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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu 

Postać produktu : Mieszanina 

Nazwa handlowa : RAPTOR TRACTION SLIP RESISTANT ADDITIVE - CLEAR 

UFI : SFS0-K0DN-400W-K4C3 

Kod produktu : RLTR/SM 

Grupa produktów : Slip Resistant Additive 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Kategoria głównego zastosowania : Zastosowanie przemysłowe,Zastosowanie profesjonalne 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Powłoka 

Dodatek 

Kategoria funkcji lub zastosowania : Dodatek 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 

Brak dodatkowych informacji 

1.3. Informacja dotyczące dostawcy karty charakterystyki produktu 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu alarmowego : CHEMTREC: +44 (0) 870 8200418 (24 hrs) 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Nie sklasyfikowany 

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko. 

Według posiadanych przez nas informacji, produkt ten nie przedstawia szczególnego ryzyka pod warunkiem, że przestrzegane będą ogólne reguły 

BHP stosowane w przemyśle. 

2.2. Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] 

Zwroty EUH : EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 

EUH212 - Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył 

respirabilny. Nie wdychać pyłu. 

2.3. Inne zagrożenia 

 

Dostawca 

U-POL Limited 

Denington Road 

NN8 2QH Wellingborough - United Kingdom 

T +44 (0) 1933 230310 

technicalsupport@u-pol.com - www.u-pol.com 

Importer 

U-POL Netherlands B.V. 

Hoorgoorddreef 15 

1101BA Amsterdam - Netherlands 

T +31 20 240 2216 

technicalsupport@u-pol.com - www.u-pol.com 

mailto:technicalsupport@u-pol.com
www.u-pol.com
mailto:technicalsupport@u-pol.com
www.u-pol.com
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Składnik 

ditlenek tytanu; [w postaci proszku o zawartości 1 % 

lub więcej cząstek o średnicy aerodynamicznej ≤ 10 

μm] (13463-67-7) 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik 

XIII 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1. Substancje 

Nie dotyczy 

3.2. Mieszaniny 

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

ditlenek tytanu; [w postaci proszku o zawartości 1 % 

lub więcej cząstek o średnicy aerodynamicznej ≤ 10 

μm] 

(Numer CAS) 13463-67-7 

(Numer WE) 236-675-5 

(Numer indeksowy) 022-006-002 

(REACH-nr) 01-2119489379-17 

< 3 Carc. 2, H351 

Texto completo das advertências H e EUH: ver secção 16 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do 

swobodnego oddychania. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Płukać skórę dużą ilością wody. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Ze względu na ostrożność płukać oczy wodą. 

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Brak dodatkowych informacji 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Leczenie objawowe. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku 

pożaru 

: Możliwość uwolnienia się toksycznych dymów. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Samodzielny, izolujący 

aparat ochronny do oddychania. Kompletna odzież ochronna. 
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SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 

Procedury awaryjne : Przewietrzyć strefę rozlewu. 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 

Wyposażenie ochronne : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania 

dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej". 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Unikać uwolnienia do środowiska. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

Metody usuwania skażenia : Zebrać produkt mechanicznie. 

Inne informacje : Usuwać materiały lub pozostałości stałe w upoważnionym zakładzie. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 

postępowania 

: Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Nosić indywidualne środki ochrony. 

Zalecenia dotyczące higieny : Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z 

produktem. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 

Warunki przechowywania : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

8.1.1 Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy i dopuszczalne wartości biologiczne 

ditlenek tytanu; [w postaci proszku o zawartości 1 % lub więcej cząstek o średnicy aerodynamicznej ≤ 10 μm] (13463-67-
7) 

Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy 

Nazwa miejscowa Ditlenek tytanu 

NDS (OEL TWA) 10 mg/m³ frakcja wdychalna 

Uwaga (PL) Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu 

w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia. Obowiązuje jednoczesne 

oznaczanie stężeń frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej. 

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286 

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania 

Brak dodatkowych informacji 
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8.1.3. Tworzą się substancje zanieczyszczające powietrze 

Brak dodatkowych informacji 

8.1.4. DNEL i PNEC 

Brak dodatkowych informacji 

8.1.5. Zarządzanie pasmami ryzyka 

Brak dodatkowych informacji 

8.2. Kontrola narażenia 

8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli 

Stosowne techniczne środki kontroli: 

Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. 

8.2.2. Indywidualne wyposażenie ochronne 

Symbole osobistego sprzętu ochronnego: 

 
 
8.2.2.1. Ochronę oczu lub twarzy 
 

Ochrona oczu: 

Okulary ochronne 

 

8.2.2.2. Ochrona skóry 
 

Ochrona skóry i ciała: 

Nosić odpowiednią odzież ochronną 

 

Ochrona rąk: 

Rękawice ochronne 

 

8.2.2.3. Ochrona dróg oddechowych 
 

Ochrona dróg oddechowych: 

W przypadku niewystarczającej wentylacji, nosić odpowiedni aparat oddechowy 

 

8.2.2.4. Zagrożenia t ermiczne 

Brak dodatkowych informacji 

8.2.3. Kontrola narażenia środowiska 

Kontrola narażenia środowiska: 

Unikać uwolnienia do środowiska. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia : Stały 

Barwa : brunatna. Złamana biel. 

Wygląd : Proszek. 

Zapach : Nie dostępny 

Próg zapachu : Nie dostępny 

Temperatura topnienia : Nie dostępny 

Temperatura krzepnięcia : Nie dotyczy 
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Temperatura wrzenia : Nie dostępny 

Łatwopalność : Niepalny 

Granica wybuchowości : Nie dotyczy 

Dolna granica wybuchowości (DGW) : Nie dotyczy 

Górna granica wybuchowości (UGW) : Nie dotyczy 

Temperatura zapłonu : Nie dotyczy 

Temperatura samozapłonu : Nie dotyczy 

Temperatura rozkładu : Nie dostępny 

pH : Nie dostępny 

Roztwór pH : Nie dostępny 

Lepkość, kinematyczna : Nie dotyczy 

Rozpuszczalność : Nie dostępny 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Kow) : Nie dostępny 

Prężność par : Nie dostępny 

Ciśnienie pary przy 50°C : Nie dostępny 

Gęstość : 3,92 g/cm³ 

Gęstość względna : Nie dotyczy 

Gęstość względna pary w temp. 20 °C : Nie dotyczy 

Wielkość cząstki : Nie dostępny 

Rozkład wielkości cząstek : Nie dostępny 

Kształt cząstki : Nie dostępny 

Współczynnik kształtu cząstki : Nie dostępny 

Stan agregacji cząstek : Nie dostępny 

Stan aglomeracji cząstek : Nie dostępny 

Obszar powierzchniowy dotyczący cząstki : Nie dostępny 

Pylistość cząstek : Nie dostępny 

9.2. Inne informacje 

9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego 

Brak dodatkowych informacji 

9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach użytkowania, przechowywania i transportu. 

10.2. Stabilność chemiczna 

Stabilny w warunkach normalnych. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach użycia. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Żadne w zalecanych warunkach przechowywania i użytkowania (patrz sekcja 7). 

10.5. Materiały niezgodne 

Brak dodatkowych informacji 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania. 
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 

Toksyczność ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany 

Toksyczność ostra (skórnie) : Nie sklasyfikowany 

Toksyczność ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany 

 

aluminium oxide, activated (1344-28-1) 

LD50 doustnie, szczur > 15900 mg/kg masy ciała (Równoważna lub podobna do OECD 401, Szczur, Samiec / 

samica, Wartość doświadczalna, Droga pokarmowa) 

 

iron(III) oxide (1309-37-1) 

LD50 doustnie, szczur > 10000 mg/kg masy ciała (Szczur, Samiec, Wartość doświadczalna, Droga pokarmowa) 

 

ditlenek tytanu; [w postaci proszku o zawartości 1 % lub więcej cząstek o średnicy aerodynamicznej ≤ 10 μm] (13463-67-
7) 

LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425 

(Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute 

Oral Toxicity) 

LC50 Inhalacja - Szczur > 6,82 mg/l (Inne, 4 g, Szczur, Samiec, Wartość doświadczalna, Wdychanie (pył), 14 

dzień/dni) 

 

ditlenek krzemowy, amorficzny (7631-86-9) 

LD50 doustnie, szczur > 10000 mg/kg (Szczur, Droga pokarmowa) 

LD50 skóra, królik > 5000 mg/kg (Królik, Skóra) 

 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na 

oczy 

: Nie sklasyfikowany 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę : Nie sklasyfikowany 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany 

Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany. 

 

ditlenek tytanu; [w postaci proszku o zawartości 1 % lub więcej cząstek o średnicy aerodynamicznej ≤ 10 μm] (13463-67-
7) 

Grupa IARC 2B - Może być rakotwórczy dla ludzi 

 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany 

 

aluminium oxide, activated (1344-28-1) 

NOAEL (zwierzę/samiec, F0/P) 1000 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 

(Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity 

Screening Test) 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 

narażenie jednorazowe 

: Nie sklasyfikowany 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 

narażenie powtarzane 

: Nie sklasyfikowany 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany 
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11.2. Informacje o innych zagrożeniach 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

Ekologia - ogólnie : Produkt ten nie jest uważany za toksyczny dla organizmów wodnych i nie powoduje 

długotrwałych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 

krótkotrwałe (ostre) 

: Nie sklasyfikowany 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 

długotrwałe (przewlekłe) 

: Nie sklasyfikowany 

 

ditlenek tytanu; [w postaci proszku o zawartości 1 % lub więcej cząstek o średnicy aerodynamicznej ≤ 10 μm] (13463-67-
7) 

LC50 - Ryby [1] 155 mg/l Test organisms (species): other:Japanese Medaka 

EC50 - Skorupiaki [1] 19,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 - Skorupiaki [2] 27,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algi [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

Algi ErC50 61 mg/l (EPA 600/9-78-018, 72 g, Pseudokirchneriella subcapitata, System statyczny, 

Woda słodka, Wartość doświadczalna, Stężenie nominalne) 

NOEC (przewlekła) ≥ 2,92 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

ditlenek tytanu; [w postaci proszku o zawartości 1 % lub więcej cząstek o średnicy aerodynamicznej ≤ 10 μm] (13463-67-
7) 

Trwałość i zdolność do rozkładu Biodegradacja: nie dotyczy. 

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) Nie dotyczy (nieorganiczny) 

ThOD Nie dotyczy (nieorganiczny) 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

ditlenek tytanu; [w postaci proszku o zawartości 1 % lub więcej cząstek o średnicy aerodynamicznej ≤ 10 μm] (13463-67-
7) 

Zdolność do bioakumulacji Nie ulega bioakumulacji. 

12.4. Mobilność w glebie 

ditlenek tytanu; [w postaci proszku o zawartości 1 % lub więcej cząstek o średnicy aerodynamicznej ≤ 10 μm] (13463-67-
7) 

Ekologia - gleba Niski potencjał mobilności w glebie. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Składnik 

ditlenek tytanu; [w postaci proszku o zawartości 1 % 

lub więcej cząstek o średnicy aerodynamicznej ≤ 10 

μm] (13463-67-7) 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik 

XIII 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik 

XIII 
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12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 

Brak dodatkowych informacji 

12.7. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Metody unieszkodliwiania odpadów : Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego centrum sortowania i 

zbiórki odpadów. 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

 

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 

Nr UN (ADR) : Nieuregulowany 

Nr UN (IMDG) : Nieuregulowany 

Nr UN (IATA) : Nieuregulowany 

Nr UN (ADN) : Nieuregulowany 

Nr UN (RID) : Nieuregulowany 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR) : Nieuregulowany 

Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG) : Nieuregulowany 

Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA) : Nieuregulowany 

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN) : Nieuregulowany 

Prawidłowa nazwa przewozowa (RID) : Nieuregulowany 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

ADR 

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADR) : Nieuregulowany 

IMDG 

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IMDG) : Nieuregulowany 

IATA 

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IATA) : Nieuregulowany 

ADN 

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADN) : Nieuregulowany 

RID 

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (RID) : Nieuregulowany 

14.4. Grupa pakowania 

Grupa pakowania (ADR) : Nieuregulowany 

Grupa pakowania (IMDG) : Nieuregulowany 

Grupa pakowania (IATA) : Nieuregulowany 

Grupa opakowań (ADN) : Nieuregulowany 

Grupa pakowania (RID) : Nieuregulowany 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Produkt niebezpieczny dla środowiska : Nie 

Zanieczyszczenia morskie : Nie 

Inne informacje : Brak dodatkowych informacji 
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14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Transport drogowy 

Nieuregulowany 

transport morski 

Nieuregulowany 

Transport lotniczy 

Nieuregulowany 

Transport śródlądowy 

Nieuregulowany 

Transport kolejowy 

Nieuregulowany 
 

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO 

Nie dotyczy 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

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

15.1.1. Przepisy UE 

Nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH 

Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH 

Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH 

Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i rady z 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i 

przywozu niebezpiecznych chemikaliów. 

Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącemu 

trwałych zanieczyszczeń organicznych 

15.1.2. Przepisy krajowe 

Brak dodatkowych informacji 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia REACH, arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa nie jest wymagany dla tego produktu. Ten arkusz 

karta informacyjna na temat bezpieczeństwa produktu został utworzony dobrowolnie. 

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: 

Carc. 2 Rakotwórczość, kategoria 2 

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. 

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 

EUH212 Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu. 

 


