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Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami 

 

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

1.1. Identyfikacja produktu Wielofunkcyjny płyn czyszczący FF 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 

odradzane 

Zastosowanie zidentyfikowane: Płyn czyszczący FF – uniwersalny produkt do czyszczenia 

różnych powierzchni. 

Zastosowanie odradzane: Nie określono 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Nazwa i adres: „POLLENA” Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa 

ul. Powstańców Wlkp.16 

63-500 Ostrzeszów 

E-mail: pollena@pollena.com.pl 

Telefon: + 48 62 73 23 255 

1.4. Numer telefonu alarmowego Ogólnopolski numer alarmowy 112 

Policja 997 

Straż pożarna 998 

Pogotowie ratunkowe 999 

Ośrodek Informacji Toksykologicznej, Poznań 0 61 847 69 46 

+ 48 62 73 23 255 ( czynny w godzinach 6.00 – 22.00) 

 

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

2.1.1.Klasyfikacja mieszaniny zgodna z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: 

Zagrożenia ze względu na właściwości 

fizykochemiczne: 

 

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny ze 

względu na właściwości fizykochemiczne wg kryteriów 

rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.  

Zagrożenia dla zdrowia: Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla 

zdrowia wg kryteriów rozp.(WE) nr 1272/2008. 

Zagrożenia dla środowiska: Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla 

środowiska wg kryteriów rozp.(WE) nr 1272/2008. 

2.2. Elementy oznakowania wg rozporządzenia (WE) nr 1272/2008              
Piktogramy: Brak  

Hasło ostrzegawcze: Brak  

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

(zwroty H): 

Brak  

Zwroty wskazujący środki 

ostrożności: (zwroty P):  

P102 :Chronić przed dziećmi 

P103 :Przed użyciem przeczytać etykietę 

Zawiera: - 

2.3. Rezultaty oceny PBT i vPvB. Nie ma danych 
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SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH                                               

 
 

Nazwa substancji/ 

numer indeksowy 

 
Nr indeksowy/Nr 

rejestracji 

 
WE 

 
CAS 

 
Stężenie 

 
Klasyfikacja Rozp. 1272/2008 

N-

lauroilosarkozynia

n sodu 

 

01- 

2119527780-

39-XXXX 

205-

281-5 

137-16-

6 

<0,9%  Acute Tox.2,H330 

Eye Dam.1,H318 

Skin Irrit.2,H315 

Kwas orto-

fosforowy 75%-

85% 

01-

2119485924-

24-XXXX 

231-

633-2 

7664-

38-2 

<0,1%  Met. Corr. 1, H290 

Skin Corr. 1B, H314 

 

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Wdychanie: Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeże powietrze. Ułożyć 

w wygodnej pozycji. Zapewnić ciepło i spokój. 

W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską. 

Kontakt ze skórą: Oczyścić zanieczyszczoną skórę, przemyć dużą ilością wody a 

następnie wodą z łagodnym mydłem. 

W przypadku gdy podrażnienie skóry nie przemija, skonsultować 

się z lekarzem dermatologiem 

Kontakt z oczami: Usunąć szkła kontaktowe. 

Płukać zanieczyszczone oczy dużą ilością letniej wody przez 15 

minut, przy wywiniętych powiekach. Co pewien czas nakładać 

górną na dolną powiekę. Oczy osłonić kompresem. Zapewnić 

pomoc okulisty 

Połknięcie: Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, 

skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. 

Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do połknięcia 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: 

Brak danych.  

4.3. Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

poszkodowanym: 

Zalecenia ogólne: 

 

Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz 

po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczyć objawowo. 

Wskazówki dla lekarza: - 

 

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: Pożar gasić za pomocą rozpylonej wody, piany gaśniczej, 

ditlenku węgla (CO2), proszków gaśniczych.  

Produkt nie jest palny. 

Nieodpowiednie środki gaśnicze: Nie stosować zwartych strumieni wody.  

 

Zawiadomić otoczenie o awarii. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w 

likwidowaniu awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z 

substancją lub mieszaniną: 

Podczas pożaru, w następstwie rozkładu termicznego, 

mogą wytwarzać się toksyczne dymy i gazy, zawierające 
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tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki azotu i inne 

niezidentyfikowane produkty rozkładu. Nie wdychać 

dymów i gazów wytwarzających się podczas pożaru. Patrz 

także sekcja 10. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej: Stosować standardowe metody gaszenia pożarów 

chemicznych. 

Pojemniki narażone na działanie wysokiej temperatury 

chłodzić wodą i w miarę możliwości usunąć z 

zagrożonego obszaru. 

Unikać wdychania oparów 

 

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: 

Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do 

czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. 

W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu 

odizolować zagrożony obszar. Stosować środki ochrony 

indywidualnej. Unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i 

wdychania pyłu. Zapewnić odpowiednią wentylację. 

Dla osób udzielających pomocy: Do usuwania skutków awarii skierować wyłącznie 

przeszkolony personel. Stosować odzież ochronną 

odporną na chemikalia. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie 

ochrony środowiska. 

Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do wód 

powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie dopuszczać 

do przedostawania się produktu do kanalizacji. 

Zabezpieczyć kratki i studzienki ściekowe. Powiadomić 

odpowiednie władze w przypadku uwolnienia produktu do 

środowiska. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające 

rozprzestrzenianiu się skażenia i 

służące do usuwania skażenia 

Zanieczyszczony obszar należy obwałować ziemią, by nie 

dopuścić do przedostania się mieszaniny do systemów 

wodnych i kanalizacji. Rozsypany proszek zebrać 

mechanicznie do pojemnika przeznaczonego do tego celu i 

jeżeli to możliwe przekazać do ponownego wykorzystania. 

Pozostałość spłukać dużą ilością wody. Jeżeli odzysk jest 

niemożliwy, to przekazać go do utylizacji. Zebrany 

materiał utylizować jako odpad. Zanieczyszczoną 

powierzchnię dokładnie spłukać wodą. 

Odpady produktu usuwać zgodnie z zaleceniami 

przedstawionymi w sekcji 13. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji Sprzęt ochronny i odzież - patrz sekcja 7 i 8. 

Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH 

MAGAZYNOWANIE 

 

7.1. Środki ostrożności dotyczące 

bezpiecznego postępowania 

Przestrzegać zaleceń obowiązujących podczas pracy z 

czynnikami chemicznymi – rozporządzenie Ministra 
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Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 

występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych 

– Dz. U. z dnia 18 stycznia 2005 r., Nr 11, poz. 86. 

Postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji 

technicznej produktu i w karcie charakterystyki. Unikać 

wytwarzania pyłów produktu. Nie wdychać pyłów. Nie 

jeść, nie pić, nie palić tytoniu ani nie przechowywać 

żywności w pomieszczeniach roboczych. Myć wodą z 

mydłem ręce i zanieczyszczoną skórę przed każdą przerwą 

w pracy i po jej zakończeniu. Zanieczyszczoną odzież 

niezwłocznie zdjąć i uprać przed ponownym użyciem.  

Zalecenia przeciwpożarowe i 

przeciwwybuchowe:  

Postępować zgodnie z ogólnymi przepisami ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 

7.2. Warunki bezpiecznego 

magazynowania, łączenia z 

informacjami dotyczącymi wszelkich 

wzajemnych niezgodności 

Przechowywać w pomieszczeniach magazynowych 

krytych, suchych, czystych i przewiewnych o wilgotności 

względnej nie przekraczającej 65% i temperaturze nie 

wyższej niż 30ºC.  

Okres trwałości wynosi 2 lata od daty produkcji. Po tym 

okresie produkt może być stosowany po sprawdzeniu 

zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi.  

Nie przechowywać z żywnością, napojami i paszą. 

7.3. Szczególne zastosowania końcowe Proszek do prania. Patrz także karta techniczna produktu. 

 

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Dopuszczalne krajowe wartości 

narażenia zawodowego 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dn. 29 listopada 2002 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy (Dz.U.02.217.1833) z późniejszymi zmianami 

Kwas fosforowy 

NDS :1 mg/m3 ;NDSCh : 2 mg/m3 

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. 2014 r., poz. 817)) 

Zalecane procedury monitorowania 

 

Należy zastosować procedury monitorowania stężeń 

niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz 

procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - 

o ile są one dostępne i uzasadnione na danym stanowisku - 

zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi 

Normami z uwzględnieniem warunków panujących w 

miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru 

dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i 

częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać 

wymagania zawarte w rozporządzeniu MZ z dnia 2 lutego 

2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166). 

8.2. Kontrola narażenia  

Stosowne techniczne środki kontroli: 

 

Zapewnić odpowiednią wentylację. Zabrania się palenia, 

picia, jedzenia podczas pracy. 

Indywidualne środki ochrony 

Ochrona oczu lub twarzy W przypadku normalnego i zgodnego z przeznaczeniem 

użycia nie jest wymagana. 

Ochrona skóry/rąk Stosować odpowiednie rękawice ochronne odporne na 
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działanie produktu w przypadku długiego i częstego 

kontaktu z produktem. 

Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być 

nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. 

Wyboru materiału należy dokonać przy uwzględnieniu 

czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji. 

Ponadto wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od 

materiału, lecz także od innych cech jakościowych i 

zmienia się w zależności od producenta. Od producenta 

rękawic należy uzyskać informacje na temat dokładnego 

czasu przebicia i go przestrzegać. 

Ochrona dróg oddechowych W przypadku normalnego i zgodnego z przeznaczeniem 

użycia nie jest wymagana. 

Ochrona ciała Odpowiednia odzież ochronna z długimi rękawami, 

nogawkami, fartuchy, buty ochronne w celu 

zminimalizowania kontaktu z ciałem. 

Zalecenia ogólne Patrz także sekcja 7. Zapewnić odpowiednią wentylację. 

Zdjąć natychmiast odzież zanieczyszczoną produktem. 

Myć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. 

Zanieczyszczone rękawice ochronne umyć przed 

zdjęciem. W miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić 

tytoniu. Unikać kontaktu ze skórą. Nie dopuszczać do 

zanieczyszczenia oczu. 

Kontrola narażenia środowiska: Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości 

produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub 

gleby. 

 

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Wygląd Klarowna ciecz 

Barwa Zielona 

Zapach  Przyjemny charakterystyczny dla użytej kompozycji 

Próg zapachu Nie określono. 

pH 5,6-6,6 

Temperatura topnienia/krzepnięcia Nie określono. 

Początkowa temperatura wrzenia i 

zakres temperatur wrzenia 

Nie określono. 

Temperatura zapłonu >1000C 

Szybkość parowania Nie określono. 

Palność (ciała stałego, gazu) Nie określono. 

Górna/dolna granica palności Nie określono. 

Górna/dolna granica wybuchowości Nie określono. 

Prężność pary Nie określono. 

Gęstość pary Nie określono. 

Gęstość względna 1,00=1,01 g/cm3 

Rozpuszczalność Rozpuszcza się w wodzie.  

Współczynnik podziału n-oktanol/woda Nie określono. 

Temperatura samozapłonu Nie określono. 

Temperatura rozkładu Nie określono. 
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Lepkość Nie dotyczy. 

Właściwości wybuchowe Nie określono. 

Właściwości utleniające Nie określono. 

9.2. Inne informacje 

Zawartość suchej substancji organicznej (%) :2,0-3,0 % 

 

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

 

10.1. Reaktywność W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna 

chemicznie. 

10.2. Stabilność chemiczna W warunkach prawidłowego przechowywania i 

stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna 

10.3. Możliwość występowania 

niebezpiecznych reakcji 

Nie są znane. 

10.4. Warunki, których należy unikać Unikać kontaktów ze źródłami ciepła, otwartymi 

płomieniami. 

10.5. Materiały niezgodne Nie są znane 

10.6. Niebezpieczne produkty 

rozkładu 

Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z 

przeznaczeniem. 

 

 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych: 

Substancji: Nie dotyczy 

Mieszaniny: Nie ma danych dla produktu. Mieszaninę sklasyfikowano 

metodą obliczeniową.  

N-lauroilosarkozynian sodu 

LD(50) szczur doustnie: >5,0 mg/kg 

LC(50) szczur, inhalcyjne: > 1-5 mg/l 

Kwas ortofosforowy 

LD 50 (szczur, doustnie) – 1530 mg/kg 

LD 50 (królik, skóra) – 2740 mg/kg 

Działanie żrące/drażniące na skórę: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 

spełnione  

Uczulenie dróg oddechowych lub skóry: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 

spełnione  

Działanie mutagenne: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  

Rakotwórczość: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  

Działanie szkodliwe 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 - powtarzane narażenie: W oparciu o dostępne dane, 

kryteria klasyfikacji nie są spełnione  

Zagrożenie spowodowane aspiracją: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 

spełnione  

Potencjalne skutki zdrowotne: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
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SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 

 

12.1. Toksyczność  

Toksyczność ostra dla środowiska 

wodnego 

 Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla 

środowiska wodnego. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

 

 

 

Zawarte w produkcie środki powierzchniowo czynne są 

biodegradowalne zgodnie z kryteriami 

biodegradowalności zawartymi w rozporządzeniu 

648/2004/WE 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

 

 
 

Brak danych 

12.4. Mobilność w glebie Brak danych 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i 

vPvB 

Nie dotyczy. 

 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania Brak danych.  

 

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Unieszkodliwianie odpadów 

substancji/mieszaniny: 

Postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. 2014,poz.1923) oraz Ustawą z 

dnia 13 czerwca 2013 r o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz. 888). 

Małe ilości (u konsumenta) traktować jak odpady z 

gospodarstwa domowego. Odpady produktu rozcieńczyć 

wodą, zużyć lub wylać do kanalizacji. Opakowanie po 

produkcie wypłukać wodą. Składować razem z innymi 

odpadami komunalnymi. Przestrzegać obowiązujących 

przepisów dotyczących gospodarki odpadami. 

 

Unieszkodliwianie opakowań  Duże ilości odpadów opakowaniowych i odpadowego 

preparatu unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Opakowania: niszczyć przez recykling lub 

utylizację w specjalnie przystosowanych do tego celu 

urządzeniach odpowiadających przepisom. 

 

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

14.1. Numer ONZ Nie dotyczy. 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa  Nie dotyczy. 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie 

Nie dotyczy. 

14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy. 

14.5. Zagrożenia dla środowiska Nie dotyczy. 

14.6. Szczególne środki ostrożności 

dla użytkowników 

Nie dotyczy. 
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14.7. Transport luzem zgodnie z 

załącznikiem II do konwencji 

MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 

Nie dotyczy. 

 

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny: 

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 793/9/3 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 

1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 

93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami 

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 z 

późniejszymi zmianami 

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2015 nr 0 

poz. 1203) 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz. 166 z 2011 r) 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1987) 

Ustawa z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2015 nr 0, poz. 1926) 

Dyrektywą Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę 

indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z 

wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy. 

Dyrektywą Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych 

dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz 

zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE. 

Dyrektywą Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz 

wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz 

zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji 

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia 

utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (t.j. 

Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1604) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

środków ochrony indywidualnej (Dz.U z 2005, nr 259, poz. 2173). 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 

1834) 

Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu 

międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C 

do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie 9 maja 

1980r. . (Dz.U.z 2013r., poz. 840). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r. w sprawie stosowania ograniczeń 

wyszczególnionych w załączniku XVII do Rozporządzenia 1907/2006 (Dz.U 2013 poz. 1314 z 
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późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. 

Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1863) 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń w produkcji, obrotu lub stosowania 

substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu 

lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz. U z 2014r 

nr 0 poz. 769) 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w 

sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 817). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 

2014 nr 0, poz. 1923). 

Oświadczenie Rządowe z dnia 26 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) 

Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 

fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tj. Dz.U. 2016 nr 0 

poz. 1488) 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 224) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich 

mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w 

środowisku pracy (t.j Dz.U 2016., nr 0 poz. 1117) 

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w 

sprawie detergentów 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie 

(WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania 

jego załączników III i VII 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie 

(WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania 

załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo 

czynnych) 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr 

1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 

354 z 31 grudnia 2008 roku) 

 15.2. Ocena bezpieczeństwa 

chemicznego:  

Ocena bezpieczeństwa substancji – składników produktu - 

nie wykonano 

 

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 

 

Zmiany wprowadzone w porównaniu do 

poprzedniej wersji Karty 

charakterystyki 

Cała zawartość KCH została zaktualizowana 

Wyjaśnienia zastosowanych zwrotów 

wskazujących rodzaj zagrożenia 

H330 Wdychanie grozi śmiercią.. 

H315 Działa drażniąco na skórę. 
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 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

H290 Może powodowa korozją metali. 

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz 

uszkodzenia oczu . 

Wyjaśnienie skrótów i akronimów 

stosowanych w Karcie charakterystyki 

NDS Najwyższe dopuszczalne stężenie  

NDSCh Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe  

NDSP Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe  

vPvB (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo 

dużą zdolność do bioakumulacji  

PBT (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do 

bioakumulacji i toksyczna  

PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące skutków  

DN(M)EL Poziom niepowodujący zmian  

LD50 Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% 

badanych zwierząt  

LC50 Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % 

badanych zwierząt  

ECX Stężenie, przy którym obserwuje się X % 

zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu  

LOEC Najniższe stężenie wywołujące dający się 

zaobserwować efekt  

NOEL Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie 

obserwuje się efektów  

RID Regulamin dla międzynarodowego przewozu 

kolejami towarów niebezpiecznych  

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  

IMDG Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów 

Niebezpiecznych  

IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników 

Powietrznych  

UVCB Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, 

złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne 

Źródła danych 

 

Opracowano kartę charakterystyki zgodnie z 

rozporządzeniem 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. L 353 z 

31.12.2008).  

Karta charakterystyki została opracowana na podstawie 

danych zawartych w kartach charakterystyki 

stosowanych surowców, badań własnych producenta oraz 

obowiązujących w Polsce przepisów i rozporządzeń. 

 

Zastosowana metoda klasyfikacji 

 

Klasyfikacja została wykonana metodą obliczeniową, na 

podstawie zawartości niebezpiecznych składników. 

 

Zalecenia dotyczące szkoleń 
pracowników 

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik 

powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie 
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 obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć 

odpowiednie szkolenie stanowiskowe  

Pozostałe informacje 

 

Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako 

pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, 

dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.  

Karta nie jest świadectwem jakości produktu. 

Informacje zawarte w karcie dotyczą wyłącznie 

tytułowego produktu i mogą być niewystarczające dla tego 

produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub 

w niezidentyfikowanych zastosowaniach.  

Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania 

wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także 

ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego 

wykorzystania informacji zawartych w karcie lub 

niewłaściwego zastosowania produktu. 

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący 

stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci w jakiej jest 

dostarczany. W przypadku, gdy warunki stosowania 

produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, 

odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu 

ponosi użytkownik.  

Powyższe informacje opracowano zgodnie z obecnym 

stanem naszej wiedzy i opisują produkt z punktu 

widzenia ochrony środowiska oraz zasad 

bezpieczeństwa postępowania. Nie stanowią one 

gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji 

jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. 

 

Osoba odpowiedzialna za opracowanie 

karty charakterystyki: 

 

Edyta Kociuba, MAREA ; Łódź,ul.Studzińskiego 55/3 

Zaktualizował: Adrian Pietrus 

 


