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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i ide ntyfikacja przedsi ębiorstwa
· 1.1 Identyfikator produktu

· Nazwa handlowa: illbruck PR005

· Numer artykułu: B-I-PR005
· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji  lub mieszaniny oraz zastosowania

odradzane
Brak dostępnych dalszych istotnych danych

· Zastosowanie substancji / preparatu Zaprawa tynkarska do renowacji

· 1.3 Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki
· Producent/Dostawca:

tremco illbruck Produktion GmbH
Werner-Haepp-Straße 1, D - 92439 Bodenwöhr
T: +49 (0) 9434 2080, F: +49 (0) 9434 208230
msds@tremco-illbruck.com

· Komórka udzielaj ąca informacji:
tremco illbruck Sp. z o.o.
Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków
T: +48 12 6653308, F: +48 12 6653309
www.tremco-illbruck.com, sprzedaz.pl@tremco-illbruck.com

· 1.4 Numer telefonu alarmowego:
tremco illbruck Sp. z o.o. +48 12 6653308 (w godzinach urzędowania przedsiębiorstwa)
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Ogólnopolski telefon alarmowy 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro żeń
· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
· Klasyfikacja zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Działa drażniąco na skórę.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
STOT SE 3 H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

· 2.2 Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
· Piktogramy okre ślające rodzaj zagro żenia

GHS05 GHS07

· Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo

· Zawiera:
portland cement
diwodorotlenek wapnia

· Zwroty wskazuj ące rodzaj zagro żenia
H315 Działa drażniąco na skórę.

(ciąg dalszy na stronie 2)
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H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

· Zwroty wskazuj ące środki ostro żności
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka

minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /

narodowymi / międzynarodowymi.
· Informacje uzupełniaj ące:

Produkt silna reakcja alkalicznych z wodą. Chromianów do GefStoffV załącznik IV nr. 27
Kontakt ze skórą z mokrym cementem, świeżym betonem lub zaprawą może powodować
podrażnienie, zapalenie skóry lub oparzenia.

· 2.3 Inne zagro żenia
· Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB
· PBT: Nie nadający się do zastosowania.
· vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
· 3.2 Mieszaniny
· Opis: Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.
· Składniki niebezpieczne:

CAS: 65997-15-1
EINECS: 266-043-4

portland cement
Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,
H335

20-<30%

CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
Reg.nr.: 01-2119475151-45-xxxx

diwodorotlenek wapnia
Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,
H335

1-<5%

· SVHC - 
· Wskazówki dodatkowe:

Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
· 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
· Wskazówki ogólne: Wyprowadzić porażonego z obszaru zagrożenia i położyć.
· Po wdychaniu:

W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.

· Po styczno ści ze skór ą:
Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.
W przypadku trwałego podrażnienia skóry zgłosić się do lekarza.

· Po styczno ści z okiem:
Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą. W przypadku utrzymującej się
dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.

(ciąg dalszy na stronie 3)
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· Po przełkni ęciu: Nie powodować wymiotów i sprowadzić lekarza.
· 4.2 Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia

Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Wskazówki dla lekarza: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Zagro żenia Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 4.3 Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego

post ępowania z poszkodowanym
Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po żaru
· 5.1 Środki ga śnicze
· Przydatne środki ga śnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosować do otoczenia.
· Środki ga śnicze nieprzydatne ze wzgl ędów bezpiecze ństwa:

Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 5.2 Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą

Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 5.3 Informacje dla stra ży po żarnej
· Specjalne wyposa żenie ochronne: Środki specjalne nie są konieczne.

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska

· 6.1 Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nie konieczne.

· 6.2 Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska:
Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.

· 6.3 Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania
skażenia:
Zadbać o wystarczające przewietrzenie.
Zdjąć mechanicznie.

· 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

SEKCJA 7:  Post ępowanie z substancjami i  mieszaninami oraz ich
magazynowanie

· 7.1 Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania Unikać zapylania
· Wskazówki dla ochrony przeciwpo żarowej i przeciwwybuchowej:

Nie są potrzebne szczególne zabiegi.

· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym infor macje dotycz ące wszelkich
wzajemnych niezgodno ści

· Składowanie:
· Wymagania w stosunku do pomieszcze ń składowych i zbiorników:

Przechowywać tylko w oryginalnych beczkach.
(ciąg dalszy na stronie 4)
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· Wskazówki odno śnie wspólnego składowania:
Nie składować w styczności ze środkami spożywczymi.

· Dalsze wskazówki odno śnie warunków składowania:
Zbiornik trzymać szczelnie zamknięty.
Chronić przed wilgotnym powietrzem i wodą.
Składować w suchym miejscu.

· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) ko ńcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej
· Dodatkowe wskazówki dla wykonania urz ądzeń technicznych:

Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

· 8.1 Parametry dotycz ące kontroli
· Składniki wraz z kontrolowanymi warto ściami granicznymi zale żnymi od miejsca pracy:

CAS: 65997-15-1 portland cement
NDS NDS: 6,0* 2,0** mg/m3

*pyl calkowity; **pyl respirabilny
· Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.

· 8.2 Kontrola nara żenia
· Osobiste wyposa żenie ochronne:
· Ogólne środki ochrony i higieny:

Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.
Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.
Unikać styczności z oczami i skórą.

· Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obciążenia urządzenie filtrujące do oddychania; w
przypadku intensywnej lub dłuższej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych
niezależne od powietrza otoczenia.
Filtr P2

· Ochrona r ąk:

Rękawice ochronne

· Materiał, z którego wykonane s ą rękawice
Kauczuk nitrylowy
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i
zmienia się od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku
substancji, to odporności materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej wyliczyć i
dlatego też musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem.

· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s ą rękawice
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go
przestrzegać.

(ciąg dalszy na stronie 5)
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· Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamknięte

· Ochrona ciała:

Robocza odzież ochronna

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne
· 9.1 Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych
· Ogólne dane
· Wygl ąd:

Forma: W formie proszku
Kolor: Zgodnie z nazwą produktu

· Zapach: Bez zapachu
· Próg zapachu: Nieokreślone.

· Wartość pH: Nie nadający się do zastosowania.
· Temperatura topnienia/krzepni ęcia: Nie jest określony.

· Temperatura zapłonu: Nie nadający się do zastosowania.

· Palność (ciała stałego, gazu): Nieokreślone.

· Temperatura rozkładu: Nieokreślone.

· Temperatura samozapłonu: Produkt nie jest samozapalny.

· Właściwo ści wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.

· Granice niebezpiecze ństwa wybuchu:
Dolna: Nieokreślone.
Górna: Nieokreślone.

· Prężność par: Nie nadający się do zastosowania.

· Gęstość: Nie jest określony.
· Gęstość wzgl ędna Nieokreślone.
· Gęstość par Nie nadający się do zastosowania.
· Szybko ść parowania Nie nadający się do zastosowania.

· Rozpuszczalno ść w/ mieszalno ść z
Woda: Nierozpuszczalny.

· Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Nieokreślone.

· Lepko ść:
Dynamiczna: Nie nadający się do zastosowania.
Kinetyczna: Nie nadający się do zastosowania.

(ciąg dalszy na stronie 6)
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· 9.2 Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść
· 10.1 Reaktywno ść Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 10.2 Stabilno ść chemiczna
· Rozkład termiczny/ warunki których nale ży unika ć:

Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
· 10.3 Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje z metalami lekkimi w obecności wilgoci, z wytwarzaniem się wodoru.
· 10.4 Warunki, których nale ży unika ć Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
· 11.1 Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych
· Toksyczno ść ostra W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Istotne sklasyfikowane warto ści LD/LC50:

CAS: 1305-62-0 diwodorotlenek wapnia
Ustne LD50 7.340 mg/kg (rat)

· Pierwotne działanie dra żniące: Działanie Gatunek Metoda:
· Działanie żrące/dra żniące na skór ę

Działa drażniąco na skórę.
· Poważne uszkodzenie oczu/działanie dra żniące na oczy

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
· Działanie uczulaj ące na drogi oddechowe lub skór ę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodl iwe działanie na rozrodczo ść (CMR)
· Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Rakotwórczo ść W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Szkodliwe działanie na rozrodczo ść

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Działanie toksyczne na narz ądy docelowe – nara żenie jednorazowe

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
· Działanie toksyczne na narz ądy docelowe – nara żenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Zagro żenie spowodowane aspiracj ą

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
· 12.1 Toksyczno ść
· Toksyczno ść wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 12.2 Trwało ść i zdolno ść do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 12.3 Zdolno ść do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 12.4 Mobilno ść w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych

(ciąg dalszy na stronie 7)
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· Skutki ekotoksyczne:
· Uwaga:

Preparat zawiera substancje, które wywołują lokalną zmianę pH, a zatem mają szkodliwy wpływ na
ryby i bakterii.

· Dalsze wskazówki ekologiczne:
· Wskazówki ogólne:

Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód
gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.

· 12.5 Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB
· PBT: Nie nadający się do zastosowania.
· vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
· 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami
· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
· Zalecenie:

Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do
kanalizacji.

· Europejski Katalog Odpadów
10 13 11 odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10

13 10
HP 4 Drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu
HP 5 Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją

· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu
· 14.1 Numer UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA brak

· 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA brak

· 14.3 Klasa(-y) zagro żenia w transporcie

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klasa brak

· 14.4 Grupa pakowania
· ADR, IMDG, IATA brak

· 14.5 Zagro żenia dla środowiska:
· Zanieczyszczenia morskie: Nie

· 14.6 Szczególne środki ostro żności dla
użytkowników Nie nadający się do zastosowania.

(ciąg dalszy na stronie 8)
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· 14.7 Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II
do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadający się do zastosowania.

· UN "Model Regulation": brak

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych
· 15.1 Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne

dla substancji i mieszaniny
> Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajacego i uchylajacego
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
(rozporzadzenie CLP) z późn. zm.
> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006, z dnia 18 grudnia 2006, w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające  dyrektywę 1999/45/WE oraz
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE z późn. zm.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r.
CEMBUREAU; The European Cement Association
> dnia 14 września 2012 r. Poz. 1018, z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin. Na podstawie art. 19 ust. 5 pkt 1–3 i 5 ustawy z
dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 oraz z
2012 r. poz. 908).
> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U.12.79.445).
> Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01 .63.638 z
późn. zm)
> Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwiazanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86 z późn.
zm).
> Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.05.179.1485 z późn.  zm.).
> Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U.2008 Nr 25
poz.150).
> Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 wrzesnia 2010 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U.10.185.1243).
> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U.01.112.1206).
> Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.
02.199.1671 z późn. zm.).
> Oswiadczenie Rzadowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do załaczników
A i B Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.09.27.162).
> Rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla srodków ochrony indywidualnej
(Dz.U.05.259.2173).

(ciąg dalszy na stronie 9)
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> Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).
> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005).
> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. poz. 445,
2012).
2001/118/WE w zakresie wykazu odpadów
2008/98/WE w sprawie odpadów

· Rady 2012/18/UE
· Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁ ĄCZNIK I żaden ze składników nie znajduje się na liście

· Przepisy poszczególnych krajów:

· Inne przepisy, ograniczenia i zaporowe przepisy
· Substancje wzbudzaj ące szczególnie du że obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57

Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 15.2 Ocena bezpiecze ństwa chemicznego:

Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje
Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny
właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

· Odnośne zwroty
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

· Skróty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transportu des marchandises dangereuses par Route (Umowa europejska dotycząca
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych)
IMDG: Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych
IATA: Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego
GHS: Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów
EINECS: Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
ELINCS: Europejskim wykazie notyfikowanych substancji chemicznych
CAS: Chemiczny Streszczenia Serwis (oddział Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego)
LC50: Zabójcza koncentracja, 50 procent
LD50: Dawka śmiertelna, 50 procent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substancje bardzo duże zagrożenie
vPvB: bardzo trwałe i bardzo bioakumulacji
Skin Irrit. 2: Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2
Eye Dam. 1: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1
STOT SE 3: Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe STOT naraż. jednor., kategoria zagrożenia
3 
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