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Wersja III
Aktualizacja 10.01.2017 r.
Sporządzono, dn. 04.08.2014 r.

KARTA CHARAKTERYSTYKI
Karta zgodna z załącznikiem II do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Sekcja 1. Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: FlockChem Super
Inne nazwy: wodny roztwór chlorku wodorotlenku glinu
CAS: 12042-91-0
NR WE: 234-933-1
Numer rejestracji: 01-2119533142-53-XXXX
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.
Usuwanie mętności wody poprzez koagulację i flokulację zanieczyszczeń
Zastosowania odradzane: nie określono
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Nazwa i adres: Chemi Kam Sp. z o.o. 42-506 Będzin; ul. Barlickiego 26
Nr telefonu: 32 760-20-10
Nr faxu:
32 760-20-11
e-mail: chemikam@wp.pl
1.4. Telefon alarmowy: Straż pożarna –998; Policja-997; Europejski numer alarmowy- 112
Informacja toksykologiczna w Polsce: 42 63114724 czynne od godz. 7-15
Sekcja 2 Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Wg rozporządzenia (WE) nr 1272/2008,
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny
Zagrożenia zdrowia
Brak zagrożenia.
Przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa pracy
Zagrożenie dla środowiska:
brak
Zagrożenia fizyczne/chemiczne
Brak
2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia
Nie są wymagane
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
Brak
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
Nie są wymagane
2.3. Inne zagrożenia
Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.
Sekcja 3. Skład/informacja o składnikach.
3.1. Substancje
Preparat nie zawiera składników niebezpiecznych
Identyfikator produktu
Zawartość %
Chlorek wodorotlenek glinu (pentahydroksychlorku diglinu)
(hydroksychlorek poliglinu)
CAS: 12042-91-0
NR WE: 234-933-1

5-10%

3.2 Mieszaniny:
Nie dotyczy
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Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy.
4.1 Opis środków pierwszej pomocy.
Szybkość jest niezbędna. Udzielić pierwszej pomocy i natychmiast wezwać lekarza. Osoby prowadzące
ewakuację powinny być odpowiednio zabezpieczone. Odsunąć zatrutą osobę z miejsca narażenia. Upewnić się,
że myjki do przemywania oczu i prysznice znajdują się w pobliżu miejsca pracy. Osoby narażone na skażenie
oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania oraz o lokalizacji i
sposobie użycia myjek do przemywania oczu i prysznicy.
Wdychanie:
W razie narażenia inhalacyjnego wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia , zapewnić spokój w pozycji
półsiedzącej lub siedzącej, zapewnić dostęp powietrza
Kontakt ze skórą
W razie zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dokładnie wodą.
Kontakt z oczami:
W razie kontaktu z oczami natychmiast płukać dużą ilością wody przez co najmniej 15-20 minut przy szeroko
otwartych powiekach. Unikać silnego strumienia wody (ryzyko uszkodzenia rogówki) Zapewnić natychmiast
pomoc lekarską.
Spożycie:
W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów. Osobie przytomnej podać duże ilości wody. Nie podawać
środków zobojętniających. Zapewnić pomoc lekarską.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak danych
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanymi
Brak danych
Sekcja 5. postępowanie w przypadku pożaru
5.1 Środki gaśnicze
produkt jest niepalny, środki gaśnicze dobrać stosownie do otoczenia
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Brak dostępnych danych
5.3 Informacje dla straży pożarnej
Aparaty izolujące służące do ochrony dróg oddechowych, ubrania gazoszczelne.
Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Osoby zajmujące się poważnymi uwolnieniami substancji do środowiska powinny nosić odzież ochronną.
Środki ochrony dla ratowników
Patrz sekcja 8
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
W miarę możliwości ograniczyć wyciek. Nie dopuszczać do przedostania się substancji do kanalizacji i ścieków
wodnych. Zabezpieczyć kratki i studzienki..
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Metody zapobiegania rozprzestrzeniania się wycieku
Zatamować źródło wycieku, tak szybko jak to możliwe.. W razie dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy
obwałować, zebraną ciecz odpompować
Metody likwidacji wycieku
W przypadku małych wycieków przysypać piaskiem lub ziemią okrzemkową, zebrać do oznakowanych
pojemników . W razie potrzeby duże wycieki pochłonąć za pomocą piasku lub ziemi. Nie stosować związków
organicznych, trocin itd. Użyć narzędzia do zebrania materiału sorpcyjnego i umieścić w odpowiednio
oznakowanym pojemniku. Wypompować duże ilości rozlanych cieczy do odpowiednio oznakowanych pojemników
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.
Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania
Unikać kontaktu z oczami i skórą. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nosić rękawice i ubranie ochronne.
Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać bezpośredniego kontaktu z substancją, przestrzegać zasad higieny
osobistej.
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Zalecenia dotyczące zabezpieczenia przed pożarem i wybuchem
Nie palić w pomieszczeniu. Trzymać z dala od substancji niezgodnych. (Patrz sekcja Stabilność i reaktywność)
Zalecenie dotyczące ochrony środowiska
Patrz Sekcja 8: Kontrola narażenia środowiska
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
niezgodności
Środki techniczne i warunki magazynowania
Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym,
suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym.
Chronić przed działaniem światła, ciepła. Chronić przed przemrożeniem
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak danych
Sekcja 8. kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli:
NDS brak danych
NDSCh brak danych
NDSP brak danych
DSB brak danych
DNEL(s) - Pracownicy
Toksyczność ostra/narażenie krótkotrwałe (działanie ogólnoustrojowe)
Brak danych
Ostre krótkotrwałe narażenie - miejscowe działania - wdychanie
DNEL- brak danych
Ostre krótkotrwałe narażenie - miejscowe działania - skóra: brak danych
Działanie długotrwałe - działanie ogólnoustrojowe – skóra i wdychanie: brak danych
Działanie długotrwałe – miejscowe działania - wdychanie:
DNEL dla długotrwałego narażenia - miejscowe działanie - brak danych
Działanie długotrwałe - miejscowe działania - skóra: brak danych
DNEL(s)- Populacja ogólna
Brak danych
Ostre krótkotrwałe narażenie - działanie ogólnoustrojowe – skóra i wdychanie:
Ostre krótkotrwałe narażenie - miejscowe działania - wdychanie
DNEL: brak danych
Ostre krótkotrwałe narażenie - miejscowe działania - skóra:
Brak danych
Działanie długotrwałe - działanie ogólnoustrojowe – skóra i wdychanie, doustnie
Brak danych
Działanie długotrwałe – miejscowe działania - wdychanie:
DNEL (Derived No Effect Level)- brak danych
Działanie długotrwałe - miejscowe działania - skóra:
Brak danych
PNEC
PNEC woda
Brak danych
PNEC osad
Brak danych
PNEC gleba
Brak danych
PNEC oczyszczalnia ścieków
Brak danych
PNEC połknięcie
8.2. kontrola narażenia
Brak danych
Stosowane techniczne środki kontroli
Stosować miejscowe systemy wentylacji w odpowiednich przypadkach. Zapewnić prysznice i oczo-myjki w
każdym miejscu, gdzie kontakt ze skórą lub oczami może wystąpić
Indywidualne środki ochrony
OCHRONA OCZU I TWARZY: nie wymagana
OCHRONA RĄK: używać rękawic ochronnych
OCHRONA SKÓRY I CIAŁA: ubranie ochronne i obuwie
OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH: Nie jest wymagana
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ŚRODKI HIGIENY
Przy obchodzeniu się z produktem nie jeść, nie pić i nie palić. Po użyciu umyć ręce, także przed
jedzeniem, paleniem i korzystaniem z toalety.
Kontrola narażenia środowiska
Poinformować odpowiednie władze w przypadku uwolnienia substancji do powietrza, zbiorników wodnych lub
kanalizacji.
Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Wygląd:
bezbarwna ciecz
Zapach:
słaby
Próg zapachu:
brak danych
pH:
ok. 4 (15% r-ru)
Temperatura topnienia/krzepnięcia:
brak danych
Początkowa temperatura wrzenia::
brak danych
Zakres temperatur wrzenia:
brak danych
Temperatura zapłonu:
brak danych
Szybkość parowania:
brak danych
Palność (ciała stałego, gazu):
niepalny
Górna/dolna granica wybuchowości: brak danych
Prężność par:
brak danych
Gęstość par:
brak danych
Gęstość :
1000 kg/m3 w 20°C
Rozpuszczalność w wodzie:
nieograniczona
Współczynnik podziału:
brak danych
n-oktanol/ woda
Temperatura samozapłonu:
nie podatny na samozapłon
Temperatura rozkładu:
brak danych
Lepkość:
brak danych
Właściwości wybuchowe:
bez zagrożenia wybuchowego
Właściwości utleniające:
brak
9.2. Inne informacje
brak
Sekcja 10. stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
brak danych
10.2. Stabilność chemiczna
stabilny w normalnych warunkach przechowywania
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Brak danych
10.4. Warunki, których należy unikać
Roztwory mocnych zasad
10.5. Materiały niezgodne
Brak danych
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
W wysokich temperaturach tlenek glinu, chlorowodór.
Sekcja 11. Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Metabolizm
Brak danych
Toksykokinetyka
Brak danych
Wchłanianie przez skórę
Brak danych
Toksyczność ostra
Doustna
Brak danych
Wdychanie
Brak danych
Działanie drażniące na skórę
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brak
Działanie drażniące na oczy
Działanie drażniące na drogi oddechowe
Brak danych
Działanie mutagenne
Toksyczność genetyczna: brak
Działanie rakotwórcze
Doustnie
brak
Wdychanie
brak
Przez skórę
Brak
Szkodliwe działanie na rozrodczość
Płodność
NOAEL: brak
Toksyczność rozwojowa (doustnie)
NOAEL: brak
Sekcja 12. Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczność.
Toksyczność krótkoterminowa dla ryb
Toksyczna granica waha się pomiędzy 0,5 i 10 mg/dm3. Średnie
stężenie trujące po 96 h oddziaływania wynosi 111 mg/dm3
Toksyczność długoterminowa dla ryb
Zgodnie z REACH sekcja 1.5 załącznika XI, badanie może zostać uchylone.
Toksyczność dla glonów i roślin wodnych
Zgodnie z REACH sekcja 1.5 załącznika XI, badanie może zostać uchylone.
Badania na glebowych organizmach
Bakterie z gatunku Escherichia coli znoszą bez widocznych objawów stężenia rzędu 100 mg/dm3 jonu glinowego,
Daphnia nawet stężenie 1 g/dm3. Próg szkodliwości dla glonów z gatunku Scenedesmus wynosi 1,5 mg/dm3.
Działanie toksyczne jonu glinowego na Daphnia magna rozpoczyna
Badania na roślinach lądowych
Przyczyną szkodliwego oddziaływania silnie zakwaszonych gleb na roślinność jest w pierwszym rzędzie działanie
glinu przy odczynie pH poniżej5. Rozpuszczalne sole glinu, obniżają przyswajanie przez rośliny kwasu
ortofosforowego. Prócz tego jony glinu wykazują również bezpośrednie szkodliwe działanie na fizjologię roślin
(tzw. trucizna korzeniowa). Obecność soli glinu w ilościach od 0,005 do 0,01% wywołuje u roślin wodnych
osłabienie szkieletu i zaburzenia w asymilacji
Badania na zwierzętach lądowych
Brak danych
Aktywność mikrobiologiczna w systemach oczyszczania ścieków
Zgodnie z REACH kolumna 2 załącznik VIII, badania nie trzeba wykonywać
Ssaki
Brak danych
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Stabilność
Brak danych
Hydroliza
Brak danych
Fototransformacja/fotoliza
Brak danych. Nie wymagane w ramach REACH
Biodegradacja w wodzie i osadzie
Brak danych
Biodegradacja w glebie
Brak danych
12.3. Zdolność do bioakumulacji
Brak danych
12.4. Mobilność w glebie
Adsorpcja / desorpcja
Brak danych
Zdolność do parowania
Brak dostępnych informacji
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Model dystrybucji
Brak dostępnych informacji
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Ocena właściwości PBT i vPvB
Brak danych
12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak danych
Sekcja 13. Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwienia odpadów
Unieszkodliwianie odpadów prowadzić zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki
odpadami. Wybór odpowiedniej metody unieszkodliwiania zależy od lokalnych uwarunkowań i możliwości
unieszkodliwiania odpadów
Przepisy prawne dotyczące odpadów
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz
uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. U. UE z 2008 r. Tom 51, L312 wraz z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628; tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 639; tekst jednolity Dz.
U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi
4. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z
późniejszymi
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi
Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu
14.1 Numer UN (numer ONZ)
ADR/RID/IMDG/IATA: Nie dotyczy
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID/IMDG/IATA: Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
ADR/RID/IMDG/IATA: Nie dotyczy
14.4. Grupa opakowaniowa
ADR/RID/IMDG/IATA: Nie dotyczy
14.5 Zagrożenia dla środowiska
Brak danych
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Brak danych
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy
Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla
substancji lub
Mieszaniny
1 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późn. zm.
2. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z późn. zm.
4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322. z
późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża
się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
(Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1225)
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).
7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013,
poz. 888).
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. poz. 1923).
9. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadów
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niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podająca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3 z
6 września 2000r, wraz z decyzjami zmieniającymi.
10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367 z późn.
zm.)
11. Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do
Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (DZ.U. 2015, poz. 882).
12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U. poz. 817).
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn
zm.).
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Brak danych
Sekcja 16. Inne informacje
Wykaz zwrotów H
brak
Opis użytych skrótów , akronimów i symboli:
OEL Dopuszczalna wartość narażenia zawodowego
DNEL Pochodny poziom niepowodujący zmian
DMEL Pochodny poziom powodujący minimalne zmiany
PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku
DNEL Pochodny poziom niepowodujący zmian
NOEL Poziom, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian
NOEC Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian
NOAEC Stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian
NOAEL Poziom dawkowania, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian
LCx Stężenie śmiertelne x%
LDx Dawka śmiertelna x%
PBT Trwały, zdolny do biokumulacji i toksyczny
vPvB Bardzo trwały i ulegający bioakumulacji w bardzo dużym stopniu
WE Wykaz WE składa się z trzech połączonych europejskich wykazów powstałych na mocy
wcześniejszych regulacji prawnych UE dotyczących chemikaliów: EINECS, ELINCS
i wykazu "No-longer polymers" (NLP)
CAS Numer przypisany substancji przez Chemical Abstracts Service
IUPAC Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej
IUCLID Baza danych i system zarządzania do administrowania danymi dotyczącymi substancji
chemicznych
ES Scenariusz narażenia
BCF Współczynnik biokoncentracji
REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów
GHS "Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów" opracowany przez
Organizację Narodów Zjednoczonych
STP Oczyszczalnia ścieków
NDS – najwyższe Dopuszczalne Stężenie
NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Chwilowe
Przed przystąpieniem do pracy z produktem obowiązkowo poddać pracowników szkoleniu BHP w związku z
występowaniem w środowisku pracy czynników chemicznych. Przeprowadzić, udokumentować i zapoznać
pracowników z wynikami ryzyka zawodowego na stanowisku pracy związanym z występowaniem czynników
chemicznych.
Dokonano zmian w karcie charakterystyki zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 2015/830 z dnia
28 maja 2015r.
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Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczą wyłącznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte
należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu, ponieważ warunki
magazynowania, transportu i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie
prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.
Karta nie stanowi oszacowania zagrożeń w miejscu pracy. Produktu nie należy wykorzystywać do innych celów
niż podane w sekcji 1.2. bez uprzedniej konsultacji z firmą Chemi Kam Sp.z o.o.
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Wersja IX

Aktualizacja, dn.03.09.2018 r.
Sporządzono, dn. 19.03.2009

r.

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ
Karta zgodna z załącznikiem II do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Sekcja 1. Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: korektor pH minus - kwas siarkowy 40%
Nr CAS:7664-93-9
NR WE: 231-639-5
Nr Indeks:016-020-00-8
Numer rejestracji: 01-2119458838-20-XXXX
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.
korekta pH wody przeznaczonej do spożycia oraz wody basenowej
Zastosowania odradzone: inne niż wymienione powyżej
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Nazwa i adres: Chemi Kam Sp. z o.o. 42-506 Będzin; ul. Barlickiego 26
Nr telefonu: 032 760-20-10
Nr faxu:
032 760-20-11
e-mail: chemikam@wp.pl
1.4. Telefon alarmowy: 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)
1.5. Sekcja 2 Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Wg rozporządzenia 1272/2008:
Skin Corr. 1A; H314
Zagrożenia dla zdrowia człowieka
Kwas siarkowy jest silnie żrący dla wszystkich części ciała. Powoduje poważne oparzenia. Jego opary są żrące
dla dróg oddechowych, mogą spowodować obrzęk płuc, a w konsekwencji śmierć.
Zagrożenie dla środowiska:
Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Poprzez zmianę pH może wpływać niekorzystnie na
organizmy wodne
Zagrożenia fizyczne/chemiczne
Brak
2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Zwroty określające środki ostrożności:
P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353- W PRZYPADKU KONTKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć /zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież . spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunku do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne
oddychanie.
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P305+P351+P338 – W PRZYPADDKU 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 lub Lekarzem
P363 – Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P405- Przechowywać pod zamknięciem
P501 – Zawartość /pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.
2.3. Inne zagrożenia
Kwas siarkowy nie spełnia kryterium jako substancja PBT ani vPvB.
Sekcja 3. Skład/informacja o składnikach.
3.1 Substancje
Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny:
zawartość

Identyfikator produktu

Kwas siarkowy
Nr CAS:7664-93-9
NR WE: 231-639-5
Nr Indeks:016-020-00-8
Numer rejestracji: 01-2119458838-20-XXXX

40%-42%

Klasyfikacja CLP
Klasa zagrożenia
i kody kategorii

Kody zwrotów
wskazujących
rodzaj zagrożenia

Skin Corr. 1A

H314

Zawiera inhibitor korozji
Ponadto mieszanina zawiera inne składniki wspomagające i pomocnicze. Nie zawiera więcej składników, które w świetle
obowiązujących przepisów powinny być wymienione w niniejszej sekcji.
Pełny tekst znaczenia stosowanych skrótów i symboli oraz treść zwrotów – patrz sekcja 16 karty charakterystyki

Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy.
4.1 Opis środków pierwszej pomocy.
Informacje ogólne
Szybkość jest niezbędna. Udzielić pierwszej pomocy i natychmiast wezwać lekarza. Osoby prowadzące ewakuację
powinny być odpowiednio zabezpieczone. Odsunąć zatrutą osobę z miejsca narażenia. Upewnić się, że myjki do
przemywania oczu i prysznice znajdują się w pobliżu miejsca pracy. Osoby narażone na skażenie oczu powinny być
pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania oraz o lokalizacji i sposobie użycia myjek do
przemywania oczu i prysznicy.
W przypadku Kontaktu ze skórą
W razie zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież , skórę zmyć dokładnie wodą . Nie
stosować mydła. Nie stosować środków zobojętniających. Zapewnić natychmiast pomoc medyczną.
Wdychanie:
W razie narażenia inhalacyjnego wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia , zapewnić spokój w pozycji
półsiedzącej lub siedzącej, wysiłek fizyczny może wyzwolić obrzęk płuc, chronić przed utratą ciepła. Natychmiast
zapewnić pomoc medyczną.
Kontakt z oczami:
W razie kontaktu z oczami przemyć oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, przytrzymując odchylone
powieki . Usunąć szkła kontaktowe, jeżeli to możliwe. Natychmiast zapewnić pomoc okulistyczną.
Spożycie:
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia dużą ilość wody . Poza tym nie podawać niczego
doustnie osobie nieprzytomnej. Nie stosować środków zobojętniających . Zapewnić pomoc lekarską.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Zatrucia, poparzenia skóry, uszkodzenie wzroku, podrażnienia dróg oddechowych.
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania
Z powodu możliwości pojawienia się opóźnionego obrzęku płuc poddać poszkodowanego obserwacji lekarskiej przez
co najmniej 48 godzin
Sekcja 5. postępowanie w przypadku pożaru
5.1 Środki gaśnicze
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Kwas siarkowy jest niepalny ale jeśli dojdzie do ognia, stosować najlepsze dostępne środki do gaszenia pożaru (np.
woda, lub CO2). Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa: nie należy używać gaśnic
chemicznych i piany lub próbować zdusić ogień parą lub piaskiem
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:
Kwas siarkowy jest niepalny. Środek utleniający. Może wspomagać palenie. W trakcie pożaru, pod wpływem
działania wysokich temperatur uwalniają się toksyczne produkt y rozkładu zawierające min. tlenki siarki. W kontakcie z
wodą uwalnia się dużą ilość ciepła.
5.3 Informacje dla straży pożarnej
Szczelne zbiorniki z preparatem zagrożone pożarem, intensywnie chłodzić wodą. O ile to możliwe, usunąć z miejsca
zagrożenia.
Aparaty izolujące służące do ochrony dróg oddechowych, ubrania gazoszczelne, odzież kwasoodporna.
Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Indywidualne środki ostrożności
Osoby zajmujące się poważnymi uwolnieniami substancji do środowiska powinny nosić odzież ochronną, w tym aparat
izolujący drogi oddechowe. Unikać kontaktu z oczami oraz wdychania oparów. Zorganizować ewakuację
niepotrzebnego personelu.
Środki ochrony dla ratowników
patrz Sekcja 8.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
W miarę możliwości i jeśli jest to bezpieczne ograniczyć wyciek. Nie dopuszczać do przedostania się substancji do
kanalizacji i ścieków wodnych. Zabezpieczyć kratki i studzienki. Poinformować właściwe władze w razie
przypadkowego zanieczyszczenia wód lub ścieków. Rozcieńczyć wodą i zneutralizować kwas, sodą lub węglanem
sodu, przed odprowadzeniem zrzutu do oczyszczalni ścieków lub ścieków wodnych
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Metody zapobiegania rozprzestrzeniania się wycieku
Zatamować źródło wycieku, tak szybko jak to możliwe. W razie potrzeby przewietrzyć obszar rozlania lub wycieku. W
razie dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować.
Metody likwidacji wycieku
W przypadku małych wycieków rozcieńczyć wodą i ostrożnie zneutralizować przy użyciu sody i / lub zmielonego
wapienia. W razie potrzeby duże wycieki pochłonąć za pomocą piasku lub ziemi. Nie stosować związków organicznych,
trocin itd. Użyć narzędzia do zebrania materiału sorpcyjnego i umieścić w odpowiednio oznakowanym pojemniku.
Wypompować duże ilości rozlanych cieczy do odpowiednio oznakowanych pojemników.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz również punkt 8 i 13 niniejszej Karty Charakterystyki
Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania
Unikać kontaktu z oczami i skórą oraz unikać wdychania oparów. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nosić rękawice
ochronne i gogle lub przyłbicę ochronną podczas przenoszenia małych ilości. W przypadku możliwości nieszczelności
lub rozpryśnięcia należy użyć pełne wyposażenie ochronne. Przy rozcieńczaniu dodawać kwas do wody a nie wodę do
kwasu. Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać bezpośredniego kontaktu z substancją, unikać wdychania par,
przestrzegać zasad higieny osobistej.
Zalecenia dotyczące zabezpieczenia przed pożarem i wybuchem
Nie palić w pomieszczeniu. Trzymać z dala od substancji niezgodnych. (Patrz sekcja Stabilność i reaktywność)
Zalecenie dotyczące ochrony środowiska
Patrz Sekcja 8: Kontrola narażenia środowiska
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
niezgodności
Środki techniczne i warunki magazynowania
Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym,
dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym z wentylacją mechaniczną; kwasoodporną, nienasiąkliwą i łatwo
zmywalną podłogą, pochyloną w kierunku studzienek ściekowych. Przechowywać z dala od materiałów palnych.
Chronić przed działaniem światła, ciepła oraz kontaktem z wodą i wilgocią. Chronić pojemniki przed korozją i
uszkodzeniami fizycznymi
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak danych
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Sekcja 8. kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli:
Normy ekspozycji dla zagrożeń zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia
12 czerwca 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1286.).
Składniki, dla których obowiązują normy ekspozycji:
NDS

NDSCh

NDSP

Nazwa / rodzaj związku
mg/m3
Kwas siarkowy – frakcja torakalna

0,05

-

-

8.2. kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli:
Stosować miejscowe systemy wentylacji w odpowiednich przypadkach. Zapewnić prysznice i oczo-myjki w każdym
miejscu, gdzie kontakt ze skórą lub oczami może wystąpić.
Środki ochrony indywidualnej
OCHRONA OCZU I TWARZY
Gogle ochronne, np. EN 166 lub maska EN 402 (wymagane
OCHRONA RĄK
W przypadku kontaktu skórnego, używać nieprzepuszczalnych rękawic ochronnych odpornych na
chemikalia zgodnie z EN 374 (wymagane): materiał: kauczuk butylowy, PCW, PTFE fluoro elastomer
OCHRONA SKÓRY I CIAŁA
Odporne chemicznie, ubranie ochronne (EN 14605) i obuwie
OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH
Nosić odpowiednie aparaty oddechowe, w przypadku kiedy poziom narażenia przekracza lub może przekroczyć
dopuszczalne granice narażenia np. maski wyposażone w filtr typu E (EN 14387) i B, niezależny aparat do oddychania
ŚRODKI HIGIENY
Przy obchodzeniu się z produktem nie jeść, nie pić i nie palić. Po użyciu umyć ręce, także przed
jedzeniem, paleniem i korzystaniem z toalety.
Kontrola narażenia środowiska
Nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się w środowisku i przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych.
Zapobiec bezpośredniemu wyciekowi do kanalizacji/wód powierzchniowych. Nie wolno zanieczyszczać wód
powierzchniowych i rowów odwadniających chemikaliami czy zużytymi opakowaniami. Rozlany produkt lub
niekontrolowane wycieki do wody powierzchniowej należy zgłosić odpowiednim organom zgodnie z przepisami
krajowymi i lokalnymi. Wywozić jak odpady chemiczne, zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnym
Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Postać:
Zapach:
pH:
temperatura topnienia/krzepnięcia:

bezbarwna do jasnożółtej, oleista ciecz
ostry, duszący
silny kwas
o
-1,11÷3,0 C (kwas 98%)
o
- 13,89 do -10 C( kwas 96%)
o
ok. 310 C (kwas 98%)
Substancja niepalna, silny utleniacz
Nie jest palna

początkowa temperatura wrzenia :
Temperatura zapłonu:
Palność (ciała stałego, gazu):
Górna/dolna granica palności lub
górna/dolna granica wybuchowości:
o
Prężność par w 148,5 C:
o
Prężność par w 20 C :
Gęstość względna :
Rozpuszczalność:
Współczynnik podziału n-oktano/woda
Temperatura samozapłonu:

Nie dotyczy
130 Pa (97% kwas siarkowy)
214Pa(65% kwas siarkowy)
6Pa (90% kwas siarkowy)
3
1,8144-1,8305 kg/m (kwas siarkowy 90-100%)
całkowita
nie dotyczy
nie jest samozapalny
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Temperatura rozkładu:
nie dotyczy
Lepkość dynamiczna:
22,5 mPa s
9.2. Inne informacje:
o
Temperatura krystalizacji : 10,4 C (kwas 98,3%)
Sekcja 10. stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Substancja silnie reaktywna
10.2. Stabilność chemiczna
W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania substancja jest chemicznie stabilna
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji.
W kontakcie z metalami wytwarza się wodór, skrajnie łatwo palny gaz zagrażający wybuchem.
Stężony kwas siarkowy reaguje z materiałami organicznymi i może spowodować zapalenie sproszkowanych
organicznych materiałów. Reakcje z wodą oraz zasadami są gwałtowne i silnie egzotermiczne
10.4. Warunki, których należy unikać
Wysoka temperatura(>150oC), woda
10.5. Materiały niezgodne
Metale, chlorany, nadchlorany, fosfor, kwas chlorosulfonowi, fluorowodorowy, nitropochodne
10.6. niebezpieczne produkty rozkładu
Tlenki siarki
Sekcja 11. Informacje toksykologiczne
Toksyczność ostra:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Doustnie:
LD50 ( szczur, doustnie): 2140 mg/kg mc
Inhalacyjnie:
LC50 (wdychanie): 375 mg/kg/2h
Skóra:
Brak dostępnych danych
Kwas siarkowy natychmiast dysocjuje na wodór i jony siarczanowe, jony wodorowe są odpowiedzialne za lokalne
narażenie na działanie drażniące i działanie żrące
Działanie żrące/drażniące na skórę i poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:
Działa żrąco na oczy, skórę.
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:
Nie działa uczulająco.
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Rakotwórczość:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Szkodliwe działanie na rozrodczość:
Wdychanie: NOAEC: 19,3 mg / m³.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Zagrożenie spowodowane aspiracją:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Toksyczność dla dawki powtarzalnej:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Sekcja 12. Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczność.
Szczegółowe badania nad działaniem na środowisko nie były prowadzone. Substancja nie jest sklasyfikowana jako
niebezpieczna dla środowiska, jednakże obniżenie pH wpływa bardzo niekorzystnie na organizmy wodne. Nie należy
dopuszczać do przedostania się do wód gruntowych, kanalizacji i cieków wodnych.
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EC10/LC10 lub NOEC dla ryb słodkowodnych: 0,025 mg / L
EC50> 100 mg / L (Daphnia magna).
EC50/LC50 dla bezkręgowców słodkowodnych: 100 mg / L
EC10/LC10 lub NOEC dla bezkręgowców słodkowodnych: 0,15 mg / L
EC10/LC10 lub NOEC dla glonów słodkowodnych: 100 mg / L
EC10/LC10 lub NOEC wodnych mikroorganizmów: 26000 mg / L
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Nie ulega rozkładowi, pozostaje w glebie w postaci siarczanów.
12.3. zdolność do bioakumulacji
Posiada niski potencjał kumulacji
12.4. Mobilność w glebie
Brak dostępnych danych
12.5. Wyniki oceny własności PBT i vPvB
Nie spełnia kryteriów
12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak dostępnych danych
Sekcja 13. Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwienia odpadów
Unieszkodliwianie odpadów prowadzić zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
Wybór odpowiedniej metody unieszkodliwiania zależy od lokalnych uwarunkowań i możliwości unieszkodliwiania
odpadów.
Kwas siarkowy neutralizować 10% mlekiem wapiennym stosowanym w nadmiarze lub innym lub innymi związkami
(wapno palone. hydratyzowane, węglan wapnia)
Przepisy prawne dotyczące odpadów
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz
uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. U. UE z 2008 r. Tom 51, L312 wraz z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. poz. 1923)
Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu
14.1. Numer UN (Numer ONZ)
ADR/RID/IMDG/IATA: UN 2796
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID/IMDG/IATA: KWAS SIARKOWY zawierający do 51% kwasu
14.3. klasy zagrożenia w transporcie
ADR/RID/IMDG/IATA: 8
14.4. Grupa pakowania
ADR/RID/IMDG/IATA: II
14.5. Zagrożenia dla środowiska
ADR/RID/IMDG/IATA: Nie dotyczy
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: nie dotyczy
Przewozić zawsze w zamkniętych pojemnikach, które są ustawione pionowo , opatrzone etykietą i zabezpieczone
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Brak informacji
Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny
1 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późn. zm.
2. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z późn. zm.
4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U.2018 poz. 143)
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w
zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. 2014,
poz. 1604)
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).
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7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013,
poz. 888) tekst jedn.
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. poz. 1923).
9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)
10. Oświadczenie Rządowe z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do
Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (DZ.U. 2017, poz. 1119).
11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U. 2018 poz. 1286)
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn zm.).
tekst jedn.
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego tej substancji
Brak dostępnych danych
Sekcja 16. Inne informacje
Wykaz zwrotów H
H314 – powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Opis użytych skrótów , akronimów i symboli:
Skin Corr. 1A – działanie żrące na skórę kat. 1A
OEL Dopuszczalna wartość narażenia zawodowego
DNEL Pochodny poziom niepowodujący zmian
DMEL Pochodny poziom powodujący minimalne zmiany
PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku
DNEL Pochodny poziom niepowodujący zmian
NOEL Poziom, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian
NOEC Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian
NOAEC Stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian
NOAEL Poziom dawkowania, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian
LCx Stężenie śmiertelne x%
LDx Dawka śmiertelna x%
PBT Trwały, zdolny do biokumulacji i toksyczny
vPvB Bardzo trwały i ulegający bioakumulacji w bardzo dużym stopniu
WE Wykaz WE składa się z trzech połączonych europejskich wykazów powstałych na mocy
wcześniejszych regulacji prawnych UE dotyczących chemikaliów: EINECS, ELINCS
i wykazu "No-longer polymers" (NLP)
CAS Numer przypisany substancji przez Chemical Abstracts Service
IUPAC Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej
NDS – najwyższe Dopuszczalne Stężenie
NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Chwilowe
Przed przystąpieniem do pracy z produktem obowiązkowo poddać pracowników szkoleniu BHP w związku z
występowaniem w środowisku pracy czynników chemicznych. Przeprowadzić, udokumentować i zapoznać
pracowników z wynikami ryzyka zawodowego na stanowisku pracy związanym z występowaniem czynników
chemicznych.
Dokonano zmian w karcie charakterystyki zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 2015/830 z dnia 28 maja
2015r.
Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczą wyłącznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte należy
traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu, ponieważ warunki magazynowania, transportu
i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy
przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrożeń w
miejscu pracy. Produktu nie należy wykorzystywać do innych celów niż podane w sekcji 1.2. bez uprzedniej konsultacji
z firmą Chemi Kam Sp.z o.o.
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA P U B L I C Z N E G O
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD H I G I E N Y
NATIONAL INSTITUTE O F PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE
24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE
Wyrób / product:

HK/W/0800/01/2014
ORYGINAŁ

Korektor pH minus

Zawierający
/ containing:

kwas siarkowy

Przeznaczony do
/ destined:

korekty pH wody w basenach kąpielowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Wyrób przeznaczony do profesjonalnego stosowania.
Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg
karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer:
Chemi Kam Sp. z o.o.
42-506

Będzin

ul. Barlickiego 26
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Chemi Kam Sp. z o.o.
42-506
Będzin
ul. Barlickiego 26
Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2019-10-23 iub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.
Data wydania atestu higienicznego:
The date of issue of the certificate:

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after 2019-10-23 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

23 października 2014
23rd October

2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

www.pzh.gov.pl

Kierownik
Zakladu-Higieny. Środowiska

Karta charakterystyki
Multisan
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Artykuł 31
Data sporządzenia: 23 styczeń 2013 r.

wersja nr 3.1

Data aktualizacji: 11 grudnia 2015 r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Multisan
Numer artykułu: 1021
Produkt biobójczy: kategoria 1, grupa 2 według załącznika V Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych
(Dz. U. UE seria L nr 167 z 27 czerwca 2012 r. z późn. zm.).
Produkt posiada Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 1847/04 na obrót produktem biobójczym.
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie produktu: płyn czyszcząco - dezynfekujący do pomieszczeń sanitarnych
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Podmiot odpowiedzialny :
Chemoform Polska Sp. z o.o.
ul. J. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec
tel.: 32 297 7138, fax.: 32 291 9707,
e-mail: info@chemoform.pl
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karty charakterystyki: chemia@chemoform.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego
w godz. 8.00 – 16.00: 32 2977138
Pogotowie- 999, Straż pożarna-998, Policja-997
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
GHS05 działanie żrące
Skin Corr. 1A – Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1A
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Eye Dam. 1 – Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Uwaga: w związku z przypisaniem zwrotu H314, zwrot H318 został pominięty na oznakowaniu opakowań.
2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.
Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania:
kwas fosforowy(V), alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16))
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności: (zgodne z rozp. (UE) 487/2013)
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
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.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
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P501 Zawartość / pojemnik usuwać do - w sposób podany na etykiecie, zgodnie z przepisami
miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.
Uwaga:
Na oznakowaniu produktu muszą znaleźć się informacje wymagane przez art. 69 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania
produktów biobójczych (Dz. U. UE seria L nr 167 z 27 czerwca 2012 r. z późn. zm.).
Zawiera: niejonowe środki powierzchniowo czynne < 5%, kationowe środki powierzchniowo czynne < 5%
2.3. Inne zagrożenia
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
PBT: brak dowodów na spełnianie kryteriów.
vPvB: brak dowodów na spełnianie kryteriów.
Dodatkowe informacje:
Przy znacznych stężeniach par może wystąpić podrażnienie oczu, zaczerwienienie, łzawienie.
Skażenie skóry dużą ilością produktu lub oblanie się ciekłym produktem może powodować jej oparzenie.
SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2. Mieszaniny
Niebezpieczne składniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacją:
Numery CAS, WE
Nazwa / nazwy,
Piktogramy i klasyfikacja
i indeksowy
nr rejestracyjny
rozp. (WE) 1272/2008
CAS: 7664-38-2
kwas fosforowy(V)
Skin Corr. 1B, H314
WE: 231-633-2
kwas ortofosforowy(V)
Nr indeksowy:
015-011-00-6
CAS: 68424-85-1 alkil (C12-16)-chlorku
Skin Corr. 1B, H314;
WE: 270-325-2
dimetylobenzyloamonu
(ADBAC/BKC (C12-16))
Aquatic Acute 1, H400

Zawartość
w %
10%C<25%

C=1%
(10 mg/g)
Substancja czynna*

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
* Substancje czynne produktów biobójczych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia (WE) 1907/2006 są uznane za
zarejestrowane. Pozostałe składniki zarejestrowane wstępnie.
Zawartość składników zgodnie z Rozporządzeniem nr 648/2004/WE w sprawie detergentów:
niejonowe środki powierzchniowo czynne < 5%, kationowe środki powierzchniowo czynne < 5%
Pełna treść zwrotów H w sekcji 16.
SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Przy wdychaniu: wyprowadzić na świeże powietrze, nieprzytomne osoby ułożyć w pozycji bezpiecznej i
przetransportować do lekarza lub wezwać lekarza.
Przy kontakcie ze skórą: natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać dużą ilością wody, Zdjąć
zanieczyszczoną odzież, zapewnić jałowy opatrunek. Niezbędna natychmiastowa pomoc lekarska, ponieważ nie
leczone oparzenie powoduje trudno gojące się rany.
Przy kontakcie z oczami: przepłukać dużą ilością wody, przy szeroko odchylonej powiece przez co najmniej 15
minut. Natychmiast wezwać lekarza, skonsultować się z okulistą.
Przy spożyciu: Przepłukać jamę ustną i popić dużą ilością wody, unikać wymiotów (ryzyko perforacji), nie
próbować neutralizować. Natychmiast wezwać lekarza.
Wskazówki ogólne:
Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie zdjąć.
Wyprowadzić poszkodowanego z obszaru zagrożenia i położyć.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego:
Powtarzające się narażenie może powodować podrażnienia skóry, oczu i układu oddechowego.
Skutki zdrowotne narażenia miejscowego:
- przy wdychaniu: pary mogą powodować podrażnienie błon śluzowych i dróg oddechowych.
- przy spożyciu: poparzenia układu pokarmowego, ból (ryzyko perforacji), mdłości, wymioty, uczucie poparzenia.
- przy kontakcie ze skórą: działa żrąco, może powodować oparzenia i trudno gojące się rany.
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- przy kontakcie z oczami: działa żrąco, może powodować poparzenia i uszkodzenia gałki ocznej zaczerwienienie,
zapalenie spojówek.
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
Natychmiastowa pomoc lekarska wskazana przy kontakcie produktu z oczami, ze skórą i po spożyciu.
SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Środki gaśnicze: produkt niepalny, środki gaśnicze dobrać stosownie do otoczenia. Strumień wody powinien być
rozproszony i równomiernie rozprowadzony. Pojemniki nie objęte pożarem, narażone na działanie ognia, chłodzić
rozproszonym strumieniem wody.
Zalecane środki gaśnicze: woda w rozproszonym strumieniu, piana, dwutlenek węgla.
Zabronione środki gaśnicze: ze względów bezpieczeństwa nie stosować wody w pełnym strumieniu.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Niebezpieczne produkty rozkładu: podczas pożaru mogą powstawać tlenki węgla(CO i CO2) i tlenki fosforu np.
P2O5.
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy:
Ochronna odzież gazoszczelna, aparaty oddechowe niezależne od powierza zewnętrznego.
Pamiętaj: pożar gasimy zawsze z kierunkiem wiatru-nigdy pod wiatr. W kierunku z dołu do góry-nigdy na odwrót.
Pozostałości po pożarze i skażona woda muszą być usunięte zgodnie z przepisami.
SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
W warunkach przemysłowych zapewnić odpowiednią wentylację. Nie pić, nie jeść i nie palić w trakcie używania
produktu. Unikać kontaktu z oczami i twarzą. Szczególne niebezpieczeństwo upadku spowodowane przez produkt
wylany. Ludzie powinni opuścić miejsce zagrożenia i przebywać w miejscu przewiewnym.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie dopuścić do powierzchniowego rozprzestrzeniania się (np. przez przetamowanie lub zapory olejowe).
Nie dopuścić do przedostania się do podłoża /ziemi. Rozcieńczyć dużą ilością wody.
Nie dopuścić do przeniknięcia do cieków i zbiorników wodnych, wód gruntowych i kanalizacji.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Zebrać przy pomocy substancji absorbującej ciecze (piasek, trociny lub inne specjalne granulaty ceramiczne
absorbujące kwaśne roztwory), przenieść do zamkniętych pojemników i przekazać do utylizacji. Oczyścić
zanieczyszczony teren. W celu zmniejszenia szkodliwości neutralizować roztworem kwaśnego węglanu sodu lub
10 % roztworem mleka wapiennego stosowanym w nadmiarze. Zanieczyszczone powierzchnie zmywać dużą
ilością wody, popłuczyny skierować do kanalizacji. Zadbać o wystarczające przewietrzenie.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz sekcja 7.
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz sekcja 8.
Informacje na temat utylizacji patrz sekcja 13.
SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Wskazane jest podejmowanie środków ostrożności, aby podczas pracy z produktem unikać kontaktu produktu z
oczami i skórą. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie jego używania. Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed
ponownym założeniem. Stosować tylko w dobrze przewietrzanych obszarach.
Zbiorniki zamknąć szczelnie. Zadbać o właściwe odessanie w miejscu lokalizacji obrabiarek.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych
niezgodności
Przechowywanie: szczelne, zamknięte oryginalne opakowania; suche i dobrze wentylowane pomieszczenie, w
temperaturze pokojowej (zalecane +15 do 25°C). Chronić przed mrozem. Nie składować w styczności ze środkami
utleniającymi i metalami.
Opakowania: tworzywa sztuczne o ograniczonej przepuszczalności światła.
Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:
Przewidzieć podłogę odporną na kwasy. Materiał nie nadający się na zbiorniki: aluminium.
Nie dopuścić, w sposób pewny, do przenikania do podłoża.
Klasa składowania: 8 B (Niemcy).
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak poza wymienionymi w sekcji 1.
SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
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8.1. Parametry dotyczące kontroli
Wartości parametrów kontroli narażenia NDS, NDSCh, NDSP:
3
3
kwas fosforowy – NDS: 1 mg/m , NDSCh: 2 mg/m ,
Podstawy prawne:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 817 z późn.
zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005r. nr 11, poz. 86 z późn. zm. ).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173 z późn. zm.).
8.2. Kontrola narażenia
Technologiczne sposoby zmniejszania narażenia: w warunkach przemysłowych, zastosować odpowiednią
wentylację ogólną w pomieszczeniu produkcyjno-magazynowym. Wskazane jest podejmowanie środków
ostrożności, aby podczas pracy z produktem unikać kontaktu produktu z oczami i skórą. Nie wdychać par. Nie jeść,
nie pić i nie palić na stanowisku pracy i w czasie użytkowania.
Środki ochrony indywidualnej:
- ochrona dróg oddechowych: nie jest wymagana ochrona dróg oddechowych,
Przy dużych stężeniach par stosować pochłaniacz P2 z filtrem oznaczonym literą E i barwy żółtej (przeznaczony
do ochrony przed dwutlenkiem siarki oraz innymi określonymi przez producenta parami i gazami kwaśnymi wg
normy PN-EN 14387; 2006).
- ochrona oczu: w warunkach przemysłowych stosować ściśle przylegające okulary ochronne typu gogle.
- ochrona rąk i skóry: w warunkach przemysłowych stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną i trzewiki
lub wysokie buty.
Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu
Z powodu braku badań nie można podać żadnego zalecenia dotyczącego materiału dla rękawic do ochrony przed
produktem. Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i
degradacji.
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się w
przypadku wyrobów różnych producentów. Ponieważ produkt składa się z kilku substancji, to odporności
materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być ona sprawdzona
przed zastosowaniem.
Materiały z których mogą być wykonane rękawice ochronne: guma, lateks, neopren, nitryn, PCV itp.
Kauczuk butylowy. Zalecana grubość materiału: ≥ 0,7 mm.
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.
- higiena pracy: obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Nie dopuszczać do przekraczania
środowisku pracy dopuszczalnych, normatywnych stężeń czynników szkodliwych. Zabrudzoną, nasączoną odzież
natychmiast zdjąć. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć
porządnie ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić i nie palić na stanowisku pracy.
Oznaczanie czystości powietrza na stanowiskach pracy:
PN-Z-04050:01:1986 Ochrona czystości powietrza. Przyrządy i zestawy do pobierania próbek. Postanowienia ogólne.
PN-Z-04008-7:2002 Ochrona czystości powietrza. pobieranie próbek. Postanowienia ogólne. Zasady pobierania
próbek w środowisku pracy i interpretacja wyników.
PN-Z-04073-1:2014-08 Badania zawartości fosforu i jego związków -- Oznaczanie pięciotlenku fosforu na
stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną .
Kontrola narażenia środowiska: zabezpieczyć przed wprowadzaniem do cieków wodnych. Patrz również sekcja
12 karty charakterystyki.
SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Wygląd: stan skupienia: ciecz, barwa: bezbarwna lub lekko żółtawa.
Zapach: charakterystyczny.
Próg zapachu: brak dostępnych danych.
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Wartość pH w 20 °C: 0,6
Temperatura topnienia/krzepnięcia: brak dostępnych danych.
0
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 100 C
Temperatura zapłonu: nie dotyczy, niepalna ciecz.
Szybkość parowania: brak dostępnych danych.
Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy, niepalna ciecz.
Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: produkt nie jest palny, ani wybuchowy.
Prężność par: 23hPa.
Gęstość par: nie określono.
Gęstość względna: brak danych
0
Rozpuszczalność: : w wodzie (20 C): całkowicie rozpuszczalny, w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych.
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: nie jest określony.
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy, niepalna ciecz.
Temperatura rozkładu: brak dostępnych danych.
Lepkość: brak dostępnych danych.
Właściwości wybuchowe: : produkt nie ma właściwości wybuchowych.
Właściwości utleniające: produkt nie ma właściwości utleniających.
9.2. Inne informacje
0
Gęstość: 1,068g/cm3 (20 C)
Zawartość rozpuszczalników organicznych: 0,21%.
SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Wykazuje reaktywność wobec metali, tlenków metali, zasad, substancji utleniających.
10.2. Stabilność chemiczna
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach użytkowania i przechowywania.
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Reakcje z metalami lekkimi, z wytwarzaniem się wodoru. Reakcje z kwasami, alkaliami i utleniaczami.
10.4. Warunki, których należy unikać
Należy unikać wysokich temperatur.
10.5. Materiały niezgodne
Należy unikać metali, tlenków metali, zasad, substancji utleniających.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
W warunkach pożaru i wysokiej temperatury mogą powstawać tlenki węgla i tlenki fosforu.
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Skutki zdrowotne narażenia ostrego(tzw. toksyczność ostra):
7664-38-2 kwas fosforowy:
LD50 (doustnie szczur) 1 530mg/kg,
LD50 (skóra królik) 2740mg/kg
68424-85-1 alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)):
LD50 (przez przewód pokarmowy) 795 mg/kg (szczur)
LD50 ( przez skórę) 600 mg/kg (szczur)
Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego:
Powtarzające się narażenie może powodować podrażnienia skóry, oczu i układu oddechowego.
Skutki zdrowotne narażenia miejscowego:
- przy wdychaniu: pary mogą powodować podrażnienie błon śluzowych i dróg oddechowych.
- przy spożyciu: poparzenia układu pokarmowego, ból (ryzyko perforacji), mdłości, wymioty, uczucie poparzenia.
- przy kontakcie ze skórą: działa żrąco, może powodować oparzenia i trudno gojące się rany.
- przy kontakcie z oczami: działa żrąco, może powodować poparzenia i uszkodzenia gałki ocznej zaczerwienienie,
zapalenie spojówek.
Toksyczność ostra. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie żrące/drażniące na skórę. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę.
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W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione dla działania uczulającego na drogi oddechowe.
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione dla działania uczulającego na skórę.
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie rakotwórcze. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Szkodliwe działanie na rozrodczość. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe.
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane.
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Zagrożenie spowodowane aspiracją. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Ekotoksyczność:
68424-85-1 alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)):
EC50 0,03 mg/l (Selenastrum capricornutum (Alga zielona))
0,015 mg/l (daphnia - rozwielitki)
IC50 0,02 mg/l (Selenastrum capricornutum (Alga zielona))
LC50 0,85 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Pstrąg tęczowy))
EC10 10 mg/l (organizmy osadu czynnego) - działanie w oczyszczalniach ścieków.
Nie oczekuje się szkodliwego działania na środowisko wodne.
Przy właściwym użytkowaniu nie występują żadne zakłócenia przy oczyszczaniu ścieków.
Zabezpieczyć przed przedostawaniem się produktu do cieków wodnych. W dużych ilościach nie wprowadzać do
kanalizacji i wód gruntowych.
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Składniki produktu są łatwo biodegradowalne.
12.3. Zdolność do bioakumulacji
Brak dostępnych danych.
12.4. Mobilność w glebie
Wskazówki ogólne:
Klasa szkodliwości dla wody 1: (klasyfikacja niemiecka) w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wód
powierzchniowych bądź do kanalizacji.
Brak innych dostępnych danych.
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
PBT: brak dowodów na spełnianie kryteriów.
vPvB: brak dowodów na spełnianie kryteriów.
12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak dostępnych danych.
SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
Sposób usuwania nadwyżki lub odpadu: produkt neutralizować wodnym roztworem kwaśnego węglanu sodu lub
10% roztworem mleka wapiennego stosowanego w nadmiarze. Zanieczyszczone powierzchnie zmywać dużą
ilością wody, popłuczyny skierować do kanalizacji.
Sposób usuwania opakowania: dobrze wypłukane opakowanie służy jako surowiec wtórny. Zniszczone
opakowania należy przekazać do recyklingu. Nie uszkodzone opakowania po gruntownym oczyszczeniu mogą być
wykorzystywane ponownie.
Kod odpadu 150102- opakowania z tworzyw sztucznych.
Produkt i opakowanie nieoczyszczone (oraz ich odpady) usuwać jako odpad niebezpieczny – przekazać firmie
posiadającej uprawnienia do utylizacji i unieszkodliwiania odpadów.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz.
888 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1923).
SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1. Numer UN (numer ONZ)
ADR, IMDG, IATA: UN1805
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
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ADR: 1805 KWAS FOSFOROWY, ROZTWÓR
IMDG, IATA: PHOSPHORIC ACID, SOLUTION
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
ADR

Klasa: 8 Materiały żrące. Nalepka ostrzegawcza nr 8.
IDMG, IATA

Class: 8 Corrosive substances. Label 8.
14.4. Grupa opakowaniowa
(grupa pakowania)
ADR, IMDG, IATA: III
14.5. Zagrożenia dla środowiska:
Zanieczyszczenia morskie: Nie
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Uwaga: materiały żrące
Liczba Kemlera (nr rozpoznawczy zagrożenia): 80
Numer EMS (kody procedur awaryjnych IMDG): F-A,S-B
Grupa (Segregation groups): kwasy
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy – nie jest przewidziany transport produktu luzem.
Transport/ dalsze informacje:
ADR
Ilości wyłączone (EQ): E1
Ilości ograniczone (LQ): 5L
Kategoria transportowa: 3
Kod zakazu przewozu przez tunele: E
UN "Model Regulation” (Przepisy modelowe): UN1805, KWAS FOSFOROWY, ROZTWÓR, 8, III
Transport lądowy, morski i lotniczy – podstawy prawne:
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 35, poz. 189 z późn. zm.), ustawa z dnia 28
października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.),
regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), ustawa z dnia 31 marca
2004 o przewozie kolejowym towarów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 97 poz. 962 z późn. zm.).
Konwencja SOLAS z 1 Listopada 1974r. (tekst jednolity z dnia 25 maja 1980r. z późn zm.), Międzynarodowy
Kodeks Ładunków Niebezpiecznych przewożonych transportem morskim (IMDG), rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie przekazywania informacji przez załadowcę podstawiającego pod
załadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające (Dz. U. Nr 203 poz.1084 z późn.zm.).
Instrukcje Techniczne ICAO (załącznik 18 Konwencji Chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ).
SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji
i mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63 poz. 322 z późn.
zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. z 2012 r., poz. 1018 z późn. zm.; t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 208).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012 r., poz. 445 z późn. zm.,
tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 450).
Ustawa z dnia z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2015, poz. 1926 z późn. zm.).
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Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę Rady 1999/45/EWG 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 (Dz. U. UE seria L nr 396 z 30 grudnia
2006r. z późn. zm., z uwzględnieniem rozporządzenia (UE) 2015/830).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE seria L nr 353 z 31 grudnia 2008r.
z późn. zm.).
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie
detergentów ( Dz. U. UE seria L nr 104/1 z późn. zm.).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie
udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE seria L nr 167 z 27 czerwca 2012 r.).
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona – mieszanina.
SEKCJA 16: Inne informacje
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpnięte zostały z karty dostarczonej przez producenta
uzupełnione w oparciu o dane literaturowe. Klasyfikacja produktu na podstawie wyników badań produktu lub jego
składników oraz klasyfikacji i zawartości poszczególnych składników.
Inne źródła informacji:
ESIS- European Chemical Substances Information System
Niezbędne szkolenia:
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prawidłowego postępowania z produktami chemicznymi.
Przed przystąpieniem do stosowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki i instrukcją stosowania.
Informacje podane w tym dokumencie są oparte na naszej aktualnej wiedzy i dotyczą produktu zgodnego z naszą
specyfikacją. W przypadku mieszania z innymi produktami konieczne jest upewnienie się, że nie powstanie
dodatkowe zagrożenie. Ostrzega się również o możliwości wystąpienia innych niebezpieczeństw w przypadku
stosowania produktu w innym niż zalecany celu.
Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na
siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego jego zastosowania.
Uwaga: w przypadku udostępniania produktu ogółowi społeczeństwa jego opakowanie powinno posiadać
zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. Podstawa:
art. 35 rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 (pełny publikator w sekcji 15.1).
Pełne brzmienie zwrotów H:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Skróty i akronimy:
ADR: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
RID: Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
IMDG: Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych
ICAO/IATA: Organizacja Międzynarodowego lotnictwa cywilnego/Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników
Powietrznych
ADN: Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych
śródlądowymi drogami wodnymi
NDS: Najwyższe dopuszczalne stężenie
NDSCh: Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
NDSP: Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe
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vPvB: (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
PBT: (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna
UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne
VOC: Lotne rozpuszczalniki organiczne
LD50: Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych organizmów
LC50: Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych organizmów
ECX: Stężenie, przy którym obserwuje się X % zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu
ICX: Stężenie powodujące X procent inhibicji danego parametru (np. wzrostu)
DN(M)EL: Pochodny (wyliczony) poziom niepowodujący zmian, lub (M) powodujący minimalne zmiany, (u ludzi)
LOAEL: Najniższa dawka substancji, przy której w trakcie przeprowadzanych badań zauważa się szkodliwą zmianę
NOAEL: Najwyższa dawka substancji, przy której w trakcie przeprowadzanych badań nie jest wykrywalna szkodliwa
zmiana
NOEL: Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów
LOEC: Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt
PEC: Przewidywane stężenie w środowisku
PNEC: Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku
NOEC: Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się żadnego efektu
Acute Tox. 4: Toksyczność ostra (droga pokarmowa, przez skórę), kategoria zagrożenia 4
Skin Corr. 1B: Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożeń 1B
Aquatic Acute 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1
Aktualizacje i zmiany
Aktualizacja ogólna związana z przejściem na oznakowanie według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sekcjach
1-16. Korekta techniczna sekcje 1, 2, 3, 6, 7, 11, 14, 15.
Produkt posiada Atest PZH.
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Wersja I
Sporządzono, dn. 01.06.2015

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ
Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z dnia 18.12.2006 –REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010 r.

Sekcja 1. Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: RandChem
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.
Zastosowanie: do usuwania zanieczyszczeń z brzegów niecki basenowej na linii wody, plaży basenowej, do
czyszczenia folii, basenów ze sztucznego tworzywa, kafelek, poliestru, szatni, natrysków itp. Rozpuszcza wszelki
tłuszcz, brud, sadzę.
Zastosowania odradzane: każde zastosowanie które powoduje tworzenie aerozoli, uwalnianie par lub ryzyko
narażenia na bezpośredni kontakt substancji z pracownikiem nie zaopatrzonymi w maskę i środki ochrony oczu i
skóry.
Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Nazwa i adres: Chemi Kam Sp. z o.o. 42-506 Będzin; ul. Barlickiego 26
Nr telefonu: 32 760-20-10
Nr faxu:
32 760-20-11
e-mail: chemikam@wp.pl
1.3. Telefon alarmowy: Straż pożarna –998; Policja-997; Europejski numer alarmowy- 112
Informacja toksykologiczna w Polsce: 42 63114724 czynne od godz. 7-15
Sekcja 2 Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Wg Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008
Skin. Corr. 1A, H314
Acute tox. 4, H302
STOT SE 3 H336
2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Zapobieganie:
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochrona twarzy
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Reagowanie:
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. Kontynuować płukanie.
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
Niebezpieczny składnik, który musi być wymieniony na etykiecie:
- wodorotlenek potasu
2.3. Inne zagrożenia
Substancja spełnia kryteria dla jej zakwalifikowania jako PBT zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, Aneks
XIII: Nie
Substancja spełnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporządzeniem (WE)nr 1907/2006, Aneks
XIII: Nie
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Sekcja 3. Skład/informacja o składnikach.
3.1 nie dotyczy
3.2. Mieszaniny
zawartość

Identyfikator produktu

Klasyfikacja CLP
Klasa zagrożenia i
kody kategorii
Met.Corr.1
Skin Corr. 1A
Acuute Tox. 4

Kody zwrotów
wskazujących rodzaj
zagrożenia
H290
H314
H302

>5

Flam. Lig. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3

H225
H319
H336

<5

Skin irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3

315
318
412

Wodorotlenek potasu
Nr CAS: 1310-58-3
Nr indeksowy: 019-002-00-2
Nr WE: 215-181-3
Numer rejestracji: 01-2119487136-33-XXXX

15-30 %

Propanol 2-ol, izopropanol
Nr indeksowy 603-117-00-0
Nr CAS 67-63-0
Nr WE 200-661-7
Numer rejestracji:01-2119457558-25-XXXX
Sól sodowa oksyetylenowanego
siarczanowanego alkoholu tłuszczowego
C12-C14
01-2119488639-16-xxxx
Nr CAS 68891-38-3
NR WE: 500-234-8
Pełna treść zwrotów H w sekcji 16.

Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy.
4.1 Opis środków pierwszej pomocy.
Informacje ogólne
Szybkość jest niezbędna. Udzielić pierwszej pomocy i natychmiast wezwać lekarza. Osoby prowadzące ewakuację
powinny być odpowiednio zabezpieczone. Odsunąć zatrutą osobę z miejsca narażenia. Upewnić się, że myjki do
przemywania oczu i prysznice znajdują się w pobliżu miejsca pracy. Osoby narażone na skażenie oczu powinny być
pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania oraz o lokalizacji i sposobie użycia myjek do
przemywania oczu i prysznicy
Wdychanie:
W razie narażenia inhalacyjnego wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić spokój
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Chronić przed utratą ciepła. Jeżeli poszkodowany nie oddycha
zastosować sztuczne oddychanie usta-usta. Natychmiast zapewnić pomoc medyczną
Kontakt ze skórą
Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. W razie kontaktu ze skórą przemyć dużą ilością wody. Zapewnić pomoc
lekarską.
Kontakt z oczami:
W razie kontaktu z oczami przemyć oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, przytrzymując odchylone
powieki . Usunąć szkła kontaktowe, jeżeli to możliwe. Natychmiast zapewnić pomoc okulistyczną.
Spożycie:
W razie spożycia natychmiast zapewnić pomoc lekarską. Nie podawać nic do picia . Nie wywoływać wymiotów (ryzyko
perforacji. Nie podejmować prób neutralizacji. Zachować ostrożność przy udzielaniu pierwszej pomocy (substancja
żrąca)
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Zatrucia, poparzenia skóry, uszkodzenie wzroku, podrażnienia dróg oddechowych.
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania
Brak danych
Sekcja 5. postępowanie w przypadku pożaru
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5.1 Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze: Stosować: rozpylona woda, gaśnica pianowa, proszkowe środki gaśnicze, dwutlenek
węgla
Niewłaściwe środki gaśnicze: nie stosować silnego strumienia wody.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
podczas spalania tworzą się tlenki węgla
5.3 Informacje dla straży pożarnej
Szczelne zbiorniki z preparatem zagrożone pożarem, intensywnie chłodzić wodą. O ile to możliwe, usunąć z miejsca
zagrożenia.
Aparaty izolujące służące do ochrony dróg oddechowych, ubrania gazoszczelne, odzież kwasoodporna.
Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy:
Indywidualne środki ostrożności
Osoby zajmujące się poważnymi uwolnieniami substancji do środowiska powinny nosić odzież ochronną, w tym aparat
izolujący drogi oddechowe. Unikać kontaktu z oczami oraz wdychania oparów. Zorganizować ewakuację
niepotrzebnego personel.
Środki ochrony dla ratowników
patrz Sekcja 8.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
W miarę możliwości i jeśli jest to bezpieczne ograniczyć wyciek. Nie dopuszczać do przedostania się substancji do
kanalizacji i ścieków wodnych. Zabezpieczyć kratki i studzienki. Poinformować właściwe władze w razie
przypadkowego zanieczyszczenia wód lub ścieków.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Metody zapobiegania rozprzestrzeniania się wycieku
Zatamować źródło wycieku, tak szybko jak to możliwe. W razie potrzeby przewietrzyć obszar rozlania lub wycieku. W
razie dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować
Metody likwidacji wycieku
W przypadku małych wycieków rozcieńczyć wodą i ostrożnie zneutralizować przy użyciu sody i / lub zmielonego
wapienia. W razie potrzeby duże wycieki pochłonąć za pomocą piasku lub ziemi. Nie stosować związków organicznych,
trocin itd. Użyć narzędzia do zebrania materiału sorpcyjnego i umieścić w odpowiednio oznakowanym pojemniku.
Wypompować duże ilości rozlanych cieczy do odpowiednio oznakowanych pojemników.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz również punkt 8 i 13 niniejszej Karty Charakterystyki
Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania
Unikać kontaktu z oczami i skórą oraz unikać wdychania oparów. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nosić rękawice
ochronne i gogle lub przyłbicę ochronną podczas przenoszenia małych ilości. W przypadku możliwości nieszczelności
lub rozpryśnięcia należy użyć pełne wyposażenie ochronne.. Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać
bezpośredniego kontaktu z substancją, unikać wdychania par, przestrzegać zasad higieny.
Zalecenia dotyczące zabezpieczenia przed pożarem i wybuchem
Nie palić w pomieszczeniu. Trzymać z dala od substancji niezgodnych. (Patrz sekcja Stabilność i reaktywność)
Zalecenie dotyczące ochrony środowiska
Patrz Sekcja 8: Kontrola narażenia środowiska
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
niezgodności
Środki techniczne i warunki magazynowania
Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym
miejscu.
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak danych
Sekcja 8. kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli:
Wodorotlenek potasu
NDS= 0,5 mg/m3
NDSCh= 1 mg/m3
Izopropanol
3
NDS – 900 mg/m
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NDSCh – 1200 mg/m

3

8.2. kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli
Produkt stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji, podczas pracy z substancją należy stosować
środki ochrony indywidualnej wymienione w sekcji 8.2.2.
Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny
ochrona dróg oddechowych: nie jest potrzebna w warunkach odpowiedniej wentylacji.
ochrona rąk: rękawice ochronne z tkanin powlekanych, odporne na działanie chemikaliów
ochrona oczu i twarzy: gogle ochronne lub maska ochronna
ochrona skóry: kompletna odzież ochronna oporna na chemikalia
Higiena pracy:
Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone
ubranie. Przed przerwami w pracy umyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie
palić podczas pracy.
Metody oceny narażenia w środowisku pracy:
PN-Z-01004:1999 Ochrona czystości powietrza. Jednostki miar.
PN-Z-04008-7:2002 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w
środowisku pracy i interpretacji wyników.
PN-EN 482:2006 Powietrze na stanowiskach pracy. Ogólne wymagania dotyczące procedur pomiarów czynników
chemicznych.
PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne
przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
Kontrola narażenia środowiska.
Zapobiec bezpośredniemu wyciekowi do kanalizacji/wód powierzchniowych. Nie wolno zanieczyszczać wód
powierzchniowych i rowów odwadniających chemikaliami czy zużytymi opakowaniami. Rozlany produkt lub
niekontrolowane wycieki do wody powierzchniowej należy zgłosić odpowiednim organom zgodnie z przepisami
krajowymi i lokalnymi. Wywozić jak odpady chemiczne, zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.
Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Postać:
ciecz
Zapach:
charakterystyczny
Próg zapachu:
niedostępne
o
pH wyrobu w 20 C:
ok. 13
Temperatura
temperatura wrzenia:
nie określono
Temperatura zapłonu:
nie dotyczy
Szybkość parowania:
Brak danych
Palność (ciała stałego, gazu) :
Nie dotyczy
Górna/dolna granica palności
Nie dotyczy
lub górna/dolna granica
wybuchowości:
Prężność pary:
brak danych
Gęstość pary:
brak danych
Gęstość:
Brak danych
o
Gęstość g/cm3 w 20 C
1,060
Rozpuszczalność:
rozpuszcza się w wodzie.
Współczynnik podziału n-oktanol/ woda: niedostępne
Temperatura samozapłonu:
Niepalny.
Temperatura rozkładu :
Niepalne
Lepkość Dynamiczna:
brak danych
Właściwości wybuchowe:
Nie dotyczy
Właściwości utleniające :
Nie dotyczy
Dodatkowa informacja :
Niedostępne
9.2. Inne informacje:
Brak dodatkowych informacji
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Sekcja 10. stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
W normalnych warunkach produkt stabilny
10.2. Stabilność chemiczna
Produkt stabilny
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji.
Nie znane
10.4. Warunki, których należy unikać
Wysokie temperatury
10.5. Materiały niezgodne
kwasy
10.6. niebezpieczne produkty rozkładu
Tlenki węgla, tlenki fosforu
Sekcja 11. Informacje toksykologiczne
11.1. Toksyczność ostra
Wodorotlenek potasu
Doustnie:
LD50- 270 mg/kg masy ciała (szczur)
Inhalacyjnie:
Brak wiarygodnych danych.
Skóra:
Działanie żrące/drażniące na skórę i poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:
Powoduje poważne oparzenia skóry. Powoduje poważne oparzenia i uszkodzenia oczu.
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:
Drogi oddechowe - brak danych.
Skóra – Wodorotlenek potasu jest sklasyfikowany jako substancja żrąca dla skóry kategorii 1A
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: brak danych
Rakotwórczość:
Brak danych.
Szkodliwe działanie na rozrodczość: brak danych
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie
jednorazowe:
Brak danych.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie
powtarzane:
brak danych
Skóra - brak wiarygodnych badań.
Wdychanie - brak wiarygodnych danych.
Zagrożenie spowodowane aspiracją:
Brak danych.
Skutki zdrowotne narażenia miejscowego.
wdychanie:
brak danych.
Kontakt z oczami:
zapalenie spojówek, poparzenia oczu
Kontakt ze skórą:
podrażnienia, poparzenia skóry.
Połknięcie:
oparzenia, silny ból, możliwość perforacji, szok, spazmy.
Skutki zdrowotne narażenia ostrego.
Pary i pyły w stężeniu powyżej 5 mg/m3 powodują przekrwienie spojówek, ból i łzawienie oczu; drażnią górne drogi
oddechowe, wywołując kaszel, pieczenie gardła, uczucie duszności, obrzęk krtani, krwioplucie. Może wystąpić
toksyczny obrzęk płuc. Skażenie skóry roztworem wywołuje oparzenia z martwicą koagulacyjna. Rozległe oparzenie
może spowodować wstrząs. Skażenie oczu wywołuje oparzeni e powiek, spojówek. Zatrucie drogą pokarmową powodu
je oparzenie błony śluzowej jamy ustnej, gardła, przełyku z ryzykiem krwawienia z przewodu pokarmowego i
wystąpienia wstrząsu.
Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego.
Stany zapalne oczu i skóry, przewlekłe stany zapalne górnych dróg oddechowych. Długotrwała ekspozycja na pary
może powodować nadżerki na zębach, a w okresie późniejszym martwicę szczęki. Może wystąpić podrażnienie oskrzeli
i przewlekły kaszel oraz częste epizody odoskrzelowe zapalenia płuc
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Izopropanol
Doustnie
LD50 -2000 mg/kg (szczur)
Inhalacyjnie:
LC50> 2000 mg/kg Szczur
Skóra:
LD50 >20 mg/l, 8 h szczur
Działanie żrące/drażniące na skórę i poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:
Oczy: drażniące królik
Skóra: nie drażniący królik
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: nie uczula
Działanie mutagenne: brak dostępnych danych
Działanie rakotwórcze: brak dostępnych danych
Działanie szkodliwe na rozrodczość: brak dostępnych danych
Działanie toksyczne na narządy docelowe- narażanie jednorazowe - brak dostępnych danych
Działanie toksyczne na narządy docelowe- narażanie powtarzalne - brak dostępnych danych
Zagrożenie spowodowane aspiracją: brak dostępnych danych
Składnik: Sodium Laureth Sulfate CAS: 68891-38-3
Doustnie: szczur, LD50 > 2500 mg/kg; szczur, LD50 4100 mg/kg,
Dermalnie: szczur, > 2000 mg/kg
Inhalacyjnie: szczur, > 3900 mg/m, 1 godz (Hera)

Sekcja 12. Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczność.
Wodorotlenek potasu
LC50 80 mg/dm3 ryby Gambusia affinis 96 godz
Izopropanol
LC50 ryby (Pimephales promelas) = 9640 mg/l/96h
LC50 ryby (Leucisus Indus melanotus): > 100 mg/l/48h (wartość z literatury)
EC50 dafnie (Daphnia magna): > 100 mg/l/48h (wartość z literatury)
EC50 algi (Scenedesmus subspicatus): > 100 mg/l/72h (wartość z literatury)
Ze względu na tworzenie mieszanin wybuchowych z powietrzem nie wylewać do kanalizacji.
Graniczne stężenie toksyczne dla:
– ryb: Leuciscus idus melanotus – 7020 mg/l (LC0/48 h)
– skorupiaków: Daphnia magna – 5102 mg/l (EC0/24 h)
– bakterii: Pseudomonas putida – 1050 mg/l
– glonów: Scenedesmus quadricauda – 1800 mg/l Microcystis aeruginosa – 1000 mg/l
– pierwotniaków: Entosiphon sulcatum – 4930 mg/l Uronema parduczi – 3425 mg/l
Stężenie śmiertelne dla:
– ryb: Leuciscus idus melanotus – 8970 mg/l (LC50/48 h), 9750 mg/l (LC100/48 h)
– skorupiaków: Daphnia magna – 9714 mg/l (EC50/24 h), >10000 mg/l (EC100/24 h).
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Wodorotlenek potasu-Niedostępne
Izopropanol - Biodegradowalność: aerobowy, 53 %,wynik: łatwo biodegradowalny. Czas ekspozycji: 5 dni, osad
czynny
12.3. zdolność do bioakumulacji
Wodorotlenek potasu - niedostępne
Izopropanol - Nie spodziewa się bioakumulacji (log Pow <= 4)
12.4. Mobilność w glebie
Wodorotlenek potasu – niedostępne
Izopropanol - Brak dostępnych danych.
12.5. Wyniki oceny własności PBT i vPvB
Wodorotlenek potasu- Brak danych
Izopropanol - Ta substancja nie jest uważana za toksyczną, trwałą w środowisku ani ulegającą bioakumulacji (PBT). Ta
substancja nie jest uważana za bardzo trwałą w środowisku i ulegającą dużej bioakumulacji (vPvB).
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12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach
Sekcja 13. Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwienia odpadów
zalecenia dotyczące produktu:
Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych.
Nie składować na składowiskach odpadów obojętnych.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w
instalacjach lub urządzeniach spełniających określone wymagania (licencjonowane zakłady lub producent). Zgodnie z
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie odpadów.
Zalecenia dotyczące zużytych opakowań:
Opróżnione opakowanie należy traktować jako odpad
niebezpieczny. Dopuszczalne jest dalsze wykorzystanie takiego opakowania po dokładnym, odkażeniu lub
równoważnej procedurze oczyszczającej. Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie takiego opakowania należy
przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z Dyrektywą94/62/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE, dyrektywa Rady 91/689/ EWG.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z późn.zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z późn.zm
Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu
14.1 Transport drogą lądową/kolejową (ADR/RID)
Klasa niebezpieczeństwa w transporcie wg ADR/RID : klasa 8
Nazwa przewozowa: Wodorotlenek potasowy w roztworze
Grupa pakowania: II
NR UN: : 1814
Numer rozpoznawczy zagrożenia: 80
Nalepka ostrzegawcza: 8
Kod ograniczeń przez tunele: E
Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny
Unii Europejskiej
1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 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 (Dz. U. UE. Z 2006 r. Tom 49, L396 wraz z późniejszymi
zmianami)
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE z 2008 r. tom 51, L 353)
3. pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego
15.1.1.1.KRAJOWE
4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322 z
późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U 2001, nr 62, poz. 627; tekst jednolity Dz. U.
2008, nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2001, nr 115, poz. 1229; tekst jednolity Dz. U. 2005, nr 239,
poz. 2019 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 628; tekst jednolity Dz. U. 2007, nr 39, poz.
251 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
8. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. 2001, nr 63, poz. 639; tekst jednolity Dz. U. 2007, nr 90, poz.
607 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
9. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001, nr 63, poz. 638 z
późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (DZ. U. 2011, Nr. 227, poz. 1367) z
późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi
11. Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2001, nr 125, poz. 1371; tekst jednolity Dz. U.
2007, nr 125, poz. 874 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
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12. Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej
w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 2011, nr 110, poz. 641 /zawiera tekst jednolity/)
13. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974, nr 24, poz. 141; tekst jednolity Dz. U. 1998, nr 21,
poz. 94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2005, nr 259, poz. 2173; tekst jednolity Dz.
U. 2004, nr 204, poz. 2087 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
15. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.(Dz..U. 1991, nr 81, poz. 351; tekst jednolity Dz. U.
2002, nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi
16. Oświadczenie Rządowe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o
międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. ( Dz.U. 2011 nr 180 poz.
1073
17. Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu
międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącej załącznik do Konwencji o
międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.( Dz.U. 2011 nr 137 poz.
805)Dyrektywy Komisji: 2000/39/WE z dnia 08 czerwca 2000 r. oraz 2006/15/WE z dnia 07 lutego 2006 r.
ustanawiające
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: nie przeprowadzono
Sekcja 16. Inne informacje
Wykaz zwrotów H
H290: Może powodować korozję metali
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H 319 Działa drażniąco na oczy
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H 336 Może spowodować senność lub zawroty głowy.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany
Skin Corr. 1A: Działanie żrące na skórę, kategoria zagrożenia 1A.
Eye Dam. 1: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria narażenia 1
Eye Irrit. 2: działanie drażniące na oczy, kategoria narażenia 2
Skin Irrit. 2: działanie drażniące na skórę, kategoria narażenia 2
Flam Liq.2: substancja ciekła łatwopalna, kategoria narażenia 2
Acute Tox 4: Toksyczność ostra, kategoria 4
Met Corr 1: Substancja lub mieszanina powodująca korozję metali, Kategoria narażenia 1
STOT SE3: Działanie żrące na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, STOT naraż. Jednor..
Aquatic Chronic 3 Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego, kat.3
PBT Trwały, zdolny do biokumulacji i toksyczny
vPvB Bardzo trwały i ulegający bioakumulacji w bardzo dużym stopniu
WE Wykaz WE składa się z trzech połączonych europejskich wykazów powstałych na mocy
wcześniejszych regulacji prawnych UE dotyczących chemikaliów: EINECS, ELINCS
i wykazu "No-longer polymers" (NLP)
CAS Numer przypisany substancji przez Chemical Abstracts Service
NDS – najwyższe Dopuszczalne Stężenie
NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Chwilowe
Przed przystąpieniem do pracy z produktem obowiązkowo poddać pracowników szkoleniu BHP w związku z
występowaniem w środowisku pracy czynników chemicznych. Przeprowadzić, udokumentować i zapoznać
pracowników z wynikami ryzyka zawodowego na stanowisku pracy związanym z występowaniem czynników
chemicznych.
Materiały źródłowe:
Załącznik nr I do Rozporządzenia z dnia 20 maja 2010 r.
Przepisy prawne przytoczone w pkt. 15.1. karty charakterystyki
Karta charakterystyki producenta produktu
Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczą wyłącznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte należy
traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu, ponieważ warunki magazynowania, transportu
i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy
przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrożeń w

karta opracowana przez firmę Chemi Kam sp. z o.o.
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Chemi Kam Sp. z o.o.
ul. Barlickiego 26 , 42-506 Będzin,
tel. +48 32 7602010; fax. +48 32 7602011
e-mail: chemikam@wp.pl; biuro@chemikam.pl
http://www.chemikam.pl
RandChem
miejscu pracy. Produktu nie należy wykorzystywać do innych celów niż podane w sekcji 1.2. bez uprzedniej konsultacji
z firmą Chemi Kam Sp.z o.o.

karta opracowana przez firmę Chemi Kam sp. z o.o.
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Data druku: 17.05.2016

Numer wersji 3

Aktualizacja: 17.05.2016

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa
· 1.1 Identyfikator produktu
· Nazwa handlowa: DPD No.3
· Numer artykułu: 00511081, (4)511080(BT), (4)511081(BT), 511083, (4)511082(BT), 511540BT, 00511549BT, 00511089(BT)
· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
· Zastosowanie substancji / preparatu: Odczynnik do badan wody
· 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
· Producent/Dostawca:
Tintometer GmbH
Schleefstr. 8-12
DE-44287 Dortmund
Made in Germany
www.lovibond.com

phone: +49 (0) 231 945100
E-Mail: sales@tintometer.de

· Komórka udzielająca informacji:
e-mail: produktsicherheit@tintometer.de
oddział zabezpieczenia produktu
· Kontakt do szczegółów technicznych:
oddział technik
e-mail: technik@tintometer.de
· 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Poison Center Berlin, Germany
phone: 0049-30 30686 790
Językach: niemieckim i angielskim

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
· Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczna zgodnie z przepisami CLP.
· 2.2 Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
· Piktogramy określające rodzaj zagrożenia brak
· Hasło ostrzegawcze brak
· Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia brak
· 2.3 Inne zagrożenia Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Mieszania nie zawiera substancji PBT/vPvB (zalączniku XIII rozporządzenia (WE) 1907/2006).

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
· 3.2 Mieszaniny
· Opis: Cmieszanka substancji (materialów) nieorganicznych.
· Składniki niebezpieczne: brak

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
· 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
· Wskazówki ogólne: Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć.
· Po wdychaniu: Zadbać o świeże powietrze.
· Po styczności ze skórą: Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.
(ciąg dalszy na stronie 2)
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· Po styczności z okiem:
Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą (co najmniej 15 min). W przypadku utrzymującej się
dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.
· Po przełknięciu:
Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą (1-2 szklanki).
Przy trwałych dolegliwościach porozumieć się z lekarzem.
· 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:
po wchłonięciu bardzo dużych ilości:
mdłości
wymioty
ból brucha
spadek ciśnienia
resorpcja
· Zagrożenia Niebezpieczeństwo zakłóceń rytmu serca.
· 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym:
Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
· 5.1 Środki gaśnicze
· Przydatne środki gaśnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosować do otoczenia.
· 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Produkt jest niepalny.
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pożaru możliwe jest tworzenie się trujących gazów.
chlorowodór (HCl)
tlenek potasu
Jodowodór (HJ)
· 5.3 Informacje dla straży pożarnej
· Specjalne wyposażenie ochronne:
Nosić urządzenie ochrony dróg oddechowych niezależnie od powietrza otoczenia.
Nosić pełne ubranie ochronne.
· Inne dane
Wodę skażoną należy zbierać oddzielnie, nie może ona dostać się do kanalizacji.
Pozostałości po pożarze i skażona woda muszą być usunięte zgodnie z przepisami.
Pożar w otoczeniu może wyzwolić niebezpieczne pary.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
· 6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
· Wskazówka dla personelu nieratowniczego: Nie są potrzebne szczególne zabiegi.
· Porada dla osób udzielających pomocy: Wyposazenie ochronne: patrz rozdział 8
· 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
· 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
Zadbać o wystarczające przewietrzenie.
Zdjąć mechanicznie.
Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.
· 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
· 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
· Wskazówki dotyczące bezpiecznego posługiwania się:
Unikać zapylania
Dobre odpylenie.
· Środki higieny:
Należy przestrzegać zwyczajne środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.
(ciąg dalszy na stronie 3)
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Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
· Składowanie:
· Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Przechowywać w chłodnym miejscu.
· Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie składować w styczności ze środkami utleniającymi.
· Klasa składowania: 13
· Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania:
Składować w dobrze zamkniętych beczkach w chłodnym i suchym miejscu.
Chronić przed gorącem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
Chronić przed światłem.
Składować w suchym miejscu.
Chronić przed wilgotnym powietrzem i wodą.
· Zalecana temperatura składowania: 20 °C +/- 5 °C
· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
· 8.1 Parametry dotyczące kontroli
· Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być kontrolowane pod kątem warunków
miejsca pracy.
· Wartości DNEL efekty o. / m. = efekty ogólnoustrojowe / miejscowych
· Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
· 8.2 Kontrola narażenia
· Środki techniczne:
Środki techniczne i właściwe metody pracy winny mieć pierwszeństwo przed
stosowaniem osobistego wyposażenia ochronnego.
Patrz punkt 7.
· Osobiste wyposażenie ochronne:
· Ochrona dróg oddechowych: W przypadku działania pary (pyłu) aerozolu zastosować ochronę dróg oddechowych.
· Zalecane urządzenie filtrujące do krótkotrwałego użytkowania: Filtr P1
· Ochrona rąk:
Zaleca się profilaktyczną ochronę skóry przez zastosowanie środków ochrony skóry.
Po użyciu rękawic zastosować środki do czyszczenia i pielęgnacji skóry.
· Materiał, z którego wykonane są rękawice
kauczuk nitrylowy
Zalecana grubość materiału: ≥ 0,11 mm
· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice
Wartość przenikania: poziom = 1 ( < 10 min )
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.
· Ochrona oczu:
Okulary ochronne
w sprawie narażenia na działanie oparów / pyłu
· Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna
· Ograniczenie i kontrola narażenia środowiska: Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
· 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
· Wygląd:
Forma / Stan skupienia:
Tabletki
Kolor:
Biały
· Zapach:
· Próg zapachu:

Bez zapachu
Nie nadający się do zastosowania.

· Wartość pH (13 g/l) w 20 °C:

6,3

· Temperatura topnienia/krzepnięcia:

Nie jest określony.
(ciąg dalszy na stronie 4)
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· Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:
Nie jest określony.
· Punkt zapłonu:

Nie nadający się do zastosowania.

· Palność (ciała stałego, gazu):
· Temperatura palenia się:

Produkt nie jest palny.
Nie nadający się do zastosowania.

· Temperatura rozkładu:

Nieokreślone.

· Temperatura samozapłonu:

Produkt nie jest samozapalny.

· Właściwości wybuchowe:
· Granica palności lub granica wybuchowości:
Dolna:
Górna:

Produkt nie jest grozi wybuchem.
Nie nadający się do zastosowania.
Nie nadający się do zastosowania.

· Właściwości utleniające:

brak

· Prężność par:
· Gęstość w 20 °C:
· Gęstość względna:
· Gęstość względna:
· Szybkość parowania:

Nie nadający się do zastosowania.
2,16 g/cm3
Nieokreślone.
Nie nadający się do zastosowania.
Nie nadający się do zastosowania.

· Rozpuszczalność:
Woda:

Rozpuszczalny.

· Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda):

Nie nadający się do zastosowania.

· Lepkość:

Nie nadający się do zastosowania.

· Zawartość rozpuszczalników:
rozpuszczalniki organiczne:
Zawartość ciał stałych:

0,0 %
100,0 %

· 9.2 Inne informacje

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
· 10.1 Reaktywność spójrz w rozdziale 10.3
· 10.2 Stabilność chemiczna Stabilny przy temperaturze otoczenia (temperatura pokojowa).
· 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Reakcje z metalami alkalicznymi.
Reakcje nadtlenkami.
Reakcje z kwasami.
Reakcje z czynnikami utleniającymi.
--> Wywiązywanie się gorąca/ciepła.
· 10.4 Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: spójrz w rozdziale 5

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
· 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
· Toksyczność ostra W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Pierwotne działanie drażniące:
· Działanie żrące/drażniące na skórę W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Informacja o składnikach:
Do jódkow w ogólności odnosi się, co następuje: uczulenie z objawami alergii u osób predysponowanych.
· Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR)
Poniższe stwierdzenia odnoszą się do mieszaniny:
· Działanie mutagenne na komórki rozrodcze W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Rakotwórczość W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
(ciąg dalszy na stronie 5)
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· Szkodliwe działanie na rozrodczość W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) – narażenie jednorazowe
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) – narażenie powtarzane
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Zagrożenie spowodowane aspiracją W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Dodatkowe wskazówki toksykologiczne:
Zgodnie z naszymi doświadczeniami i posiadanymi przez nas informacjami przy prawidłowym i zgodnym z przeznaczeniem
użytkowaniu produktu nie powoduje on żadnych skutków szkodliwych dla zdrowia.
Sole jodu mogą powodować kalectwo, choroby i śmierć płodu (GESTIS).
jodek: chroniczne Hypo-choroby tarczycy

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
· 12.1 Toksyczność
· Toksyczność wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu .
· Inne wskazówki:
Cmieszanka substancji (materialów) nieorganicznych.
Metody ustalania rozpadu biologicznego nie dają się zastosować dla substancji nieorganicznych.
· 12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Mieszania nie zawiera substancji PBT/vPvB (zalączniku XIII rozporządzenia (WE) 1907/2006).
· 12.6 Inne szkodliwe skutki działania
· Zagrożenia dla środowiska wodnego:
Mieszanka (niemiecki rozporządzenie, samookreślenie (VwVwS)):
Klasa szkodliwości dla wody 1: w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wód powierzchniowych
bądź do kanalizacji.
Nie może przedostać się w stanie nierozcieńczonym lub niezneutralizowanym do ścieków lub do kolektora kanalizacyjnego.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
· Zalecenie:
Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
· Europejski Katalog Odpadów
16 05 09 zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
· Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
· 14.1 Numer UN
· ADR,RID, ADN, IMDG, IATA

brak

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

brak

· 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
· ADR,RID, ADN, IMDG, IATA
· Klasa

brak

· 14.4 Grupa opakowaniowa
· ADR,RID, IMDG, IATA

brak
(ciąg dalszy na stronie 6)
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· 14.5 Zagrożenia dla środowiska:
· Zanieczyszczenia morskie:

Nie

· 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie nadający się do zastosowania.
· 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do
konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie nadający się do zastosowania.

· Transport/ dalsze informacje:

Nie przedstawia zagrożenia w znaczeniu powyższych zarządzeń.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
· 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny
· Rozporządzenie (WE) NR 689/2008 dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów:
żaden ze składników nie znajduje się na liście
· Rozporządzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową:
żaden ze składników nie znajduje się na liście
· Rady 2012/18/UE (SEVESO III):
· Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁĄCZNIK I żaden ze składników nie znajduje się na liście
· Wskazówki odnośnie ograniczenia zatrudnienia: Nie konieczne.
· 15.2 Ocena bezpieczeństwa 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.
· Wskazówki dotyczące szkolenia Zapewnić odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenie dla operatorów.
· Skróty i akronimy:
ICAO: International Civil Aviation Organisation
EC50: effective concentration, 50 percent (in vivo)
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: hallf maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
SVHC: Substances of Very High Concern

· Źródła
Dane od dostawcy karty charakterystyki, encyklopedyczne i literatury.
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