
 

1. Informacje o produkcie:

Kamień gipsowy 

głównym składnikiem jest dwuwodny siarczan wapnia (CaSO4•2H2O). 

z odkrywkowej kopalni gipsu

związków chemicznych, 

Kamień gipsowy 

kartonowych

Dane techniczne:

- klasyfikacja PKWiU: 08.11.20

- postać:  kruszony kamień

- kolor: sz

- granulacja: 0

- zawartość wilgoci: śr. 3,5 % 

- zawartość CaSO

- niebezpieczne substancje składowe: brak 

 

2. Informacje o 

Przechowywać w miejscach suchych, zabezpieczających przed zabrudzeniem

i zawilgoceniem

3. Informacje o transporcie.

Materiał ładowany luzem na 

zawilgoceniem.

 

 

Informacje o produkcie:

Kamień gipsowy 

łównym składnikiem jest dwuwodny siarczan wapnia (CaSO4•2H2O). 

z odkrywkowej kopalni gipsu

związków chemicznych, 

Kamień gipsowy 

kartonowych oraz jako regulator czasu wiązania

Dane techniczne: 

klasyfikacja PKWiU: 08.11.20

postać:  kruszony kamień

kolor: szaro 

granulacja: 0

zawartość wilgoci: śr. 3,5 % 

zawartość CaSO

niebezpieczne substancje składowe: brak 

 

Informacje o przechowywani

Przechowywać w miejscach suchych, zabezpieczających przed zabrudzeniem

i zawilgoceniem lub w 

. Informacje o transporcie.

Materiał ładowany luzem na 

zawilgoceniem.  

Informacje o produkcie: 

Kamień gipsowy - surowiec pochodzenia n

łównym składnikiem jest dwuwodny siarczan wapnia (CaSO4•2H2O). 

z odkrywkowej kopalni gipsu

związków chemicznych, jest czyst

Kamień gipsowy wykorzystywany jest do produkcji spoiw gipsowych

oraz jako regulator czasu wiązania

klasyfikacja PKWiU: 08.11.20

postać:  kruszony kamień

aro – brązowy

granulacja: 0-50 mm  

zawartość wilgoci: śr. 3,5 % 

zawartość CaSO4 x 2H2O: śr. 89% 

niebezpieczne substancje składowe: brak 

przechowywani

Przechowywać w miejscach suchych, zabezpieczających przed zabrudzeniem

lub w zbiornik

. Informacje o transporcie. 

Materiał ładowany luzem na 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

 

KAMIEŃ GIPSOWY

surowiec pochodzenia n

łównym składnikiem jest dwuwodny siarczan wapnia (CaSO4•2H2O). 

z odkrywkowej kopalni gipsu „Leszcze”

czysty ekologicznie

ykorzystywany jest do produkcji spoiw gipsowych

oraz jako regulator czasu wiązania

klasyfikacja PKWiU: 08.11.20 

postać:  kruszony kamień 

brązowy 

 

zawartość wilgoci: śr. 3,5 %  

2H2O: śr. 89% 

niebezpieczne substancje składowe: brak 

przechowywaniu:  

Przechowywać w miejscach suchych, zabezpieczających przed zabrudzeniem

biornikach zabezpieczon

 

Materiał ładowany luzem na samochody samowyładowcze
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KAMIEŃ GIPSOWY

surowiec pochodzenia naturalnego o strukturze krystalicznej, którego 

łównym składnikiem jest dwuwodny siarczan wapnia (CaSO4•2H2O). 

„Leszcze”, nie zawiera Ŝadnych szkodliwych dla człowieka 

ekologicznie. 

ykorzystywany jest do produkcji spoiw gipsowych

oraz jako regulator czasu wiązania przy produkcji cementu

2H2O: śr. 89%  

niebezpieczne substancje składowe: brak  

Przechowywać w miejscach suchych, zabezpieczających przed zabrudzeniem

zabezpieczonych

samochody samowyładowcze
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                                    Kopalnia Gipsu „Leszcze „ S.A.

                                    Leszcze 15

                                    28-400 Pińczów

                                    Tel. +48 41

                                    Fax. +48 41

                                    e-mail: 

KAMIEŃ GIPSOWY 

aturalnego o strukturze krystalicznej, którego 

łównym składnikiem jest dwuwodny siarczan wapnia (CaSO4•2H2O). 

, nie zawiera Ŝadnych szkodliwych dla człowieka 

ykorzystywany jest do produkcji spoiw gipsowych

przy produkcji cementu

Przechowywać w miejscach suchych, zabezpieczających przed zabrudzeniem

ych przed korozją lub ocynkowan

samochody samowyładowcze

Kopalnia Gipsu „Leszcze „ S.A.

Leszcze 15 

400 Pińczów 

Tel. +48 41 35 78 100

Fax. +48 41 35 78 

mail: bokil@kopalnialeszcze.pl

 

aturalnego o strukturze krystalicznej, którego 

łównym składnikiem jest dwuwodny siarczan wapnia (CaSO4•2H2O). 

, nie zawiera Ŝadnych szkodliwych dla człowieka 

ykorzystywany jest do produkcji spoiw gipsowych

przy produkcji cementu.  

Przechowywać w miejscach suchych, zabezpieczających przed zabrudzeniem

przed korozją lub ocynkowan

samochody samowyładowcze zabezpieczone przed 

Kopalnia Gipsu „Leszcze „ S.A.

100 

 707 

bokil@kopalnialeszcze.pl

aturalnego o strukturze krystalicznej, którego 

łównym składnikiem jest dwuwodny siarczan wapnia (CaSO4•2H2O). Pozyskiwan

, nie zawiera Ŝadnych szkodliwych dla człowieka 

ykorzystywany jest do produkcji spoiw gipsowych, płyt gipsowo 

 

Przechowywać w miejscach suchych, zabezpieczających przed zabrudzeniem

przed korozją lub ocynkowanych

zabezpieczone przed 

Kopalnia Gipsu „Leszcze „ S.A. 

bokil@kopalnialeszcze.pl 

aturalnego o strukturze krystalicznej, którego 

ozyskiwany                          

, nie zawiera Ŝadnych szkodliwych dla człowieka 

, płyt gipsowo 

Przechowywać w miejscach suchych, zabezpieczających przed zabrudzeniem                              

ych. 

zabezpieczone przed 

                         

                              

                         

                              



Strona 2 z 2 

 

4. Informacje o spełnieniu wymagań: 

- Spełnia wymagania BN-85 6715-12 

- Nie wymaga oceny higienicznej PZH 

- Posiada Kartę Charakterystyki dostępną u producenta. 

 

5. Osoby udzielające informacji: 
 
Recepcja: +48 41 35 78 100  

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego   +48 41 35 78 106  

Szef Biura Obsługi Klienta i Logistyki   +48 41 35 78 379        

 

 


