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TEDAN.PL  Mateusz  Skwirut                                                                                  
 

ul. Górczewska 228B/U4,  01-460 Warszawa, NIP: 5222807094, www.tedan.pl                                                                           
tel.:  (22) 304 97 18,  +48 603 217 098,  e-mail: tedan@tedan.pl 

 

Karta Charakterystyki  
                                Produkt w klasie I wyrobu medycznego zgodnie z regułą 1. Zgodnie z dyrektywą 

93/42/EWG i normami: PN-EN 1041+A1:2013-12; PN-EN  ISO15223-1:2017-02 
 

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKA CJA PRZEDSIĘBIORSTWA  

Nazwa produktu:  Mata dekontaminacyjna  

Zalecane zastosowania: Jednorazowe błony pokryte klejem, używane do usuwania drobinek w obszarach 

krytycznych środowiskowo, takich jak: szpitale, laboratoria, zakłady farmaceutyczne i wszędzie tam, gdzie 

pojawia się potrzeba zachowania wysokiego stopnia czystości, a także przy wyjściach z obszaru chronionego, z 

którego nie powinny przenikać zanieczyszczenia (śluzy, przejścia, korytarze, szatnie, magazyny).  
 

Ograniczenia w u życiu: Nie dotyczy 

Podmiot odpowiedzialny: TEDAN.PL Mateusz Skwirut  

Adres: ul. Górczewska 228B/U4, 01-460 Warszawa 

Numer telefonu: (22) 304 97 18,  +48 603 217 098 

www: tedan.pl;  e-mail: tedan@tedan.pl 

2. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH  

 
 

Charakterystyka Chemiczna: Mieszanina 
 

Składnik Numer CAS Numer EC Waga (%) 

Polietylen 9002-88-4 --- 90 

Kwas poliakrylowy 9003-01-4 618-347-7 10 
 

3. IDENTYFIKACJA ZAGRO ŻEŃ 

 
 

Klasyfikacja zgodnie z GHS 

Nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z GHS. 

 

Potencjalny wpływ na zdrowie   

Mata lepka jest produkowana i stosowana jako produkt przemysłowy i konsumencki bez żadnego szkodliwego 

wpływu na zdrowie. Mata klejowa została zaklasyfikowana jako produkt nietoksyczny. Kontakt z oczami 

spowoduje podrażnienie mechaniczne. Kontakt ze skórą nie wywołuje podrażnienia skóry, obrzmienia ani 

uczulenia. 
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4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY  

  
Informacje ogólne:   Normalne zastosowanie nie wymaga stosowania specjalnych środków 

Najważniejsze objawy/skutki, ostre i opó źnione: Brak dostępnych danych.  

Wskazania dotycz ące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego  post ępowania z 

poszkodowanym: Brak dostępnych danych. 
 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

 
 Odpowiednie środki ga śnicze: 

Użyć środka gaśniczego odpowiedniego dla warunków lokalnych i otoczenia, takiego jak suchy proszek, CO₂. 

Nieodpowiednie środki ga śnicze: Brak dostępnych danych. 

Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą chemiczn ą: Brak dostępnych danych. 

 Szczególne środki ochronne dla stra żaków: Środki ochrony: Nosić autonomiczny respirator. Nosić pełny 

zabezpieczający nieprzepuszczalny kombinezon. 
 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA  

 
 Normalne zastosowanie nie wymaga stosowania specjal nych środków.  

Informacje dotyczące bezpiecznego postępowania znajdują się w Sekcji 7. 

Informacje na temat środków ochrony indywidualnej znajdują się w Sekcji 8. 

Informacje na temat utylizacji znajdują się w Sekcji 14.   
 

7. POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE  

 
Normalne zastosowanie nie wymaga stosowania specjal nych środków.  

Postępowanie z produktem (personel) – Unikać kontaktu z oczami.  

Postępowanie z produktem (aspekty fizyczne) – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskier i płomienia. 

Sposób przechowywania – przechowywać płasko. Nie zginać i nie umieszczać na nierównej podłodze. 

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, płomieni, związków chemicznych, rozpuszczalników. 

 

8. KONTROLA NARA ŻANIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

 
Środki ochrony osobistej:  

Ochrona oczu / twarzy: Normalnie nie wymagane 

Maska oddechowa:  Normalnie nie wymagane 

Rękawice ochronne:  Normalnie niewymagane 
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9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

 

Arkusze polietylenowe: 

Stan fizyczny: Stały. 

Postać: Arkusze  

Kolor: Niebieski, biały, zielony, szare 

Zapach:  Brak dostępnych danych . 

PH: Brak dostępnych danych . 

Temperatura topnienia/zamarzania:  Brak dostępnych danych . 

Temperatura zapłonu:  Brak dostępnych danych . 

Palno ść (stałe, gaz):  Brak dostępnych danych. 

Ograniczenia wybuchowe (obj.% w powietrzu):  Brak dostępnych danych. 

Ciśnienie pary, kPa przy 20 ℃: Brak dostępnych danych. 

Gęsto ść pary:  Brak dostępnych danych. 

Rozpuszczalno ść(i):  Brak dostępnych danych. 

Temperatura samozapłonu:  Brak dostępnych danych.  

Temperatura rozkładu:  Brak dostępnych danych. 

Lepko ść: Brak dostępnych danych. 
 

Klej akrylowy: 

Rozpuszczalno ść: Rozpuszczalny w acetonie, akrylanie etylu    
 

10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

 

Stabilno ść chemiczna: Stabilna. 

Możliwo ść niebezpiecznej reakcji: Brak dostępnych danych. 

Warunki, których nale ży unika ć: Niezgodne materiały. 

Niebezpieczne produkty rozkładu: Tlenek węgla. 

Polietylen:  Kwas siarkowy, kwas solny, kwas azotowy zmiękczają błonę polietylenową.  

Klej:  Aceton, akrylan etylu, toluen, benzen rozpuszczają klej. 
 

11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 
  

 Toksyczno ść ostra: Nie występuje 

Numer CAS LC50/LD50 

9002-88-4 Brak dostępnych danych. 

9003-01-4 Brak dostępnych danych. 
 
 

Działanie żrące/dra żniące na skór ę/Poważne uszkodzenie/podra żnienie oczu/Działanie uczulaj ące na  

drogi oddechowe lub skór ę: Brak dostępnych danych. 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze/Toksyczno ść reprodukcyjna: Brak dostępnych danych. 

Rakotwórczo ść: Brak dostępnych danych. 

Działanie toksyczne na narz ądy docelowe - Ekspozycja jednorazowa: Brak dostępnych danych. 
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Działanie toksyczne na narz ądy docelowe - Ekspozycja wielokrotna: Brak dostępnych danych.  

Niebezpiecze ństwo wdychania: Brak dostępnych danych. 

Informacje na temat prawdopodobnych dróg ekspozycji : Brak dostępnych danych. 
 

12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE 

 
Toksyczno ść Ekologiczna: Brak dostępnych danych. 

Trwało ść i zdolno ść do rozkładu: Brak dostępnych danych. 

Zdolno ść do bioakumulacji: Brak dostępnych danych. 

Mobilno ść w glebie: Brak dostępnych danych. 

Inne niepo żądane skutki: Brak dostępnych danych. 

 

13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

 
Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

14.  INFORMACJE O TRANSPORCIE 

 
Klasa zagrożenia: Materiał nieobjęty przepisami  

Ilość podlegająca zgłoszeniu: Materiał nieobjęty przepisami 

 

15.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

 

Dyrektywa Rady 93/42/EWG (z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz 

procedur oceny zgodności wyrobów medycznych. 

 

Ocena bezpiecze ństwa chemicznego: Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie jest wymagana. 

 

16.  INNE INFORMACJE  

 
Firma TEDAN.PL dołożyła wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej karcie charakterystyki były dokładne 

i aktualne w dniu opracowania karty. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia 

określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, 

składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe 

wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej 

dziedzinie. 

Według informacji które posiadamy, informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dokładne. Jednakże 

wskazany powyżej dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność informacji 

zawartych w niniejszym dokumencie. 


