
 
 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

SPILL-SORB 

naturalny sorbent torfowy 
Preparat nie jest preparatem niebezpiecznym w rozumieniu Ustawy o Substancjach i Preparatach Chem. z dnia 
11.01.2001r. ( Dz. U. Nr 11 poz. 84) 
Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14 grudnia 2004 r. – Dz. U. Nr 2, poz. 8 z 2005 r. 
oraz w oparciu o wytyczne dyrektywy 91/155/EWG 

 

Data sporządzenia: 2007.01.21 

 
 

1. Identyfikacja substancji 

Nazwa produktu: SPILL-SORB 

Dystrybutor: PPUH „SUPRON 3” Spółka z o.o., ul. Sadownicza 6, 26-600 Radom 

Telefon: 048 363 99 66; Fax: 048 363 99 65 
 

Zastosowanie: Absorbent węglowodorów i chemikaliów 
 

Tel. Alarmowy: 112, 998 

 
 
 

2. Skład produktu : Torf +/- 90% 

Woda/wilgotność H2O +/- 10% 

 
 

 

3. Identyfikacja zagrożeń: Brak informacji dotyczących zagrożeń dla człowieka lub środowiska. Przy używaniu w 
warunkach wietrznych możliwość pylenia. Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 

 
 
 

4. Pierwsza pomoc : 
- drogi oddechowe : wyprowadzić na świeże powietrze 
- przewód pokarmowy : nie powoduje wymiotów, usta wypłukać dużą ilością wody 
- kontakt ze skórą : przemyć wodą z mydłem, 
- oczy : przemyć obficie czystą wodą 
- dodatkowe : w przypadku dolegliwości udać się do lekarza 

 
 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 
 

Palność: niska w stanie suchym przy podpaleniu 
Media gaśnicze: standardowe 
Specjalne wyposażenie: standardowe wyposażenie gaśnicze 
Szczególne ogniowe i wybuchowe dane: spełnia rolę knota dla ropopochodnych 

 
 
 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia się do środowiska: sprzątnąć rozsypany produkt 

mechanicznie lub ręcznie 
 
 

7. Postępowanie z substancją : brak szczególnych wymogów 

- magazynowanie : przechowywać w suchym miejscu, trzymać z dala od źródeł ognia 
- opakowanie: worki lub pojemniki plastikowe. 



 
 

 

8. Kontrola narażenia i ośrodki ochrony indywidualnej 
- ochrona dróg oddechowych: w razie potrzeby maska przeciwpyłowa, przy wysokim stężeniu stosować respirator 

- ochrona skóry i rąk: brak wymogów, w razie kontaktu z sorbentem z zabsorbowanymi truciznami postępować 
zgodnie z wymogami dla danej substancji 
- ochrona oczu: brak wymogów, w razie potrzeby używać okularów ochronnych lub gogli 

 

9. Właściwości fizykochemiczne 
Stan skupienia: ciało stałe 
Barwa i postać: brązowe, włókniste cząstki 
Zapach: brak 
Gęstość: 60 - 90 g/l 
pH: 4 - 6 
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny 
Samozapłon temp: 260oC 

10. Stabilność i reaktywność: produkt stabilny, unikać kontaktu z silnymi kwasami ( pH 2-3) 
Wypadki i procedura pierwszej pomocy 

 
 
 

11. Informacje toksykologiczne 

Limit Działania: TWA 10 mg/m 
Kontakt ze skóra: nieznane zagrożenie 
Połknięcie: nieznane zagrożenie 

 
 

12. Informacje ekologiczne: brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, stosowany do rekultywacji gruntu 
 

13. Sposób unieszkodliwiania odpadu: 
 

Niebezpieczny rozkład /produkty uboczne: nieznane / nie dotyczy 
Niebezpieczna polimeryzacja: nie występuje 
Usuwanie odpadów: nieużywany Spill-Sorb jest obojętny 
Używany i nasycony Spill-Sorb usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami 

 
14. Informacje o transporcie: 

 
Transport lądowy (ADR/RID): nie podlega ograniczeniom przepisów ADR/RID 
Transport morski (IMDG): nie podlega ograniczeniom przepisów IMDG 

 
 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych: brak wymogów 

 
 

16. Inne informacje: dodatkowe informacje można uzyskać w każdym oddziale firmy lub na stronie www.supron.pl 

http://www.supron.pl/

