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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSI BIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa produktu: HS Cleaner
Charakter chemiczny: mieszanina myde0 syntetycznych i substancji pomocniczych w wodzie
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania:
Produkt o dzia0aniu myj co-czyszcz cym
1.2.2. Zastosowania odradzane:
Brak dost5pnych danych
1.3. Dane dotycz2ce dostawcy karty charakterystyki:
Americol Warszawa
adres: ul. Wierzbowa 12, 05-071 Sulejówek
tel./fax: 0 22 783-43-41, 0 22 610-41-42
tel. kom.: 0-600-284-274, 0-602-284-469
Osoba odpowiedzialna (opracowuj ca) za kart5: dr Piotr Miko0ajewicz, biuro@vela-doradztwo.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego:
+48 42 631 47 25 – Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej DódE
+48 58 682 04 04 – Pomorskie Centrum Toksykologii GdaGsk
+48 22 619 66 54 – Biuro Informacji Toksykologicznej Warszawa
+48 61 847 69 46 – OHrodek Informacji Toksykologicznej PoznaG
+48 12 411 99 99 – OHrodek Informacji Toksykologicznej Collegium Medicum UJ Kraków
SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGRO7E8
2.1. Klasyfikacja mieszaniny:
Produkt rakotwórczy kategorii 3 z przypisanym zwrotem R:
R 40 – ograniczone dowody dzialania rakotwórczego
Produkt draJni cy z przypisanymi zwrotami R:
R 38 – dzia0a draJni co na skór5
R 41 – ryzyko powaJnego uszkodzenia oczu
Klasyfikacja produktu zosta0a dokonana na podstawie badaG toksykologicznych produktu.
ZagroJenie dla zdrowia: produkt dzia0a silnie draJni co wobec oczu, draJni co wobec skóry, istniej
ograniczone dowody dzia0ania rakotwórczego
ZagroJenie dla Hrodowiska: produkt stanowi nieznaczne zagroJenie dla Hrodowiska
ZagroJenia fizyczne/chemiczne: nie dotyczy
ZagroJenie poJarowe: produkt niepalny
2.2. Elementy oznakowania
Piktogram:

Xn – szkodliwy
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Zwroty R okre:laj2ce rodzaj zagro;enia:
R 38 – dzia0a draJni co na skór5
R 40 – ograniczone dowody dzialania rakotwórczego
R 41 – ryzyko powaJnego uszkodzenia oczu
Zwroty S okre:laj2ce :rodki ostro;no:ci:
S 2 – chroniM przed dzieMmi
S 25 – unikaM zanieczyszczenia oczu
S 26 – zanieczyszczone oczy przemyM natychmiast duJ iloHci wody i zasi5gn M porady lekarza
S 39 – nosiM odpowiednie okulary lub ochron5 twarzy
S 46 – w razie po0kni5cia niezw0ocznie zasi5gnij porady lekarza – pokaJ opakowanie lub etykiet5
Sk<adniki niebezpieczne:
nitrylotrioctan trisodu, mieszanina etoksylatów czwartorz5dowych amin t0uszczowych, etoksylowany alkohol
C9-C11
Oznakowanie zgodnie z Rozporz2dzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie detergentów, ze zmianami
Zawiera: 5 % wag. lub wi5cej, ale mniej niJ 15 % wag. niejonowych Hrodków powierzchniowo czynnych,
kationowych Hrodków powierzchniowo czynnych, soli kwasu NTA (nitrylotrójoctowego)
2.3. Inne zagro;enia:
Produkt nie spe0nia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z za0 cznikiem XIII rozporz dzenia REACH.
SEKCJA 3. SKEAD I INFORMACJA O SKEADNIKACH
Produkt jest mieszanin .
Sk0ad: substancje niebezpieczne wymienione poniJej, substancje pomocnicze
Klasyfikacj5 substancji niebezpiecznych zawartych w produkcie podano zgodnie z tabel 3.1 oraz 3.2
za0 cznika VI do Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (rozporz dzenie
GHS) z uwzgl5dnieniem Rozporz dzenia Komisji (WE) nr 790/2009 (1 ATP), zgodnie z danymi
dostarczonymi przez producenta i danymi literaturowymi.
Nr CAS

111-76-2

68439-46-3

5064-31-3

nie nadany

Nr WE

203-905-0

nie nadany

225-768-6

nie nadany

Nr indeksowy

603-014-00-0

nie nadany

607-620-00-6

nie nadany

Nazwa chemiczna

ZawartoHM

2-butoksyetanol

1 – 10 %
wag.

Alcohols, C9-11, ethoxylated

nitrylotrioctan trisodu

mieszanina etoksylatów
czwartorz5dowych amin
t0uszczowych

1 – 10 %
wag.
1 – 10 %
wag.

1 – 10 %
wag.

Znaczenie kategorii zagroJenia oraz zwrotów H i R patrz sekcja 16.

Kategorie zagroJenia

Zwroty H, R

Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2,
Skin Irrit. 2

H302, 312,
315, 319, 332

Xn, Xi

R20/21/2236/38

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1

H315, 318

Xi

R38-41

Carc. 2,
Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2

H302, 319, 351

Xn, Xi, Rak. Kat. 3

R22-36-40

Acte Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye
H302, 315, 318
Dam. 1
Xn, Xi

R22-38-41
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SEKCJA 4. PIERWSZA POMOC
4.1. Opis :rodków pierwszej pomocy
Zalecenia ogólne:
W przypadku kontaktu z produktem wywo0uj cym niedyspozycj5 natychmiast wezwaM zawodow s0uJb5
zdrowia. PokazaM lekarzowi oznakowanie z karty charakterystyki produktu. PoinformowaM lekarza o
udzielonej pierwszej pomocy poszkodowanemu. Nie podawaM niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
Jadnym wypadku nie wywo0ywaM wymiotów. JeJeli poszkodowany wymiotuje, obróciM go w pozycji
bezpiecznej aby zapobiec ryzyku zad0awienia si5 wymiocinami.
Natychmiast usun M zanieczyszczon produktem odzieJ robocz .
Ska;enie skóry: zmyM wod z myd0em, dok0adnie sp0ukaM, jeJeli wyst pi objawy podraJnienia
skontaktowaM si5 z lekarzem
Ska;enie oczu: usun M soczewki kontaktowe jeJeli poszkodowany je nosi. PrzemywaM oko bieJ c wod
przy otwartej powiece min. 15 minut, skontaktowaM si5 z okulist
Nara;enie inhalacyjne: wyprowadziM poszkodowanego z miejsca naraJenia, zapewniM dost5p HwieJego
powietrza, spokój. SkontaktowaM si5 z lekarzem, jeJeli wyst pi objawy niedyspozycji u poszkodowanego
Spo;ycie: w przypadku po0kni5cia nie wywo0ywaM wymiotów. Po0kni5cie wymiocin moJe spowodowaM
przedostanie si5 produktu do p0uc. Natychmiast przep0ukaM usta wod i nast5pnie wypiM duJ iloHM wody,
zapewniM pomoc lekarsk w przypadku objawów z0ego samopoczucia u poszkodowanego.
4.2. Najwa;niejsze ostre i opóFnione objawy oraz skutki nara;enia
Ostre objawy – kontakt produktu z oczami wywo0uje ich silne podraJnienie, kontakt ze skór moJe wywo0aM
efekt podraJnienia. Po0kni5cie produktu moJe powodowaM bóle brzucha, biegunk5.
OpóFnione objawy – produkt podejrzewany jest o dzia0anie rakotwórcze
Skutki nara;enia – brak danych
4.3. Wskazania dotycz2ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej
postGpowania z poszkodowanym
Informacja dla lekarza: brak specyficznego antidotum, stosowaM leczenie objawowe.

i

szczególnego

SEKCJA 5. POST POWANIE W PRZYPADKU PO7ARU
5.1. Jrodki ga:nicze
Stosowne :rodki ga:nicze: piana, CO2, proszki gaHnicze, gaHnice halogenowe. W przypadku ma0ych
poJarów moJna stosowaM piasek lub ziemi5.
Jrodki ga:nicze, które nie mog2 byK u;ywane ze wzglGdów bezpieczeLstwa: brak danych
5.2. Szczególne zagro;enia zwi2zane z mieszanin2
Przy spalaniu produktu mog wydzielaM si5 tlenki w5gla, azotu, szkodliwe gazy, UnikaM wdychania
produktów rozk0adu termicznego / spalania – stanowi zagroJenie dla zdrowia.
5.3. Informacje dla stra;y po;arnej: bezwzgl5dnie stosowaM niezaleJny aparat oddechowy i odpowiedni
odzieJ ochronn w trakcie akcji gaHniczej lub podczas prac porz dkowych natychmiast po poJarze w
zamkni5tych lub s0abo wentylowanych pomieszczeniach.
Zalecenia ogólne: zawiadomiM otoczenie o poJarze, usun M z zagroJonego obszaru osoby niepowo0ane,
niebior ce udzia0u w likwidowaniu poJaru, w razie potrzeby zarz dziM ewakuacj5; wezwaM odpowiednie
s0uJby ratownicze.
Dodatkowe uwagi: zbiorniki i opakowania nie obj5te poJarem, naraJone na dzia0anie ognia lub wysokiej
temperatury ch0odziM wod , o ile to moJliwe usun M je z obszaru zagroJenia.
Pozosta0oHci po poJarze i zanieczyszczone wody pogaHnicze usuwaM zgodnie odpowiednimi przepisami.
Nie wolno wprowadzaM wód pogaHniczych do kanalizacji.
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SEKCJA 6. POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO JRODOWISKA
6.1. Indywidualne :rodki ostro;no:ci, wyposa;enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
StosowaM Hrodki ochrony osobistej, unikaM bezpoHredniego kontaktu z uwalniaj cym si5 produktem.
Rozlany produkt stwarza ryzyko poHlizgni5cia si5, w miar5 moJliwoHci natychmiast usun M rozlany produkt.
6.2. Jrodki ostro;no:ci w zakresie ochrony :rodowiska:
Nie dopuHciM do przedostania si5 do kanalizacji, wód gruntowych, gleby i otwartych cieków wodnych.
6.3. Metody i materia<y zapobiegaj2ce rozprzestrzenianiu siG ska;enia i s<u;2ce do usuwania
ska;enia:
W przypadku rozszczelnienia pojemnika, rozlania si5 produktu, zabezpieczyM Eród0o wycieku, przelaM
produkt do pustego pojemnika. Rozlany produkt przesypaM materia0em ch0onnym, niepalnym (piasek, ziemia
okrzemkowa, uniwersalny Hrodek wi J cy, itp.) zebraM do zamykanego pojemnika i przeznaczyM do
utylizacji. Miejsce skaJenia zmyM dok0adnie wod .
6.4. Odniesienia do innych sekcji:
Indywidualne Hrodki ochrony – sekcja 8
Usuwanie odpadów – sekcja 13
SEKCJA 7. POST POWANIE Z MIESZANINN ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE
7.1. Jrodki ostro;no:ci dotycz2ce bezpiecznego postGpowania:
StosowaM wy0 cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikaM kontaktu produktu z oczami i skór .
Po uJyciu dok0adnie zamykaM opakowanie produktu.
Specjalne :rodki zabezpieczaj2ce przed po;arem i eksplozj2:
Nie wymaga
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, <2cznie z informacjami dotycz2cymi wszelkich
wzajemnych niezgodno:ci:
PrzechowywaM wy0 cznie w oryginalnych, szczelnie zamkni5tych opakowaniach.
Sk0adowaM w ch0odnych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
UnikaM przemroJenia produktu.
7.3. Szczególne zastosowania koLcowe:
Patrz sekcja 1.2
SEKCJA 8. KONTROLA NARA7ENIA I JRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotycz2ce kontroli:
Warto:ci graniczne nara;enia:
Sk0adnik niebezpieczny

Nr CAS

NDS, mg/m

2-butoksyetanol

111-76-2

98

3

NDSCh, mg/m

3

200

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 listopada 2002r. „W sprawie najwy szych
dopuszczalnych st" e# i nat" e# czynników szkodliwych dla zdrowia w %rodowisku pracy” (Dz. U. z 2002r.
Nr 217, poz. 1833) z aktualizacjami
Zalecenia dotycz2ce procedury monitoringu zawarto:ci sk<adników niebezpiecznych w powietrzu –
metodyka pomiarów:
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badaG i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w Hrodowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166)
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PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystoHci powietrza. Nazwy, okreHlenia i jednostki. Terminologia dotycz ca
badaG jakoHci powietrza na stanowiskach pracy.
PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystoHci powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza
w Hrodowisku pracy i interpretacja wyników.
PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny naraJenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez porównanie z wartoHciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
NaleJy zastosowaM procedury monitorowania st5JeG niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz
procedury kontroli czystoHci powietrza w miejscu pracy – o ile s one dost5pne i uzasadnione na danym
stanowisku – zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzgl5dnieniem warunków
panuj cych w miejscu naraJenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy.
Tryb, rodzaj i cz5stotliwoHM badaG i pomiarów powinny spe0niaM wymagania zawarte w rozporz dzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r.
8.2. Kontrola nara;enia:
a) Ochrona dróg oddechowych – nie wymagana, przy zapewnieniu wystarczaj cej wentylacji w miejscu
pracy. W przypadku ryzyka inhalacji stosowaM pó0mask5 z filtrem dla par organicznych
b) Ochrona r2k – wymagane r5kawice ochronne
Materia0, z którego wykonane s r5kawice musi byM nieprzepuszczalny i odporny na dzia0anie produktu.
Zalecane materia0y: kauczuk nitrylowy, PVC, gruboHM min. 0,7 mm. PoniewaJ produkt jest mieszanin
sk0adaj c si5 z kilku substancji, to odpornoHci materia0ów, z których wykonano r5kawice nie moJna
wczeHniej wyliczyM i dlatego teJ musi byM ona sprawdzona przed zastosowaniem. Od producenta r5kawic
naleJy uzyskaM informacj5 na temat czasu przenikania przez nie substancji i taki czas musi byM
przestrzegany.
c) Ochrona oczu – wymagane HciHle dopasowane okulary/gogle ochronne
d) Ochrona skóry – zalecane ochronne ubranie robocze
Normy na sprzGt ochronny:
PN-EN 141:2002 Sprz5t ochrony uk0adu oddechowego. Poch0aniacze i filtropoch0aniacze, wymagania,
badanie, znakowanie
PN-EN 374-1:2005 R5kawice chroni ce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Cz5HM 1:
Terminologia i wymagania
PN-EN 374-2:2005 R5kawice chroni ce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Cz5HM 2:
Wyznaczanie odpornoHci na przesi kanie
PN-EN 374-3:2005 R5kawice chroni ce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Cz5HM 3:
Wyznaczanie odpornoHci na przenikanie substancji chemicznych
PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania
PN-EN 14605+A1:2009 OdzieJ chroni ca przed ciek0ymi chemikaliami. Wymagania dotycz ce odzieJy
ochraniaj cej ca0e cia0o, z po0 czeniami nieprzepuszczaj cymi cieczy w postaci p0ynnej (Typ 3) lub
rozpylonej (Typ 4), 0 cznie z wyrobami zapewniaj cymi tylko cz5Hciow ochron5 cia0a (Typy PB{3} i PB{4})
Gdy st5Jenie substancji niebezpiecznych jest ustalone i znane, doboru Hrodków ochrony indywidualnej
naleJy dokonywaM z uwzgl5dnieniem st5Jenia substancji wyst5puj cego na danym stanowisku pracy, czasu
naraJenia, czynnoHci wykonywanych przez pracownika oraz zaleceG podanych przez producenta Hrodka
ochrony indywidualnej. W sytuacji awaryjnej lub gdy st5Jenie substancji na stanowisku nie jest znane,
stosowaM Hrodki ochrony indywidualnej izoluj ce organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z
izoluj cym sprz5tem ochrony uk0adu oddechowego).
Stosowane Hrodki ochrony indywidualnej musz spe0niaM wymagania zawarte w rozporz dzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z póEn. zm.).
Higiena przemys<owa:
- zapewniM w0aHciw wentylacj5 podczas pracy (wentylacja ogólna i miejscowa wywiewna)
- zapewniM stanowisko do p0ukania oczu w przypadku ich skaJenia
- natychmiast zdj M zanieczyszczon produktem odzieJ
- r5ce umyM wod z myd0em przed jedzeniem, paleniem papierosów i po zakoGczeniu pracy
- nie jeHM, nie piM i nie paliM podczas pracy z produktem
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- stosowaM krem ochronny do skóry o dzia0aniu barierowym
- naleJy przestrzegaM zwyk0ych Hrodków ostroJnoHci przy obchodzeniu si5 z chemikaliami.
Kontrola nara;enia :rodowiska:
Nie naleJy dopuHciM do przedostania si5 duJych iloHci produktu do wód gruntowych, kanalizacji, Hcieków lub
gleby.
SEKCJA 9. WEAJCIWOJCI FIZYKOCHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych w<a:ciwo:ci fizycznych i chemicznych:
PostaK:
ciecz
Barwa:
róJowa
Zapach:
przyjemny
Próg zapachu:
brak danych
pH:
10,0
Temperatura topnienia:
< 0°C
Pocz2tkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 100°C
Temperatura zap<onu:
brak danych
Szybko:K parowania:
brak danych
Palno:K:
produkt niepalny
Górna/dolna granica palno:ci lub górna/dolna granica wybuchowo:ci: brak danych
PrG;no:K par:
brak danych
GGsto:K par:
brak danych
3
GGsto:K (20°C):
1,02 g/cm
Rozpuszczalno:K w wodzie:
ca0kowita
Rozpuszczalno:K w innych rozpuszczalnikach: brak danych
Wspó<czynnik podzia<u: n-oktanol/woda:
<3
Temperatura samozap<onu:
brak danych
Temperatura rozk<adu:
brak danych
Lepko:K (20°C):
10 mPas
W<a:ciwo:ci wybuchowe:
brak danych
W<a:ciwo:ci utleniaj2ce:
brak danych
9.2. Inne informacje:
Zawarto:K LZO:

76 g/dm

3

SEKCJA 10. STABILNOJR I REAKTYWNOJR
10.1. Reaktywno:K:
Brak danych
10.2. Stabilno:K chemiczna:
Produkt stabilny w normalnych warunkach otoczenia (patrz sekcja 7 – warunki przechowywania)
10.3. Mo;liwo:K wystGpowania niebezpiecznych reakcji:
Brak danych
10.4. Warunki, których nale;y unikaK:
PrzemroJenie produktu
10.5. Materia<y niezgodne:
Brak danych
10.6. Niebezpieczne produkty rozpadu:
Vadne przy zachowaniu odpowiednich warunków magazynowania / stosowania / transportu.
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SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje dotycz2ce skutków toksykologicznych:
Toksyczno:K ostra:
ToksycznoHM ostra doustna LD50: > 2000 mg/kg
ToksycznoHM ostra skórnie LD50: brak danych
ToksycznoHM ostra inhalacyjnie LC50: brak danych
Produkt nie klasyfikowany jako szkodliwy po po0kni5ciu
Dzia<anie ;r2ce: produkt nie klasyfikowany jako Jr cy
Dzia<anie dra;ni2ce:
Skóra – produkt klasyfikowany jako draJni cy
Oczy – produkt klasyfikowany jako silnie draJniacy
Dzia<anie uczulaj2ce: produkt nie klasyfikowany jako uczulaj cy
Dzia<anie rakotwórcze: produkt zawiera sk0adnik niebezpieczny (sól sodowa kwasu nitrylotrójoctowego)
umieszczony w wykazie substancji i produktów o dzia0aniu rakotwórczym w st5Jeniu powyJej progu
klasyfikacyjnego. Produkt klasyfikowany jako rakotwórczy kategorii 3 – ograniczone dowody dzia0ania
rakotwórczego.
Dzia<anie mutagenne: produkt nie zawiera sk0adników niebezpiecznych umieszczonych w wykazie
substancji i produktów o dzia0aniu mutagennym
Szkodliwe dzia<anie na rozrodczo:K: produkt nie zawiera sk0adników niebezpiecznych umieszczonych w
wykazie substancji i produktów o dzia0aniu szkodliwym na rozrodczoHM
Dzia<anie toksyczne na narz2dy docelowe – nara;enie jednorazowe: brak danych
Dzia<anie toksyczne na narz2dy docelowe – powtarzane nara;enie: brak danych
Zagro;enie aspiracyjne: po0kni5cie wymiocin moJe spowodowaM przedostanie si5 produktu do p0uc i
wywo0aM chemiczne zapalenie p0uc
Drogi nara;enia:
Drogi pokarmowe, kontakt ze skór i oczami
Spo;ycie – po po0kni5ciu mog pojawiM si5 objawy bólu brzucha, biegunki. Przy wymiotach lub po0kni5ciu
produkt moJe si5 przedostaM do p0uc, co moJe prowadziM do zach0ystowego zapalenia p0uc
Skóra – moJe wywo0aM podraJnienia, uczucie pieczenia, zaczerwienienia
Oczy – pryHni5cie cieczy do oka moJe spowodowaM podraJnienie powiek, uszkodzenie spojówki i rogówki, a
nawet utrat5 wzroku, jeHli nie zostanie natychmiast wyp0ukany.
SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksyczno:K
Toksyczno:K ostra dla ryb: brak danych
Toksyczno:K ostra dla bezkrGgowców wodnych: brak danych
12.2. Trwa<o:K i zdolno:K do rozk<adu:
Datwo biodegradowalny > 90 % BOD 28 dni test OECD 301D.
Substancje powierzchniowo-czynne zawarte w produkcie spe0niaj kryteria biodegradowalnoHci zawarte w
Rozporz dzeniu (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów.
12.3. Zdolno:K do biokumulacji:
Brak danych
12.4. Mobilno:K w glebie:
Brak danych
12.5. Wyniki oceny w<a:ciwo:ci PBT i vPvB:
Brak danych
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12.6. Inne szkodliwe skutki dzia<ania:
Produkt w postaci handlowej nie stanowi znacznego zagroJenia dla Hrodowiska naturalnego.
Do0oJyM starannoHci, by produkt nie przedosta0 si5 do gleby, Eróde0 wody pitnej, zbiorników wodnych itp.
SEKCJA 13. POST POWANIE Z ODPADAMI
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów:
Odpad produktu: porozumieM si5 z producentem preparatu w sprawie moJliwoHci przerobu odpadów. JeHli
nie ma takiej moJliwoHci, przekazaM do utylizacji w zak0adzie posiadaj cym zezwolenie w zakresie zbierania,
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Nie usuwaM do kanalizacji.
Kod odpadu musi byM nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleJnoHci od branJy i miejsca
uJytkowania.
Usuwanie zu;ytych opakowaL: zabrania si5 ich spalania na powierzchni ziemi lub traktowania jako
surowce wtórne.
Kod odpadu: 15 01 10 – opakowania zawieraj ce pozosta0oHci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone.
SEKCJA 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
Nie wymaga specjalnych Hrodków transportu. Produkt nie podlega przepisom ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA
PrzewoziM krytymi Hrodkami transportu. Opakowania transportowe i jednostki 0adunkowe zabezpieczyM przed
przemieszczaniem si5 w czasie transportu.
14.1
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.

Numer UN:
nie dotyczy
Prawid<owa nazwa przewozowa:
nie dotyczy
Klasa towaru niebezpiecznego:
nie dotyczy
Grupa pakowania:
nie dotyczy
Zagro;enie dla :rodowiska:
nie
Szczególne :rodki ostro;no:ci dla u;ytkowników: patrz sekcja 7.1
Transport luzem zgodnie z za<2cznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
Kod IBC:
nie dotyczy

15. INFORMACJE DOTYCZNCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotycz2ce bezpieczeLstwa, zdrowia i ochrony :rodowiska specyficzne dla
mieszaniny:
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011r. Nr 63, poz.
322)
- Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleG i stosowanych ograniczeG w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj ce dyrektyw5 1999/45/WE oraz uchylaj ce rozporz dzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieJ dyrektyw5 Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
- Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 (GHS)
- Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009r. dostosowuj ce do post5pu naukowotechnicznego rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
- Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleG i
stosowanych ograniczeG w zakresie chemikaliów (REACH)
- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 04 wrzeHnia 2007r. „Zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz. U. z 2007r. Nr 174, poz. 1222).
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- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowaG substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012r. poz. 445)
- Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie
detergentów
- Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006r. zmieniaj ce Rozporz dzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2004 w sprawie detergentów w celu dostosowania jego
za0 czników III i VII
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo0ecznej z dnia 29 listopada 2002r. „W sprawie najwyJszych
dopuszczalnych st5JeG i nat5JeG czynników szkodliwych dla zdrowia w Hrodowisku pracy” (Dz. U. z 2002r.
Nr 217, poz. 1833) ze zmianami
- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badaG i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w Hrodowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166)
- Tekst jednolity Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. „W sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeGstwa i higieny pracy” (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeGstwa i higieny pracy
zwi zanej z wyst5powaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86)
- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagaG dla
Hrodków ochrony indywidualnej (Dz. U.z 2005r. Nr 259, poz. 2173)
- Rozporz dzenie Ministra Zrodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. „W sprawie wartoHci odniesienia dla
niektórych substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., Nr 16, Poz. 87)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Hrodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627).
- Rozporz dzenie Ministra Zrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. „W sprawie warunków, jakie naleJy spe0niM przy
wprowadzaniu Hcieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
Hrodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r., Nr 137, Poz. 984) ze zmianami
- Rozporz dzenie Ministra Zrodowiska z dnia 27 wrzeHnia 2001r. „W sprawie katalogu odpadów” (Dz. U. z
2001r. Nr 112, poz. 1206).
- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. „O opakowaniach i odpadach opakowaniowych” (Dz. U. z 2001r. Nr 63 poz.
638) ze zmianami
- OHwiadczenie rz dowe z dnia 23 marca 2011r. w sprawie wejHcia w Jycie zmian do za0 czników A i B
Umowy europejskiej dotycz cej mi5dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
sporz dzonej w Genewie dnia 30 wrzeHnia 1957r. (Dz. U. z 2011r., Nr 110 poz. 641.)
- Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleG i
stosowanych ograniczeG w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do za0 cznika XVII
- Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 109/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleG i
stosowanych ograniczeG w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do za0 cznika XVII (substancje
CMR)
15.2. Ocena bezpieczeLstwa chemicznego:
Dla produktu nie zosta0a dokonana ocena bezpieczeGstwa chemicznego
16. INNE INFORMACJE
ObjaHnienia kategorii i zwrotów zagroJenia dotycz cych substancji niebezpiecznych wchodz cych w sk0ad
produktu:
Acute Tox. 4 ToksycznoHM ostra (droga pokarmowa) kategoria zagroJenia 4
Acute Tox. 4 ToksycznoHM ostra (wdychanie) kategoria zagroJenia 4
Acute Tox. 4 ToksycznoHM ostra (kontakt ze skór ) kategoria zagroJenia 4
Skin Irrit. 2 Dzia0anie draJni ce na skór5 kategoria zagroJenia 2
Eye Dam. 1 PowaJne uszkodzenie oczu kategoria zagroJenia 1
Eye Irrit. 2 Dzia0anie draJni ce na oczy kategoria zagroJenia 2
Carc. 2 Rakotwórczy kategorii 2
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H302 Dzia0a szkodliwie po po0kni5ciu
H312 Dzia0a szkodliwie w kontakcie ze skór
H315 Dzia0a draJni co na skór5
H318 Powoduje powaJne uszkodzenie oczu
H319 Dzia0a draJni co na oczy
H332 Dzia0a szkodliwie w nast5pstwie wdychania
H351 Podejrzewa si5, Je powoduje raka
Xn – szkodliwy
Xi – draJni cy
Rak. Kat. 3 – rakotwórczy kategorii 3
R 20/21/22 – dzia0a szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór i po po0kni5ciu
R 22 – dzia0a szkodliwie po po0kni5ciu
R 36 – dzia0a draJni co na oczy
R 36/38 – dzia0a draJni co na oczy i skór5
R 38 – dzia0a draJni co na skór5
R 40 – ograniczone dowody dzialania rakotwórczego
R 41 – ryzyko powaJnego uszkodzenia oczu
WyjaHnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki:
CAS – Chemical Abstracts Service
WE – numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniej cych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych, lub w wykazie
substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers"
NDS – najwyJsze dopuszczalne st5Jenie substancji szkodliwej dla zdrowia w Hrodowisku pracy
NDSCh – najwyJsze chwilowe dopuszczalne st5Jenie substancji szkodliwej dla zdrowia w Hrodowisku pracy
LZO – lotne zwi zki organiczne
PBT – trwa0oHM, zdolnoHM do biokumulacji i toksycznoHM
vPvB – bardzo duJa trwa0oHM i bardzo duJa zdolnoHM do biokumulacji
LD50 – dawka powoduj ca 50% przypadków Hmiertelnych
LC50 – st5Jenie powoduj ce 50% przypadków Hmiertelnych
Numer UN – numer rozpoznawczy materia0u (numer ONZ, numer UN)
ADR – europejska umowa dotycz ca mi5dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
RID – regulamin mi5dzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
IMDG – mi5dzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych
ICAO – instrukcje techniczne dla bezpiecznego transportu materia0ów niebezpiecznych drog powietrzn
Kart5 charakterystyki sporz dzono zgodnie z Rozporz dzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja
2010r. zmieniaj cym rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleG i stosowanych ograniczeG w zakresie chemikaliów (REACH).
Klasyfikacji mieszaniny dokonano na podstawie zawartoHci sk0adników niebezpiecznych oraz badaG
toksykologicznych zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04 wrzeHnia 2007r. „Zmieniaj cym
rozporz dzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz. U. z
2007r. Nr 174, poz. 1222).
Szkolenia:
Osoby maj ce stycznoHM z produktem przed przyst pieniem do pracy, naleJy przeszkoliM odnoHnie
w0aHciwoHci i sposobu post5powania z w/w produktem. StosowaM zgodnie ze sposobem uJycia zaleconym
przez producenta.
\ród0a danych na podstawie których opracowano kart5 charakterystyki:
Karta zosta0a opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczególnych sk0adników, danych
literaturowych oraz posiadanej wiedzy i doHwiadczenia, z uwzgl5dnieniem aktualnie obowi zuj cych
przepisów.
IUCLID International Uniform Chemical Information Database
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ESIS European Chemical Substances Information System
ZastrzeJenia:
Dane zawarte w karcie naleJy traktowaM wy0 cznie jako pomoc dla bezpiecznego post5powania w
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. UJytkownik ponosi odpowiedzialnoHM wynikaj c z
niew0aHciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niew0aHciwego zastosowania produktu.
Kart5 charakterystyki sporz dzi0: dr Piotr Miko0ajewicz
Karta opracowana przez: F.U. VELA, na zlecenie firmy Americol Warszawa

