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1.IDENTYFIKACJA PRODUKTU 

Nazwa produktu: Papier rozpuszczalny w wodzie 
 

DYSTRYBUTOR 

Zrób Sobie Krem Kosmetyki Naturalne 

Katarzyna Damętka 

Tel./ fax. 76-858-41-61 

Jana Kochanowskiego 18 A 

59-230 Prochowice 

E-mail zrobsobiekrem@zrobsobiekrem.pl 

Strona internetowa www.zrobsobiekrem.pl 

Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki Katarzyna Damętka 

Tel alarmowy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 42 657 99 00, 42 631 47 67 

  

2.SKŁAD / DANE FIZYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW  

Substancja / Mieszanina: Mieszanka celulozowa (papier) Ścier drzewny Rozpuszczalny w 

wodzie klej akrylowy 

3.NIEBEZPIECZNE SKŁADNIKI  

Nie dotyczy  

Zagrożenia fizyczne i chemiczne: łatwopalny Tak samo jak papier ogólny 

4.ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY  

Kontakt z oczami: Delikatnie wypłukać dotknięte oko czystą wodą. Zbadaj i uzyskaj porady 

od lekarza tak szybko, jak to możliwe. 

5.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU  

Specjalne środki do odłożenia pożaru: Tak samo jak w przypadku ogólnego papieru 

6.PRZYPADKOWE ŚRODKI ROZTWORU  

Po kontakcie z wodą: Zamiataj i usuń pozostałości. 

7.OBCHODZENIE SIĘ Z SUBSTANCJĄ I PRZECHOWYWANIE  

Postępowanie: Tak samo jak w przypadku ogólnego papieru. Podczas pracy używaj maski 

przeciwpyłowej i okularów ochronnych.  

Przechowywanie: Przechowywać w magazynie, owinąć folią odporną na wilgoć, taką jak 

polietylen. Unikaj wysokiej temperatury i wilgotności. 

8.ŚRODKI ZMNIEJSZENIA NARAŻENIA NA DZIAŁANIE / ŚRODKI OCHRONY 

INDYWIDUALNEJ  

Środki ochrony osobistej: Używaj maski przeciwpyłowej i okularów ochronnych, aby uniknąć 

wpływu pyłu papierowego. 

9.WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE  

Wygląd: Biała Księga  

Gęstość objętościowa: Około 0,5 g / cm3  

Rozpuszczalność w wodzie: 1% dyspersja w wodzie, mieszanie wymagane dla większej 

dyspersji Inne informacje: Żelowanie Kontakt z wodą 

http://www.zrobsobiekrem.pl/
http://www.zrobsobiekrem.pl/
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10.NIEBEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE (STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ)  

Temperatura zapłonu: taka sama jak papier zwykły Łatwopalność: taka sama jak papier 

ogólny 

11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE  

Właściwości drażniące: Niedostępne. Ten produkt jest nietoksyczny. 

12.INFORMACJE EKOLOGICZNE  

Niedostępne 

13.POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI  

Ten materiał można utylizować w taki sam sposób jak papier zwykły. 

14.INFORMACJE O TRANSPORCIE  

Unikać kontaktu z wodą i nieostrożnego obchodzenia się z nim. Postępuj zgodnie z 

instrukcjami obsługi i przechowywania niniejszej karty charakterystyki. 

15.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH  

Przestrzegaj wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych w swoich krajach i 

władzach lokalnych. 

16.INNE INFORMACJE  

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na danych uważanych za dokładne. 

Jednakże gwarancja jest wyrażona lub dorozumiana w odniesieniu do dokładności tych 

danych lub wyników uzyskanych z ich wykorzystania. Informacje regulacyjne mają być tak 

kompletne, jak to możliwe. Ostatecznym obowiązkiem użytkownika jest jednak określenie 

stanu i lokalnych przepisów dotyczących korzystania z tego produktu. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub szkody majątkowe sprzedawców, użytkowników 

lub osób trzecich spowodowane przez materiał.  

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 


