
SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY/IDENTYFIKACJA
PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu: MOLEKO Grunt akrylowy uniwersalny

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odra-
dzane: do gruntowania podłoży na ścianach i podłodze przed nakładaniem posa-
dzek, układaniem płytek ceramicznych, malowaniem tapetowaniem. Zabezpiecza 
podłoże cementowe, cementowo- wapienne, powierzchniowo wzmacnia i  impre-
gnuje beton komórkowy, płyty wiórowe, stolarskie, gipsowe i gipsowo-kartonowe.
Moleko grunt po wyschnięciu tworzy bezbarwną, elastyczną i paroprzepuszczalną 
powlokę. Czas schnięcia od 1 do 3 godzin, w zależności od warunków otoczenia.  

Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Czas schnięcia od 1 do 3 
godzin, w zależności od warunków otoczenia.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Producent:  
BRACHEM 
Sebastian Wódka, ul. Przykoszarowa 29A
03-260 Warszawa, www.brachem.pl

E-mail osoby odpowiedzialnej za karty charakterystyki: biuro@brachem.pl

1.4. Telefon alarmowy: (+48) 794-355-313 czynny od poniedziałku do piątku 
w godz: 8:00-16:00

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: klasyfikacja produktu zgodnie z prze-
pisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003 r. w sprawie kry-
teriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 
1666 ze zmianami w Dz. U. 2004 r., nr 243, poz. 2440, Dz. U. Nr 174, poz. 1222, 2007 r. 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywą Komisji nr 2006/8/WE.

2.2. Elementy oznakowania:  
brak danych.

2.3. Inne zagrożenia: nie klasyfikowany jako produkt niebezpieczny.

SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
3.1. Substancje: produkt jest wodną emulsją modyfikowanej dyspersji styrenowo –  
akrylowej 8%. Ponadto, zawiera środki konserwujące i odpieniające.

3.2. Mieszaniny: zgodnie z recepturą podaną przez producenta, zawartość składni-
ków niebezpiecznych w produkcie, jest mniejsza od wartości odpowiednich stężeń 
granicznych dla tych składników.

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY  
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Układ oddechowy: ze względu na skład i postać produktu nie stwarza zagrożenia 
inhalacyjnego w warunkach stosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem

kontakt ze skórą: w przypadku zatrucia wynieść osobę ze strefy skażonej, zapew-
nić zatrutemu oddychanie świeżym powietrzem, skontaktować się z lekarzem.

Kontakt z okiem: zdjąć skażoną odzież, przy kontakcie z gorącą, roztopioną taśmą 
następnie przemywać przez ok. 10 min skórę chłodną wodą. Kontakt skóry z rozto-
pionym materiałem traktować jak oparzenie. Przy poparzeniu należy skonsultować-
się z lekarzem. Nie odrywać zaschniętego materiału.

Spożycie: wypłukać usta wodą. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: brak danych.

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

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
5.1.  Zalecane środki gaśnicze: preparat jest niepalny. Stosować środki gaśnicze 
właściwie dla otaczających materiałów.

Środki gaśnicze niedozwolone ze względów bezpieczeństwa: nieznane.

5.2. Szczególne zagrożenia: podczas pożaru mogą wytwarzać się szkodliwe gazy 
zawierające tlenek węgla i inne toksyczne substancje.

5.3. Specjalne wyposażenia ochronne dla strażaków: podczas pożaru, ze wzglę-
du na otaczające materiały mogą powstawać substancje szkodliwe dla zdrowia. 
Nałożyć odzież ochronną gazoszczelną i aparat izolujący drogi oddechowe (aparat 
tlenowy skompletowany z maską).

Dalsze zalecenia: nie dopuszczać do przedostawania się skażonych środków ga-
śniczych do kanalizacji, wód powierzchniowych i gleby. Woda skażona środkami ga-
śniczymi musi być usuwana jako odpad niebezpieczny.

 

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU  
NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
6.1. Indywidualnie środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach 
awaryjnych: unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Usuwania uwolnionego prepara-
tu mogą dokonywać tylko osoby wyposażone w odpowiednie środki ochrony osobi-
stej (pkt.8) Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

6.2. Środki ostrożności w zakresie do środowiska: zabezpieczyć produkt przed 
przedostaniem się do wód bieżących i kanałów ściekowych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzeniu się skażenia i służące do 
usuwania skażenia: uwolniony produkt zasypać materiałem pochłaniającym – pia-
sek, ziemia, trociny i zebrać do odpowiednich pojemników celem dalszej utylizacji. 
Zanieczyszczone powierzchnie zmyć niezwłocznie wodą z odpowiednim środkiem 
czyszczącym.

6.4. Odniesienia do innych sekcji: pozostałości usuwać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (sekcja 13).

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATAMI I JEGO  
MAGAZYNOWANIE
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: stosować zgod-
nie z zaleceniami podanymi w instrukcji stosowania. Przestrzegać zaleceń obowią-
zujących podczas pracy z czynnikami chemicznymi – Dz. U. z dnia 18 stycznia 2005r., 
Nr 11, poz. 86. Nie dopuszczać do uwalniania produktu. Unikać kontaktu z oczami  
i skórą. Umyć ręce po stosowaniu preparatu.

7.2. Warunki bezpiecznego przechowywania: przechowywać w szczelnie za-
mkniętym fabrycznym opakowaniu, w temperaturze od +5 C do +35 C. Okres przy-
datności do użycia: 12 miesiące od daty produkcji.

Zawartość i opakowanie utylizować zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.

7.3. Szczególne zastosowania końcowe: nie ma szczególnych ograniczeń doty-
czących przechowywania z innymi produktami.

Inne informacje: nie używać zanieczyszczonych, pustych opakowań 
do innych celów.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY  
INDYWIDUALNEJ 
 
8.1. Dane dotyczące kontroli: zgodnie z rozporządzeniem MP i PS w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwychdla zdrowia w 
środowisku pracy z dnia 29 listopada 2002r (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późniejszymi 
zmianami Dz. U. z 2005r., Nr 212, poz. 1769, Dz. U. Nr 161, poz. 1142, 2007). Wartości 
dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy – nie określono.

8.2. Kontrola narażenia 

Monitoring: PN ISO 4225/Ak:1999 Jakość powietrza – Zagadnienia ogólne – Ter-
minologia (arkusz krajowy). PN Z – 04008 – 7:2002 Ochrona czystości powie-
trza – Pobranie próbek – Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy  
i interpretacja wyników. PN – EN – 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy – 
Wytyczne oceny narażania inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porówna-
nie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. PN – EN – 482:2002. Po-
wietrze na stanowiskach pracy – Ogólne wymagania dotyczące procedur pomiaru 
czynników chemicznych.

Środki ochrony indywidualnej: ochrona dróg oddechowych, nie jest wymagana  
w warunkach pracy zgodnie z instrukcją.
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• ochrona rąk, nosić odpowiednie rękawice ochronne.

• ochrona oczu, nosić okulary ochronne.

• ochrona skóry, nosić odpowiednią odzież ochronną.rękawice wymienić.

.Dodatkowe informacje: myć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy.
Przechowywać z dala od żywności i napojów. Nie pić, nie jeść ani nie palić tytoniu 
podczas pracy z produktem. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowa-
ne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwo-
ści ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie pranie, konserwację, naprawę 
i odkażanie.

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
9.1.  Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
• Postać: ciecz
• Barwa: mlecznobiała
• Zapach: swoisty, słaby

9.2. Inne informacje
• PH: ok. 8
• Gęstość: ok. 1,0 g / cm
• Palność: nie palny
• Właściwości wybuchowe: nie dotyczy
• Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszcza się

 
 
SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
10.1. Reaktywność: brak danych.

10.2. Stabilność: produkt stabilny w zalecanych warunkach stosowania 
 i składowania. 
10.3. Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji: brak danych.

10.4. Warunki, których należy unikać: nie dopuszczać do zamarzania 
 i przegrzania.

10.5. Materiały, których należy unikać: nieznane.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu: nie są znane w warunkach stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem. Podczas pożaru uwalniają się szkodliwe gazy – patrz 
sekcja 5.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:

Toksyczność ostra dla głównych składników produktu: wartość medialnego stę-
żenia śmiertelnego, DL50, po podaniu drogą pokarmową szczurom - > 2000 mg/
kg masy ciała.

Drogi narażenia: 

• kontakt z okiem, może powodować podrażnienie błon śluzowych oczu w następ-
stwie długotrwałego kontaktu.

• kontakt ze skórą, może powodować podrażnienie skóry w następstwie długo-
trwałego kontaktu.

• specyficzne zagrożenia, nie ma.
 

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
12.1.Toksyczność: wartość CL 50 dla ryb - > 500 mg/l wody.

wartość EC 0 dla bakterii osadu czynnego - > 10 000 mg/kg..

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu: nie określono

12.3. Zdolność do bioakumulacji: brak danych.

12.4. Mobilność w glebie: brak danych.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: brak danych.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania: brak danych..

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Metody unieszkodliwienia odpadów: Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu od-
padów (Dz. U. nr 112, poz. 1206). W zależności od warunków i sposobu stosowania 
produktu można przypisać inne kody odpadom produktu – Nie określono. Przestrze-
gać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001r., 

poz.628 – tekst ujednolicony).Przestrzegać przepisów ustawy o opakowaniach i 
odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz.638 – tekst ujednolicony).

Uwagi: Przestrzegać przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowanio-
wych (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz.638 – tekst ujednolicony).

SEKCJA 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE  
14.1. Numer UN (numer ONZ): nie dotyczy

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania: nie dotyczy

14.5. Zagrożenia dla środowiska. Zanieczyszczenia morskie: nie dotyczy

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:
Kod ograniczeń w tunelach: nie dotyczy

Właściwości fizyko – chemiczne: patrz sekcja 9

Ilość maksymalna: nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL  
i kodeksem IBC: nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW  
PRAWNYCH 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 
nr 11, poz. 84 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakte-
rystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140, poz. 
1171 ze zmianami w Dz. U. nr 2/2005 poz. 8, Dz. U. z dnia 16 listopada 2007r., nr 215, 
poz. 1588).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu sub-
stancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 201, poz. 
1674).

Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i prepara-
tów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666 ze zmianami w Dz. U. 2004r., nr 243, poz. 
2440, Dz. U. nr 174, poz. 1222, 2007).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maj 1996r. w spra-
wie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opie-
ki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 69/1996, poz. 332 wraz z późniejszymi 
zmianami).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadni-
czych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).
Transport drogowy (ADR) i kolejowy (RID) zgodnie z Oświadczeniem Rządowym 
z dnia 24 września 2002r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B 

Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r. (Dz. U. nr 
194/2002, poz. 1629 ze zmianami w Dz. U. 03.207. 2013);Dz. U. 03.207. 2014 (wersja 
ujednolicona Dz. U. 05.178. 1481) ze zmianami w Dz. U. nr 99, poz. 667, 2007r. oraz 
Ustawą z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z dnia 17 maja 2003r. 
nr 86, poz. 789) – tekst ujednolicony (zm. Dz. U. z 2007, nr 191, poz. 1374, Dz. U. nr 
176, poz. 1238).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej - tekst ujednolicony (Dz. U. 
z 2001r. nr 5, poz. 43 z późniejszymi zmianami. Transport żeglugą śródlądową zgod-
nie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie 
przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz. U. z dnia 
29 kwietnia 2004r. nr 88, poz. 839).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac 
wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac 
(Dz. U. nr 200, poz. 2047 z 2004r. ze zmianami w Dz. U. nr 136, poz. 1145, 2005r., Dz. 
U. nr 107, poz. 724, 2006r.).Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r. 
w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. nr 114, poz. 545, 1996r. ze 
zmianami w Dz. U. nr 127, poz. 1092, 2002r.).

Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 
września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206).

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopusz-
czalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
(Dz. U. z 2002r. nr 217, poz. 1833 ze zmianami w Dz. U. z 2005r. nr 212, poz. 1769, 
Dz. U. nr 161, poz. 1142, 2007r.). Dyrektywa Komisji nr 2000/39/EC i 2006/15/EC  
w sprawie ustanowienia pierwszej i drugiej listy indykatywnych wartości najwyż-
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Oznakowanie opakowań jednostkowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173, poz. 1679 ze zmianami 
w Dz. U. / 2004r. nr 260, poz. 2595).

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE 
Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy, jakkolwiek 
nie możemy brać odpowiedzialności za szkody i straty jakie mogą wyniknąć z nie-
właściwego użycia produktu. Podczas sporządzania karty charakterystyki braliśmy 
pod uwagę wszystkie właściwe zastosowania produktu, każdy użytkownik ponosi 
odpowiedzialność w przypadku innego zastosowania produktu.

Oznakowanie produktu znajduje się w punkcie 2 karty charakterystyki. Aktualizacja 
według obowiązujących przepisów prawnych.
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