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        Data sporz�dzenia: 21-04-1999 r. 
Data aktualizacji: 08-02-2006 r. 

 
KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 

 
(podstawa: Rozporz�dzenie MZ z dnia 14.12.2004 Dz. U. Nr 2, poz. 8 z 2005 r.) 

1. Identyfikacja preparatu i producenta  [*] 
 

1.1. Nazwa handlowa preparatu chemicznego: 
  
    DISTAL 
 

1.2. Zastosowanie: 
Dwuskładnikowy klej epoksydowy do metali, ceramiki, betonu, styropianu, granitu, marmuru i tworzyw. 
 

1.3. Identyfikacja producenta: 

 LIBELLA Sp. z o.o. 
 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 80/98  
 tel.: + 48 (22) 846 59 52, fax: + 48 (22) 846 59 41 
 www.libella.com.pl 
 

1.4. Informacja o produkcie (telefon alarmowy): 
Libella Sp. z o.o. Zakład Produktów Konsumenckich, ul. Mostowa 8a, 05-310 Kałuszyn  
tel.: + 48 (025) 757 65 30 w godzinach od 6–2200. 
 
2. Skład i informacja o składnikach [*] 
 
 
Składnik A (�ywica z wypełniaczem) 
Nazwa substancji  
niebezpiecznej w Składniku A 

Ilo�� [%] Nr CAS Nr WE Symbole zagro�enia 

�ywica epoksydowa (�rednia masa 

cz�steczkowa � 700) 

85 - 95 25068-38-6 500-033-5  Xi; N R36/38 ,R43, 
R51/53 

 
Składnik B (Utwardzacz) 
Nazwa substancji 
niebezpiecznej w Składniku B 

Ilo�� [%] Nr CAS Nr WE Symbole zagro�enia 

Trietylenotetraamina <10 112-24-3 203-950-6 Xn R21, C; R34, R43 
R52-53 

 
3. Identyfikacja zagro�e� [*] 
Klasyfikacj� preparatu dokonano metod� obliczeniow� wg Rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze�nia 2003 w 
sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666). 

Klasyfikacja Składników A i B 
Składnik A Produkt dra�ni�cy. Niebezpieczny dla �rodowiska. Działa dra�ni�co na oczy i skór�. Mo�e 

powodowa� uczulenie w kontakcie ze skór�. 
Składnik B Produkt dra�ni�cy. Działa dra�ni�co na oczy i skór�. Mo�e powodowa� uczulenie w kontakcie ze 

skór�. 
Nie stosowa� do klejenia przedmiotów maj�cych kontakt z �ywno�ci�. 

3.1. Dla zdrowia: 
• Kontakt ze skór� - w przypadku długotrwałego kontaktu mo�e powodowa� podra�nienia i sucho�� skóry. 
• Kontakt z oczami - mo�e wyst�pi� podra�nienie gałki ocznej. 
• Połkni�cie - mo�e powodowa� nudno�ci i wymioty. 

3.2. Dla �rodowiska: 
Ciekłe składniki kleju s� trudno lotne i nierozpuszczalne w wodzie. 
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Składnik A działa toksycznie na organizmy wodne. Unika� przedostania si� składników preparatu do kanalizacji, 
zbiorników wodnych, rzek, wód gruntowych i do gleby. 

 
4. Pierwsza pomoc  

4.1. Wdychanie: 
Poszkodowanego przytomnego wyprowadzi� z miejsca nara�enia, zapewni� dopływ �wie�ego powietrza, zapewni� spokój 
i ciepło. Przytomnego uło�y� w pozycji półsiedz�cej, nieprzytomnego uło�y� w pozycji bocznej ustalonej; kontrolowa� i 
utrzymywa� dro�no�� dróg oddechowych. W przypadku zaburze	 w oddychaniu poda� tlen; w przypadku braku oddechu 
stosowa� sztuczne oddychanie za pomoc� np.: aparatu AMBU. Wezwa� lekarza. 

4.2. Kontakt ze skór�: 
Zdj�� zanieczyszczon� odzie�, skór� natychmiast przemywa� du�� ilo�ci� wody z mydłem. W razie potrzeby zapewni� 
konsultacj� dermatologiczn�. 

4.3. Kontakt z oczami: 
Wyj�� szkła kontaktowe. Przemywa� oczy du�� ilo�ci� bie��cej wody przez ok.15 min. (Unika� silnego strumienia wody 
ze wzgl�du na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki). Zwróci� si� o pomoc lekarsk�. 

4.4. Spo�ycie: 
W praktyce �wiadome połkni�cia kleju nie s� znane. 
Nie wywoływa� wymiotów. Poda� do wypicia dwie szklanki wody – ewentualnie mleka. Zapewni� pomoc lekarsk� 
 
5. Post�powanie w przypadku po�aru 
Zawiadomi� otoczenie o po�arze. Usun�� z obszaru zagro�enia wszystkie osoby nie bior�ce udziału w likwidowaniu 
po�aru. W razie potrzeby zarz�dzi� ewakuacj�, wezwa� ekipy ratownicze, Stra� Po�arn�. 

5.1. Wła�ciwe �rodki ga�nicze: 
Po�ary o małych rozmiarach gasi� podr�cznym sprz�tem ga�niczym: proszki ga�nicze, dwutlenek w�gla, piany odporne 
na działanie alkoholu, woda – pr�dy rozproszone. 
Du�e po�ary gasi�: 
- pianami 
- proszkami ga�niczymi 
- dwutlenkiem w�gla przy u�yciu typowego sprz�tu ga�niczego 
- wod� (w postaci pr�dów rozproszonych, kroplistych i mgłowych) 
Pal�ce si� zbiorniki lub rozlewiska gasi� pian� lub pr�dami wodnymi rozproszonymi, nie stosowa� zwartych strumieni 
wody na powierzchni� cieczy. Zbiorniki nara�one na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzi� wod� z 
bezpiecznej odległo�ci i o ile to mo�liwe usun�� z obszaru zagro�enia. 
 

5.2. Niedozwolone �rodki ga�nicze:  nieznane 
5.3. Szczególne zagro�enia: 

• Niebezpieczne produkty rozkładu  – brak danych 
• Niebezpieczne produkty spalania  – brak danych 
• Powstaj�ce gazy    – brak danych 

5.4. �rodki ochrony indywidualnej dla stra�aków: 
Nie wymagane. 
 
6. Post�powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do �rodowiska  

6.1. Osobiste �rodki ostro�no�ci: 
Unika� bezpo�redniego kontaktu substancji ze skór� i oczyma. Wyciek substancji powoduje �lisko�� nawierzchni. 

6.2. �rodki ostro�no�ci w zakresie ochrony �rodowiska: 
Usun�� 
ródło wycieku. Nie dopu�ci� do przedostania si� do kanalizacji, wód gruntowych. Zabezpieczy� studzienki 
�ciekowe. Unika� bezpo�redniego kontaktu z uwalniaj�c� si� substancj�.  

6.3. Metody oczyszczania: 
Usuwa� materiałami absorbuj�cymi (piasek, trociny, czy�ciwo tkaninowe). Utylizacj� powierzy� wyspecjalizowanej 
firmie. Niewielkie ilo�ci mo�na neutralizowa� równomiern� (v/v) ilo�ci� drugiego składnika wytwarzaj�c zestalon�, 
nieczynn� chemicznie posta�. 
 
7. Post�powanie z preparatem i jego magazynowanie  

7.1. Post�powanie z preparatem: 
Stosowa� preparat zgodnie z przeznaczeniem i sposobem u�ycia umieszczonym na etykiecie opakowania jednostkowego. 
Podczas stosowania nie je��, nie pi� i nie pali�. Unika� kontaktu ze skór� i oczyma. My� r�ce po zako	czeniu pracy z 
produktem. 

7.2. Magazynowanie:  
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Magazynowa� w magazynie cieczy palnych, wyposa�onych w instalacj� wentylacyjn� i elektryczn� w wykonaniu 
przeciwwybuchowych, w oryginalnym opakowaniu producenta w suchych, wentylowanych, nienasłonecznionych 
pomieszczeniach w temp. 5-25oC. Chroni� przed zamarzaniem. 
 
8. Kontrola nara�enia i �rodki ochrony osobistej 

8.1. Składniki ze specyficznymi parametrami podlegaj�cymi kontroli: 
Trójetylenotetraamina - NDS 1mg/m3; NDSCh 3mg/m3 

8.2. Metody oceny nara�enia: 
PN-91/Z-04220 ark. 02. Ochrona czysto�ci powietrza. Badanie zawarto�ci trojetylenoczteroaminy. Oznaczanie 
trójetylenoczteroaminy na stanowiskach pracy metod� wysokosprawnej chromatografii cieczowej. 

8.3. �rodki ochrony osobistej:  
Stosowane �rodki ochrony osobistej powinny spełnia� wymogi rozporz�dzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 31 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 60, poz. 725). 

• Ochrona dróg oddechowych: Przy nadmiernej koncentracji oparów stosowa� sprz�t oczyszczaj�cy z 
filtropochłaniaczem par zwi�zków organicznych. Przy dostatecznej wentylacji nie jest konieczna.  

• Ochrona r�k:  R�kawice ochronne 
• Ochrona oczu/twarzy:  Okulary ochronne 
• Ochrona ciała:  Ubranie ochronne  
• Techniczne �rodki ochronne: Wentylacja wyci�gowa 

 
9. Własno�ci fizykochemiczne  

 
 Distal – składnik A Distal – składnik B 

Posta� fizyczna, barwa, zapach Lepka pasta, biała o słabym 
zapachu 

Lepka pasta, ciemno�ółta o 
charakterystycznym dla amin 
zapachu 

Temperatura wrzenia > 200° C > 280° C 

Temperatura topnienia nie oznaczono 

Pr��no�� par nie oznaczono 

Rozpuszczalno�� 

- woda 

- inne rozpuszczalniki 

 

- nie rozpuszcza si� 

- ketony, estry, alkohole, 
w�glowodory aromatyczne 

 

- tworzy emulsje 

- ketony, estry, alkohole, 
w�glowodory aromatyczne 

G�sto�� 1,14 – 1,19 g/cm3 ok. 1,0 g/cm3 

Temperatura zapłonu > 200° C � 245° C 

Granice wybuchowo�ci nie stanowi zagro�enia wybuchowego 

Temperatura samozapłonu > 500° C Nie oznaczono 

 
 

10. Stabilno�� i reaktywno��  
Produkt stabilny w normalnych warunkach magazynowania, manipulowania i stosowania. 

10.1. Warunki, których nale�y unika�: 
Aminy i amidy. 

10.2. Materiały, których nale�y unika�: 
Brak danych. 

10.3. Niebezpieczne produkty rozkładu:  
W warunkach po�aru: tlenek i dwutlenek w�gla, tlenki azotu, sadza. 

10.4. Dodatkowa informacja:  
Niezb�dne stabilizatory:    nie dotyczy 
Dost�pne stabilizatory:    nie dotyczy 
Wpływ zmian w stanie fizycznym, na niebezpiecze	stwo: nie dotyczy 
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11. Informacje toksykologiczne  
11.1. Toksyczno�� ostra:  

Trójetylenoczteroamina: 
St��enie oraz dawki toksyczne i �miertelne 
Spo�ycie:    LD50(szczur)  2500 mg/kg 
Kontakt ze skór�:     LD50(królik)  805 mg/kg 
Kontakt z oczami:   brak danych 
St��enie dra�ni�ce dla inhalacji:  brak danych 

11.2. Działanie przewlekłe: brak danych 
11.3. Dra�ni�ce: 

Przewlekłe nara�enie powoduje stany zapalne skóry i górnych dróg oddechowych. 
• Uczulaj�ce:   nie sprawdzono 
• Rakotwórcze:  nie sprawdzono 
• Mutagenne:   nie sprawdzono 
• Na rozrodczo��:  nie sprawdzono  

 
12. Informacje ekologiczne 

12.1. Mobilno��: 
Preparat bardzo mało mobilny. Nie rozpuszcza si� w wodzie. 

12.2. Ekotoksyczno��: 
LC50 Daphnia magna, 48 h  40 mg/dm3 ( trójetylenoczteroamina) 
LC50 ryby, 96 h   330 mg/dm3( trójetylenoczteroamina) 

12.3. Wskazówki ogólne: 
Nie dopuszcza� do przedostania si� składników kleju do wód gruntowych i kanalizacji. 
 
13. Post�powanie z odpadami 

13.1. Produkt. 
Odpady nale�y podda� neutralizacji wyspecjalizowanej firmie. 

13.2. Opakowanie. 
Zgodne z ustaw� o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 
 
14. Informacje o transporcie  
14.1. Informacje ogólne. 
Nr UN 3267 
Klasa ADR   8 
Nr wzoru nalepki   8 
Kategoria transportowa 3 
Grupa pakowania   III 
Ilo�ci graniczne LQ  19 
Preparat zapakowany w opakowania jednostkowe o pojemno�ci mniejszej ni� 3 litry umieszczone w opakowaniach 
zewn�trznych do 12 litrów na sztuk� przesyłki nie podlegaj� przepisom ADR. Sztuka przesyłki powinna by� oznaczona 
rombem z nr UN 3267. 
Produkt zaleca si� przewozi� krytymi �rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj�cy przed bezpo�rednim działaniem 
promieni słonecznych, 
ródeł ciepła i wilgoci. 
 
15. Informacje dotycz�ce przepisów prawnych [*] 

15.1. Znaki i napisy ostrzegawcze: 
Etykieta zawiera nast�puj�ce znaki i symbole wg Rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze�nia 2003 r w sprawie 
oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679). 
 
Znak na etykiecie: 

Xi 
 

 
 
Dra�ni�cy   
N - niebezpieczny dla �rodowiska ( Składnik A) 
 
Symbole zagro�enia   
R36/38 - Działa dra�ni�co na oczy i skór�. 
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R43 - Mo�e powodowa� uczulenie w kontakcie ze skór� 
R51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; mo�e powodowa� długo utrzymuj�ce si� niekorzystne zmiany w 

�rodowisku wodnym 
Symbole bezpiecze	stwa 
S2 - Chroni� przed dzie�mi. 
S26  - Zanieczyszczone oczy przemy� natychmiast du�� ilo�ci� wody i zasi�gn�� porady lekarza. 
S37  - Nosi� odpowiednie r�kawice ochronne. 
S46 -  - W razie połkni�cia niezwłocznie zasi�gnij porady lekarza – poka� opakowanie lub etykiet�. 

- Zawiera składniki epoksydowe. Zapoznaj si� z instrukcj� dostarczon� przez producenta. 
Informacje dodatkowe:  
Nie stosowa� do klejenia przedmiotów maj�cych kontakt z �ywno�ci�. 

15.2. Przepisy prawne: 
• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. nr 11 z 2001 r., poz.84, z 

pó
niejszymi zmianami 
• Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze�nia 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz 

z ich klasyfikacj� i oznakowaniem (Dz. U. Nr 199 poz. 1948) 
• Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 z 3 wrze�nia 2002 r., poz. 1171 z pó
niejszymi 
zmianami) 

• Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze�nia 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666) 

• Rozporz�dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze�nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa	 substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173, poz. 1679) 

• Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla 
zdrowia człowieka i dla �rodowiska stwarzanego przez substancje chemiczne (Dz. U. Nr 52 z 28 marca 2003 r., 
poz. 467) 

• Ustawa z dnia 28 pa
dziernika 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych. Dz. U nr 199 z 2002 
r., poz. 1671 

• O�wiadczenie Rz�dowe z dnia 24 wrze�nia 2002 r. w sprawie wej�cia w �ycie zmian do zał�czników A i B 
Umowy europejskiej dotycz�cej mi�dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 
sporz�dzonej w Genewie dnia 30 wrze�nia 1957 r. Dz. U. nr 194 z 2002 r., poz. 1629 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach ( Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628)  
• Ustawa z dnia 11 maja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63/2001, poz. 638) 

 
16. Informacje uzupełniaj�ce [*] 
Niebezpieczny preparat został zgłoszony do rejestru w dniu 22.04.1999 r. 
 
Wykaz zwrotów R, które zamieszczono w punkcie 2 i 3 karty charakterystyki: 
R21  - Działa szkodliwie w kontakcie ze skór�. 
R34  - Powoduje oparzenia. 
R36/38 - Działa dra�ni�co na oczy i skór�. 
R43  - Mo�e powodowa� uczulenie w kontakcie ze skór�. 
R51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; mo�e powodowa� długo utrzymuj�ce si� niekorzystne zmiany w 

�rodowisku wodnym 
R52/53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, mo�e powodowa� długo utrzymuj�ce si� niekorzystne zmiany w 

�rodowisku wodnym 
 
* Zmiany dotycz�ce aktualizacji karty: 
Karta ta została zaktualizowana. Wszystkie aktualizacje poprzedniej wersji zostały oznaczone znakiem [*] 
 
Niezb�dne szkolenia: w zakresie post�powania, bhp i ochrony przeciwpo�arowej. 
 
	ródła danych do przygotowania karty charakterystyki:  
Do opracowania wykorzystano „Karty Charakterystyk Niebezpiecznych Substancji Chemicznych” wydane przez 
producentów i dostawców surowców stosowanych do produkcji powy�szego wyrobu oraz polskie przepisy prawne. 
Informacje odnosz� si� do produktu w formie takiej, jak jest dostarczony. 
 
Opracowano:  
w Libella Sp. z o.o., 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 80/98 
Zakład Produktów Konsumenckich, ul. Mostowa 8 a, 05-310 Kałuszyn 
tel.: +48 (025) 757 65 30 
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Informacje powy�sze opieraj� si� na aktualnym stanie wiedzy i do�wiadcze�.  
Nie stanowi� gwarancji wła�ciwo�ci produktu ani specyfikacji jako�ciowej.  
Karta charakterystyki opisuje produkt ze wzgl�du na bezpiecze�stwo i higien� pracy. 
U�ytkowników ostrzega si� o mo�liwo�ci wyst�pienia innych niebezpiecze�stw w przypadku stosowania produktu 
do innych celów ni� jest zalecany na opakowaniu. 
W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajduj� si� pod kontrol� producenta, odpowiedzialno�� za 
bezpieczne stosowanie produktu, a w szczególno�ci za przestrzeganie przepisów prawa, spada na u�ytkownika. 
Wykorzystywanie informacji zawartych w karcie charakterystyki w celach innych ni� te, które zostały okre�lone 
przepisami ustawy o substancjach i preparatach chemicznych wymaga uzyskania zgody wystawcy. 
 
 


