DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia nr 305/2011
(Rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych)
DoP _ [PL] _ 002 _ Nr 55001026-5001

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DEN BRAVEN X-POLYMER USZCZELNIACZ-KLEJ DO WSZYSTKIEGO

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Numer serii: patrz opakowanie produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania zgodnie
z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Kity do elementów fasad
Kity do pomieszczeń sanitarnych
Kity stosowane do przejść dla pieszych
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASA 25HM)
EN 15651-3: S (KLASA XS3)
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC (KLASA 25HM)

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
DEN BRAVEN SEALANTS  DENARIUSSTRAAT 11  NL - 4903 RC OOSTERHOUT

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela,
którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego określone w załączniku V:
System 3
System 3 dla reakcji na ogień

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego
objętego normą zharmonizowaną:
Jednostka notyfikowana SKZ – TeConA GmbH (1213) przeprowadziła wstępne badania
typu wg EN 15651-1 / EN 15651-3 / EN 15651-4 i badania reakcji na ogień w systemie oceny
zgodności 3 i wydała: raport z badań.
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8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla
którego wydana została europejska ocena techniczna: nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe
Kondycjonowanie:
Podłoże:

Metoda B (według ISO 8340)
Zaprawa M1 (z gruntem P03)
Szkło (bez gruntowania)
Anodowane aluminium (bez gruntowania)

Zasadnicze charakterystyki

Właściwości
użytkowe

Reakcja na ogień
Emisja substancji chemicznych
niebezpiecznych dla środowiska
naturalnego i zdrowia
Wodoszczelność i gazoszczelność
Odporność na spływanie
Zmiana objętości
Właściwości mechaniczne przy stałym
wydłużeniu po działaniu wody
Właściwości przy rozciąganiu (poprzeczny
moduł rozciągający) dla kitów stosowanych
w zimnym klimacie (-30°C)
Właściwości mechaniczne przy stałym
wydłużeniu dla kitów stosowanych w
zimnym klimacie (-30°C)
Trwałość

Klasa E
NPD (*)

Podłoże:

≤ 3 mm
≤ 10 %
NF

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

EN 15651-1:2012
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NR

NF

Spełnia

Szkło (bez gruntowania)
Anodowane aluminium (bez gruntowania)

Zasadnicze charakterystyki

Właściwości
użytkowe

Reakcja na ogień
Emisja substancji chemicznych
niebezpiecznych dla środowiska
naturalnego i zdrowia
Wodoszczelność i gazoszczelność
Odporność na spływanie
Zmiana objętości
Właściwości mechaniczne przy stałym
wydłużeniu po działaniu wody
Wzrost mikrobiologiczny
Trwałość

Klasa E
NPD (*)

≤ 3 mm
≤ 20 %
NF
3
Spełnia

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

EN 15651-3:2012

Podłoże:

Zaprawa M1 (z gruntem P03)

Zasadnicze charakterystyki

Właściwości
użytkowe

Reakcja na ogień
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych
dla środowiska naturalnego i zdrowia
Wodoszczelność i gazoszczelność
Właściwości mechaniczne przy stałym
wydłużeniu
Zmiana objętości
Odporność na rozdzieranie
Właściwości adhezji/kohezji przy stałym
wydłużeniu po 28 dniach działania wody

Klasa E
NPD (*)

Właściwości adhezji/kohezji przy stałym
wydłużeniu po 28 dniach działania słonej wody
Właściwości przy rozciąganiu (poprzeczny
moduł rozciągający) dla kitów stosowanych
w zimnym klimacie (-30°C)
Właściwości mechaniczne przy stałym
wydłużeniu dla kitów stosowanych w
zimnym klimacie (-30°C)
Trwałość

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

NF
≤ 10 %
NF
NF / Zmiana
modułu
siecznego: ≤ 50 %
NF

EN 15651-4:2012

NR

NF

Spełnia

(*)Patrz karta charakterystyki
NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona
NF: No Failure / Brak uszkodzenia
NR: Not required / Nie wymagane
W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna
dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami
użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana
zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisał(-a):

Oosterhout, 10/2015
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KARTA CHARAKTERYSTYKI na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830
DEN BRAVEN X-POLYMER USZCZELNIACZ-KLEJ DO WSZYSTKIEGO
Data wydania: 26.01.2015

4.41H

Data aktualizacji: 03.02.2017

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1.

Identyfikator produktu

DEN BRAVEN X-POLYMER USZCZELNIACZ-KLEJ DO WSZYSTKIEGO
4.41H
1.2.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Jednoskładnikowy, trwale elastyczny kit na bazie HD Polimeru, do zastosowań ogólnobudowlanych wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń

1.3.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Producent:
Den Braven
P.O. Box 194, 4900 Oosterhout, Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout, Holandia
Importer/Dystrybutor:

1.4.

Den Braven East Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B, Sady
62-080 Tarnowo Podgórne
Osoba odpowiedzialna za produkt: Marcin Leszczyński, tel. 61 89 61 740
Numer telefonu alarmowego
+48 (0) 61 89 61 740 w godz. 8.00–16.00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008 (CLP)
Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie.

2.2.

Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008
Hasło ostrzegawcze

Brak

Piktogramy

Brak

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
Brak
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Brak
Informacje uzupełniające
EUH 210
EUH 208

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Zawiera sebacynian bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperidylo),
N-[3-(trimetoksysililo)propylo]etylenodiaminę,
N-[3(dimetoksymetylosililo)propylo]etylenodiaminę,
dioktylocynobis(acetyloacetonian).
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KARTA CHARAKTERYSTYKI na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830
DEN BRAVEN X-POLYMER USZCZELNIACZ-KLEJ DO WSZYSTKIEGO
Data wydania: 26.01.2015

4.41H

Data aktualizacji: 03.02.2017

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
2.3.

Inne zagrożenia
Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1.
3.2.

Substancje – Nie dotyczy
Mieszaniny
Charakter chemiczny: mieszanina poniższych składników z nieklasyfikowanymi dodatkami.
Nazwa substancji

Identyfikator

Klasyfikacja 1272/2008

% wag

Trimetoksywinylosilan

Indeks --CAS 2768-02-7
WE 220-449-8
Nr rejestracyjny 012119513215-52

Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4

1-5

H226
H332

Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia H ujęto w sekcji 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1.

4.2.
4.3.

Opis środków pierwszej pomocy
Drogi narażenia:
Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami.
Następstwa wdychania:

Wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeże powietrze. Ułożyć w wygodnej pozycji. Zapewnić ciepło i spokój.

W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską.
Następstwa połknięcia:

Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów.
Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do połknięcia.

W razie potrzeby przetransportować do szpitala. Choremu zapewnić spokój, leżenie i ciepło.
Kontakt z oczami:
 Usunąć szkła kontaktowe.
Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15 minut, przy wywiniętych powiekach. Co pewien
czas nakładać górną na dolną powiekę. Oczy osłonić kompresem.
 W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty.
Kontakt ze skórą:
 Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczyścić zanieczyszczoną skórę, przemyć dużą ilością wody a następnie wodą z łagodnym mydłem.
 W przypadku gdy podrażnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem.
Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak danych
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Brak danych

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
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KARTA CHARAKTERYSTYKI na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830
DEN BRAVEN X-POLYMER USZCZELNIACZ-KLEJ DO WSZYSTKIEGO
Data wydania: 26.01.2015

5.1.

5.2.

5.3.

4.41H

Data aktualizacji: 03.02.2017

Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze:
piana gaśnicza odporna na alkohol, ditlenek węgla CO2, proszki gaśnicze, rozproszona woda.
Niewłaściwe środki gaśnicze:
Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się produktu.
Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Produkty spalania:
Podczas spalania tworzą się toksyczne produkty rozkładu termicznego.
Mieszaniny wybuchowe:
Nie dotyczy
Informacje dla straży pożarnej
Stosować standardowe metody gaszenia pożarów chemicznych.
Pojemniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę możliwości usunąć z zagrożonego obszaru.
Opary strącać rozproszonymi strumieniami wody.
Sprzęt ochronny strażaków:
Pełne wyposażenie ochronne.
Aparaty izolujące drogi oddechowe.

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
Indywidualne środki ostrożności: Patrz Sekcja 8
W przypadku wydostania się większej ilości mieszaniny, ostrzec jej użytkowników i nakazać opuszczenie zanieczyszczonego
terenu osobom postronnym.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska.
Zabezpieczyć studzienki ściekowe.
W przypadku poważnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia gruntu,
powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Usunąć wszelkie potencjalne źródła zapłonu. Nie palić
Zabezpieczyć uszkodzone opakowania.
Wietrzyć zagrożony obszar i unikać wdychania oparów.
Uwolniony produkt zbierać mechanicznie.
Zebraną ze środowiska masę umieścić w opakowaniu zastępczym i skierować do zniszczenia.
Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.
Odniesienia do innych sekcji
Ochrony osobiste: sekcja 8
Metody unieszkodliwiania: sekcja 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Zalecenia podczas wykonywania czynności z mieszaniną:
Unikać kontaktu z oczami i skórą.
Unikać wdychania par.
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji
Stosować przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
Zanieczyszczone ubranie wymienić.
Dokładnie umyć ręce wodą po użyciu.
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830
DEN BRAVEN X-POLYMER USZCZELNIACZ-KLEJ DO WSZYSTKIEGO
Data wydania: 26.01.2015
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4.41H
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Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.
Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Pomieszczenia magazynowe muszą być wydajnie wentylowane.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać w chłodnym miejscu.
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki.
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1.

Parametry dotyczące kontroli
Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 817) w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
SUBSTANCJA

IDENTYFIKATOR

NDS
(mg/m3)

NDSCh
(mg/m3)

NDSP
(mg/m3)

---

---

---

---

---

DNEL/ PNEC
Brak
8.2.

Kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli
Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy muszą być wydajnie wentylowane.
Indywidualne środki ochrony
Ochrona oczu lub twarzy
W normalnych warunkach nie jest wymagana.
W razie potrzeby stosować okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normą PN-EN:166:2005.
Ochrona skóry

Ochrona rąk
Rękawice ochronne zgodne z wymaganiami normy EN374.
Materiał rękawic dobierać uwzględniając czas przebicia, szybkość przenikania i degradację.
Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia oznak ich zużycia,
uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie).
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieosłonięte części ciała.
Ochrona ciała
Kompletne ubranie zabezpieczające przeciwko chemikaliom. Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być dobrany
odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku pracy.
Ochrona dróg oddechowych
W normalnych warunkach nie jest wymagana.
W przypadku intensywnego lub dłuższego narażenia lub niedostatecznej wentylacji stosować niezależne ochrony dróg
oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.
Kontrola narażenia środowiska
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KARTA CHARAKTERYSTYKI na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830
DEN BRAVEN X-POLYMER USZCZELNIACZ-KLEJ DO WSZYSTKIEGO
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Data aktualizacji: 03.02.2017

Nie wprowadzać do kanalizacji i środowiska.
Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny
Stosować się do dobrych praktyk higieny osobistej.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1.

9.2.

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Wygląd:
Pasta w warunkach normalnych
Barwa:
Różne
Zapach:
Charakterystyczny
pH:
Brak danych
Temperatura topnienia/krzepnięcia:
Brak danych
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur
>270°C
wrzenia:
Temperatura zapłonu:
>100°C
Temperatura palenia się:
420 °C
Palność (ciała stałego, gazu):
Nie dotyczy
Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica
0,1 – 0,2 % obj.
wybuchowości:
Prężność par:
Brak danych
Gęstość par:
Brak danych
Gęstość względna:
1,54 g/cm3 /20oC
Rozpuszczalność:
Nie lub mało mieszalny w wodzie
Współczynnik podziału n-oktanol / woda:
Brak danych
Temperatura samozapłonu:
Mieszanina nie jest samozapalna
Temperatura rozkładu:
Brak danych
Lepkość:
Brak danych
Właściwości wybuchowe:
Nie dotyczy
Właściwości utleniające:
Nie dotyczy
Inne informacje
Lotne związki organiczne (EC):
2,34 %
Lotne związki organiczne (EC):
36,0 g/l

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Reaktywność
W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.
Stabilność chemiczna
W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Nie są znane.
Warunki, których należy unikać
Brak
Materiały niezgodne
Brak danych
Niebezpieczne produkty rozkładu
Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Strona: 5/8

KARTA CHARAKTERYSTYKI na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830
DEN BRAVEN X-POLYMER USZCZELNIACZ-KLEJ DO WSZYSTKIEGO
Data wydania: 26.01.2015

11.1.

4.41H

Data aktualizacji: 03.02.2017

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie żrące/drażniące na skórę
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Zawiera Bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperidylo) sebacynian, N-[3-(trimetoksysililo)propylo]etylenodiaminę, N[3(dimetoksymetylosililo)propylo]etylenodiaminę, dioktylocynobis(acetyloacetonian). Może powodować wystąpienie
reakcji alergicznej.
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Rakotwórczość
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Szkodliwe działanie na rozrodczość
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Zagrożenie spowodowane aspiracją
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1.

12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

Toksyczność
Toksyczność ostra
Brak dostępnych dalszych istotnych danych.
Trwałość i zdolność do rozkładu
Brak dostępnych dalszych istotnych danych.
Zdolność do bioakumulacji
Brak dostępnych dalszych istotnych danych.
Mobilność w glebie
Brak dostępnych dalszych istotnych danych.
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Nie przeprowadzono oceny PBT/vPvB ponieważ nie jest wymagana ocena bezpieczeństwa.
Inne szkodliwe skutki działania
Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadów
Sposób likwidacji
Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia
wód gruntowych i powierzchniowych.
Kod odpadu
Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923)
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Kod odpadu musi być nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zależności od branży miejsca użytkowania.
08 04 09
Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.
14.7.

Numer UN (numer ONZ)
Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Nalepka ostrzegawcza:
Kod klasyfikacyjny:
Grupa pakowania
Zagrożenia dla środowiska
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do
konwencji MARPOL i kodeksem IBC

ADR/RID
-------

IMGD
-------Nie dotyczy
Nie dotyczy

IATA
-------

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
Karta charakterystyki została opracowana na podstawie:
 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE
 Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1907/2006 [ATP1, ATP2, ATP3, ATP4, ATP5, ATP6]
 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH) (zastępuje rozporządzenie WE 453/2015)
 Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322) z późniejszymi zmianami
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6.06.2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817)
 Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2013 poz.21)
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923)
 Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z późniejszymi zmianami
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)
15.2.

Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje
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Znaczenie zwrotów zagrożenia z sekcji: 3
H226
Łatwopalna ciecz i pary
H332
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Zalecane ograniczenia w stosowaniu:
Brak danych
Porady szkoleniowe
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki
CAS (Chemical Abstracts Service)
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej:

numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS)

numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (ELINCS)

numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe
Nr UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN)
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych
IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
Inne źródła informacji
IUCLID International Uniform Chemical Information Database
ESIS European Chemical Substances Information System
ECHA Website Baza substancji zarejestrowanych zgodnie z REACH
Inne informacje:
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką przemysłową i w
zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia
przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako gwarancja
określonych właściwości.
Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność
za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu.
Karta charakterystyki została wykonana
w Przedsiębiorstwie EKOS S.C.
80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 205/209
tel: +48 58 305 37 46, e-mail ekos@ekos.gda.pl
www.ekos.gda.pl
na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawiającego i materiałów z własnej bazy danych.
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Wykończenia wnętrz, tarasy, balkony, fasada, dach / Hybrifix
•

Bezpieczny dla użytkownika - bez izocyjanianów, silikonu,
rozpuszczalników

•

Niekorozyjny w stosunku do metali

Zastosowania
USZCZELNIENIA ogólnobudowlane oraz dylatacje. KLEJENIE
materiałów budowlanych oraz elementów wykończeniowych,
wewnątrz i na zewnątrz, także w pomieszczeniach sanitarnych i
przy pośrednim
kontakcie z żywnością. W szczególności wypełnianie pęknięć, rys i
szczelin w betonie, ceramice budowlanej, tynkach, gipsach,
drewnie, kamieniu. Uszczelnienia sanitarne (umywalki, wanny,
kabiny prysznicowe, blaty kuchenne itp.). Narożnikowe
uszczelnienia połączeń płytek ceramicznych. Przyklejanie
niewielkich materiałów izolacyjnych, parapetów, dekoracji
ściennych, progów, kasetonów, rozet, listew wykończeniowych,

Opis produktu

płytek, paneli, uchwytów, półek, ram. Klejenie oraz uszczelnianie

Den Braven X-Polymer Uszczelniacz-Klej Do Wszystkiego to

gablot, kasetonów reklamowych, witryn, mebli. Dylatacje

jednoskładnikowy, trwale elastyczny kit na bazie HD Polimeru, do

posadzkowe i fasadowe. Urządzenia chłodnicze, kontenery,

zastosowań ogólnobudowlanych wewnątrz i na zewnątrz

autochłodnie, płyty warstwowe konstrukcyjne, zakłady przemysłu

pomieszczeń.

spożywczego.

Korzyści

Sposób użycia

•

100% gwarancja szczelności

•

Nieagresywny i bezwonny

•

Ekstremalna elastyczność w szerokim zakresie temperatur od -

USZCZELNIANIE - Głębokość spoiny powinna być zawsze w
odpowiedniej proporcji do jej szerokości. Generalnie stosunek ten
(przy szerokości szczeliny do 10 mm) powinien być 1:1, przy czym
szerokość i głębokość szczeliny powinna wynosić co najmniej 5

40°C do + 90°C

mm. Dla szczelin o szerokości większej niż 10mm, stosunek ten

•

Odporność na UV (uwaga: kolor biały może ulegać odbarwieniu)

oblicza się ze wzoru "głębokość [mm] = (szerokość [mm] / 3) + 6. W

•

Maksymalna przyczepność bez podkładu do większości podłoży
budowlanych, gładkich i porowatych, suchych i wilgotnych,
chłonnych i niechłonnych, w pionie i poziomie

•

Wodoodporny (także do uszczelnień sanitarnych)

•

Po wyschnięciu skutecznie malowalny bez rys i odbarwień

•

Tworzy równą, niezapadającą się fugę, bez ryzyka tworzenia się

celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej
gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę pod
kątem na szerokość spoiny. W celu uniknięcia zabrudzeń okolic
wypełnianej szczeliny, zabezpieczyć ją po bokach za pomocą
malarskiej taśmy maskującej. Taśmę usunąć natychmiast po
zakończeniu obróbki fugi. Fugi wygładzić szpachelką, szpatułką lub
palcem, maczając w wodzie z niewielką domieszką mydła, w ciągu
10 minut od nałożenia. Fuga powinna mieć kształt pozwalający na

pęcherzy w kontakcie z wilgotnym podłożem lub powietrzem

swobodne ściekanie wody. KLEJENIE - Nakładać równolegle

•

Znikomy skurcz - nie tworzy szkodliwych naprężeń

pionowymi paskami w niewielkich odstępach (10-20cm - w

•

Wysoka odporność fizyczna (odporny na działanie czynników
atmosferycznych, grzyby i pleśnie)

•

Wysoka odporność mechaniczna (odporny na drgania, wibracje,

zależności od rozmiarów przyklejanych elementów). Nie nakładać
punktowo. Zachować minimum 2 mm grubość spoiny klejowej
(niezbędne dla poprawnego utwardzenia się kleju i skutecznego
przenoszenia odkształceń).

pracę materiałów budowlanych)
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Informacja dodatkowa
100% Moduł

Malowalność
DIN 53504 S2

Baza
@ +23°C/50%

Czas utwardzania

RH

Dopuszczalne odkształcenia złącza
Gęstość

1,53 N/mm²

Po wyschnięciu można malować farbami wodnymi i większością

Hybrid

Tym niemniej, z uwagi na ogromną różnorodność farb oraz ciągły

Approximately

rozwój technologii farb i lakierów, przed malowaniem zawsze

2-3 mm/24
hours

użycia. Malowanie zaleca się wykonać w ciągu kilku dni od aplikacji

25%
ISO 1183-1

1,56 g/ml

Odporność na mróz w transporcie

Up to -15°C

Odporność termiczna

-40°C to +90°C

Shore-A twardość

DIN 53505

Temperatura aplikacji

52
+5°C to +40°C

@ Ø2,5 mm/6,3

Tempo wyciskania

bar

10 minutes @

Tworzenie się naskórka

DBTM 10.00

Wydłużenie przy zerwaniu

DIN 53504 S2

400%

Wytrzymałość na rozciąganie

DIN 53504 S2

2,20 N/mm²

Ściekanie

ISO 7390

< 2 mm

+23°C/50% RH

Ograniczenia
Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich
plastików, neoprenu i nawierzchni bitumicznych
•

Nie nadaje się do kamienia naturalnego i luster

•

Unikać kontaktu z chlorem (baseny)

przeprowadzić test i ocenić przydatność produktu do zamierzonego
produktu. W przeciwnym razie przed malowaniem powierzchnię
produktu lekko przeszlifować.

Czyszczenie
Narzędzia myć zaraz po użyciu przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej
lub środka Den Braven Cleaner. Do zyszczenia świeżych zabrudzeń
z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki
czyszczące Den Braven Bravo. Utwardzone resztki można usunąć
przy pomocy środka Den Braven Sili-Kill. Do starych zabrudzeń
stosować benzynę ekstrakcyjną.

150 g/min

Są to typowe wartości

•

farb dwuskładnikowych. Farby syntetyczne mogą wolniej schnąć.

Przygotowanie powierzchni

Kolor(y)
•

Biały

•

Szary

•

Czarny

•

Brązowy

Opakowanie
•

Tubka-luzem

•

Kartusz
Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym
miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 18
miesięcy od daty produkcji.

Usunąć z podłoża tłuszcze, brud i inne zabrudzenia. Przed użyciem
na podłożach z tworzyw sztucznych lub powłokach malarskich
zaleca się przeprowadzić test przyczepności. Do połączeń z
powierzchniami mocno porowatymi lub silnie chłonnymi poleca się
zastosować grunt Den Braven Primer B1. Powierzchnia musi być
czysta, sucha, dokładnie i starannie odtłuszczona, wolna od kurzu i
tym podobnych zanieczyszczeń.
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realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Den Braven. Informacje zawarte w aktualnej
karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.

Certyfikaty
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
EN 15651-3: S XS3
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
Emicode EC1 Plus
Emission Certificate M1
ISEGA
A+ French VOC Regulation

Bezpieczeństwo
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do
pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja
Den Braven gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze
specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do
użycia).
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest
oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Den Braven nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły
pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Den Braven zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powninien zapoznać się z treścią tego dokumentu i
dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do
zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza
naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Den Braven. Wszelkie zamówienia są
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