ENCE PENCE
Fego Kids sp zoo
Adres: Młochowska 88, 05-831 Rozalin
NIP: 521-37-31-055

Ogólna KARTA PRODUKTU
W przypadku zapotrzebowania na karty dla poszczególnych produktów prosimy o kontakt

1. Identyfikacja produktu i przedsiębiorstwa

Nazwa handlowa produktu:
Zastosowanie:

Pomoce sensoryczne

Do terapii SI

Producent :

Fego Kids Sp. z o.o. , Adres: Młochowska 88, 05-831 Rozalin, NIP: 521-37-31-055

Telefony alarmowe:

998 Państwowa Straż Pożarna, 999 Pogotowanie Ratunkowe, 112 numer alarmowy ( z telefonów
stacjonarych i komórkowych)

Osoba kontaktowa:

sklep@encepence.pl

2. Identyfikacja zagrożeń
Produkt nie jest sklasifikowany jako niebezpieczny wg dyrektywy 1999/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 maja
1999 r
Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.
Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
Zawiera substancje zapachowe mogące powodować alergie.
Zawiera małe elementy
Istnieje ryzyki połknięcia i zadławienia
Istnieje ryzyko poślizgnięcia, przewrócenia, zadrapania
Istnieje ryzyko ukruszenia

Ostrzeżenia:

3. Skład / Informacja o składanikach

1.

Sklejka liściasta suchotrwała. Producent PAGED. Posiada atest PZH o nr B-BŻ-6071-0138/20/C.
Otrzymała certyfikat FSC i PEFC ( z wykluczeniem klocków sensorycznych i klocków pieńków)

2

Drewno sosnowe i brzozowe, polskiego producenta ( tylko klocki sensoryczne i klocki pieńki)

3

Żywica epoksydowa TECHNIPLAST 400 bezbarwna, krystaliczna, Dwukomponentowa. Posiada atest
PZH o nr HK/B/0615/01/2016. Spełania wymogi PN-EN 13813, PN-EN 1504-2

4.
3.

4.

Lakier Sadolin do Intensywnie Eksploatowanych powierzchni. Spełnia wymagania przepisów EC
1907/2006 ( tylko seria basic)
Olej Wyborny Rzepakowy, producent F.H.P.U. "Marlibo" Z.P.Chr. - Bolesław.

Wypełenienie: w zależności od użytych wypełnień

4. PIERWSZA POMOC
Nie ma żadnych szczególnych wymogów odnośnie środków pierwszej pomocy.
W przypadku spożycia, poślizgniecia, skaleczenia lub innych urazów skontaktować się natychmiast z lekarzem.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
W przypadku pożaru stosować CO2, proszek gaśniczy, piane gaśnicza. Środku ochrony indywidualnej dla strażaków : sprzęt ochronny
drug oddechowych nie zależnie od powietrza otoczenia.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
Po rozsypaniu zebrać za pomocą produktów sprzątających. Zebrany materiał potraktować jako odpad wg klasyfikacji zarządzania
odpadami.

7. POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM I JEGO MAGAZYNOWANIE
Postępowanie z preparatem: bez szczególnych zaleceń, unikać kontaktu z oczami, stosować z przeznaczeniem pod nazdorem osoby
dorosłej, nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas użytkowania.
Magazynowanie: przechowywać w suchym pomieszczeniu. Nie przechowywać razem z żywnością i napojami.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Postępować zgodnie z zasadami BHP i stosować zgodnie z zaleceniami.
Ochrona układu oddechowego: nie wymaga
Ochrona oczu: nie wymaga
Ochrona rąk: nie wymaga
Ochrona skóry: nie wymaga
Wymagające kontroli w miejscu użytkowania szkodliwe substancje dla zdrowa : nie występują

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Konsystencja:
Kolor:
Zapach:

stała
W zależności od użytych wypełnień
charakterystyczny

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Stabliność: w normalnych warunkach produkt trwały.
Unikać kontaktu z: brak zaleceń.

Niebezpieczne produkty rozkładu: przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem nie występują niebezpieczne produkty rozkładu.

11. INFORMACJE TOKSYLOGICZNE
Kontakt ze skórą - nie wykazuje działania drażniącego
Kontakt z oczami: nie wykazuje działania drażniącego

12. INFRMACJE EKOLOGICZNE
Ekotoksyczność: brak danych
Biodegradacja: brak danych

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI.
Postępować zgodnie z lokalnymi przepisami utylizacji.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
Transport lądowy: brak specjalnych zaleceń

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
Informacje na opakowaniu
Symbole ostrzegawcze:
Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Zawiera małe elementy. Istnieje ryzyko połkniecia i zadławienia.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Ryzyko poślizgnięcia, potknięcia i zadrapania. Istnieje ryzyko ukruszenia. Pomoc należy
utrzymywać w czystości. Zawiera substancje zapachowe mogące powodować alergie. Czyścić czystą suchą lub wilogotną szmatką.

16. INNE INFORMACJE
Produkt przeznaczony do użytkowania pod nadzorem osoby dorosłej wg zaleceń producenta.
Wymienione w karcie dane opisują produkt ze względu na wymogi bezpieczeństwa, nie są natomiast gwarancja zapewnienia

