
Karta charakterystyki 
Dane zgodne z kartą bezpieczeństwa technicznego DIN 

 
Nazwa handlowa: Proszek kontrastowy do systemu wykrywania nieszczelności WOKU-LIGHT 
 
1. Charakterystyka chemiczna:  Triazyna żywica polikondesacyjna, paraformaldehyd, 

węglan wapnia i aromatyczne sulfonamidy z barwnikami 
fluorescencyjnymi  

 
1.1. Postać:    proszek 
1.2. Barwa:    różna, fluorescencyjna 
1.3. Zapach:    lekko formaldehydowy 
 
2. Własności fizyczne   testowane według 
 
2.1. Zmiana stanu:   temperatura topnienia >260 ºC 
2.2. Gęstość (20ºC):   1,38 g/cm³ 
2.3. Ciśnienie pary (ºC):   nieustalone 
2.4. Lepkość (ºC):   nie dotyczy 
 
2.5. Rozpuszczalność w wodzie (20ºC): nierozpuszczalny  
             (0ºC): nierozpuszczalny 
 
2.6. Wartość pH (przy 50 g/l H2O, 20ºC): 5,5 – 7,0 
2.7. Temperatura zapłonu:   nieustalona 
2.8. Temperatura samozapłonu:   
2.9. Granica wybuchowości: górna: nie ustalono 
    dolna: nie ustalono 
2.10. Rozkład termiczny:   >300 ºC 
2.11. Niebezpieczne produkty rozkładu: tlenki węgla, siarki i azotu 
2.12. Niebezpieczne reakcje:  podczas ogrzewania dochodzi do uwolnienia 
     niewielkich ilości formaldehydów (udział formaldehydu: <0,1 %): 
     gazy spalinowe są toksyczne 
2.13. Inne informacje:    wyrzucane iskry mogą spowodować eksplozję pyłu   
 
3. Transport 
 
Pozostałe informacje:   nie jest materiałem niebezpiecznym  
 
4. Przepisy prawne    nie obowiązują żadne szczególne regulacje prawne 
 
5. Środki ostrożności, magazynowanie i postępowanie z preparatem  
 
5.1. Techniczne środki ostrożności:  opakowanie przechowywać zamknięte, unikać pylenia, unikać 

kontaktu ze silnymi środkami utleniającymi oraz wpływu 
ekstremalnych temperatur 

 
5.2. Środki ochrony indywidualnej:  ochrona układu oddechowego: maska pyłowa 
     ochrona oczu: okulary ochronne 
     rękawice: rękawice robocze 
     inne: szczelna odzież 
 
5.3. Higiena pracy:   zanieczyszczone miejsca na skórze umyć wodą z mydłem 
 
5.4. Ochrona przeciwpożarowa  
       i przeciwwybuchowa:   jak w przypadku palnego pyłu; gazy spalinowe są toksyczne 
 
5.5. Utylizacja:    jak w przypadku odpadów stałych 
 
6. Pierwsza pomoc i postępowanie w przypadku pożaru 
 
6.1. W razie rozsypania/uwolnienia/... zamieść i zetrzeć jak pył/brud 
     zutylizować 
 
6.2. Środki gaśnicze   odpowiednie: suche chemikalia, piana, CO2 i mgła wodna 
     niedozwolone: brak ograniczeń 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Pierwsza pomoc:   żadnych specjalnych zaleceń: powierzchnię skóry zmyć wodą 

z mydłem; oczy przepłukać, postępować jak w przypadku zwykłego 
pyłu, skontaktować się z lekarzem – okulistą 

 
6.4. Pozostałe informacje:   gazy spalinowe są toksyczne 
 
7. Informacje toksykologiczne:  nie stwierdzono ostrych objawów; nie zaobserwowano do tej pory 
     chronicznych skutków, skóra i oczy nie wykazują podrażnień 
 
8. Informacje ekologiczne: w przypadku dużych stężeń możliwe jest wystąpienie działania 

hamującego wzrost bakterii w wodach ściekowych  
 
9. Pozostałe wskazówki: proszek kontrastowy WOKU-LIGHT nie jest substancją toksyczną w 

normalnych warunkach stosowania 
  
   
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji! 
 
Technolog-WOKU 
04-041 Warszawa 
ul. Ostrobramska 101 
tel/fax 22 672 56 04 
tel. kom.  601 288 905 
e-mail: technolog-woku@wentylacja.com.pl 


