aspiracją
Brak dostępnej informacji.
Pozostałe informacje o dużej toksyczności
Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1
12.1.1

12.1.2

12.2
12.2.1

Toksyczność
Toksyczność dla organizmów wodnych.

Brak danych o produkcie.
Węglan wapnia:
Skażenie wody nieprawdopodobne na skutek małej rozpuszczalności.
NOEC/Desmodesmus subspicatus = 14 mg/l
Toksyczność dla mikroorganizmów : NOEC/czynny osad = 1 000 mg/l (OECD 209). Nietoksyczny.
Toksyczność dla innych organizmów.
Brak danych o produkcie.
Węglan wapnia:
LC50/14 d/Eisenia fetida > 1 000 mg/kg suchej gleby, NOEC = 1 000 mg/kg suchej gleby (OECD 207). Nie
natychmiast toksyczne.
LC50/21 d/Glycine max/Lycopersicon esculentum/Avena sativa > 1 000 mg/kg suchej gleby, NOEC = 1 000
mg/kg suchej gleby(OECD 208). Nie natychmiast toksyczne.
EC50/28 d/maaperän mikro-organismit > 1 000 mg/kg suchej gleby, NOEC = 1 000 mg/kg suchej gleby(OECD
216). Nietoksyczny.
Trwałość i zdolność do rozkładu
Biodegradacja
Metody określania biodegradowalności nie mają zastosowania do substancji nieorganicznych.
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Dolomit
12.2.2

Rozkład chemiczny

12.3

Zdolność do bioakumulacji

Dolomit dysocjuje powoli na jony wapnia, magnezu i jony węglanu.

12.4
12.5

12.6

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna.
Mobilność w glebie
Brak dostępnej informacji.
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Ta mieszanina nie zawiera substancji uważanych za bardzo trwałe w środowisku i ulegających dużej
bioakumulacji (vPvB).
Inne szkodliwe skutki działania
Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
13.1

Metody unieszkodliwiania odpadów

13.2

Puste opakowanie: Postępować zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami.
Pozostałe odpady / niezużyte wyroby
Jeśli ponowne użycie jest praktycznie niemożliwe, usunąć stosownie do lokalnych przepisów.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów
transportu samochodowego i kolejowego.
Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Grupa pakowania
Zagrożenia dla środowiska
Brak.
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Brak dostępnej informacji.
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Brak dostępnej informacji.
Numer UN (numer ONZ)

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1

15.2

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

Krajowe najwyższe dopuszczalne stężenia , SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej.
Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Brak dostępnej informacji.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE
16.1
16.2

16.3

Dodatki, usunięcia, przeglądy

Wersja 1.0.
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie bezpieczeństwa
- DNEL - Pochodny niepowodujący efektów poziom
- PNEC - Przewidywane niepowodujące efektów stężenie
- PBT - Ta substancja jest uważana za toksyczną, trwałą w środowisku i ulegającą bioakumulacji (PBT).
- vPvB - Ta substancja jest uważana za bardzo trwałą w środowisku i ulegającą dużej bioakumulacji (vPvB)
Odniesienia do kluczowej literatury i źródła kluczowych danych
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Dane bezpieczeństwa , Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, Załącznik VI, Tabela 3.2, Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, Załącznik VI, Tabela 3.1
Procedura klasyfikacji
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008, Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, Załącznik VI, Tabela 3.1.
Listę odpowiednich zwrotów R, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, zwrotów
określających warunki bezpiecznego stosowania lub zwrotów wskazujących środki ostrożności
R22
Działa szkodliwie po połknięciu.
R36
Działa drażniąco na oczy.
R37/38
Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
R41
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R65
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
R66
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Porady dotyczące szkoleń
Zapewnić odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenie dla operatorów. Skorzystaj z załączonych Kart
Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej i/lub instrukcji użycia.
Zalecane ograniczenia
Niniejsza informacja opiera się na aktualnym stanie wiedzy, zatem nie stanowi gwarancji konkretnych
właściwości, jakiegokolwiek działania lub zobowiązania prawnego. Niniejsza karta charakterystyki dostarcza
istotnych informacji dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; sugerujemy przejrzenie tej dokumentacji
przed zastosowaniem produktu. Aby ta dokumentacja stanowiła skuteczny środek komunikowania o
zagrożeniu, powinna być dostępna dla wszystkich posługujących się produktem i odpowiedzialnych za
operacje z nim związane. Rodzaje ryzyka związane z zagrożeniami zidentyfikowanymi w karcie
charakterystyki mogą być zmniejszone lub wyeliminowane, jeżeli pracownicy i odbiorcy zostaną
poinformowani o możliwości ich wystąpienia i będą przestrzegali bezpiecznych praktyk w czasie pracy.

Koniec karty charakterystyki

