KARTA CHARAKTERYSTYKI

MASK-TE DECONT

Data sporządzenia: 10.04.2020 r.
Wersja 2 CLP

Karta sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku
zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen6 i stosowanych ograniczen6 w zakresie chemikalio6 w REACH.

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1.

Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: MASK-TE DECONT

1.2.

Istotne zidentyfikowane
zastosowania odradzane

zastosowania

substancji

lub

mieszaniny

oraz

Zastosowania zidentyfikowane:
Produkt przeznaczony do utrzymania włas6 ciwej higieny tkanin i materiało6 w. Preparat
zawiera srebro w postaci nanokomplekso6 w z polimerami.
Zastosowania odradzane: nie okres6 lono.
1.3.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
DECONT Sp. z o.o.
ul. Lubelska 31; 08-500 Ryki
telefon: + 48 602 195 709
E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: info@decont.pl

1.4.

Numer telefonu alarmowego
112 ogo6 lny telefon alarmowy; 998 strazB pozB arna; 999 pogotowie ratunkowe
+48 607 700 052 (podczas godzin urzędowania firmy DECONT: 7-15)
Ośrodki informacji toksykologicznej w Polsce
włas6 ciwe do kontroli zatruc6 na terenie poszczego6 lnych wojewo6 dztw

Pomorskie Centrum Toksykologii
Gdańsk - telefon alarmowy: 058 – 682 04 04

Dla wojewo6 dztw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmin6 sko-mazurskiego oraz kujawskopomorskiego.

Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych
Uniwersytet Jagiellon6 ski Collegium Medicum
Kraków - telefon alarmowy: 012 - 411 99 99
Dla wojewo6 dztw: małopolskiego, podkarpackiego, s6 ląskiego oraz s6 więtokrzyskiego.

Ośrodek Informacji Toksykologicznej
Oddział Toksykologii im. dr Wandy Błen6 skiej Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
Poznań – telefon alarmowy: 061 – 847 69 46
Dla wojewo6 dztw: wielkopolskiego, dolnos6 ląskiego, lubuskiego oraz opolskiego.

Ośrodek Kontroli Zatruć
Warszawa – telefon alarmowy: 607 218 174
Dla wojewo6 dztw: mazowieckiego, ło6 dzkiego, podlaskiego oraz lubelskiego.
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1.
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Zagrożenia dla zdrowia
Eye Irrit. 2 Działanie drazB niące na oczy (Kategoria zagrozB enia 2), H319
Zagrożenia fizykochemiczne
Flam. Liq. 3 Substancja ciekła łatwopalna (Kategoria zagrozB enia 3), H226
Zagrożenia środowiska
Produkt nie stwarza zagrozB enia dla s6 rodowiska wodnego przy prawidłowym uzB ytkowaniu.
2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy:

Hasło ostrzegawcze: Uwaga
Zwroty H wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drazB niąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P102 Chronic6 przed dziec6 mi.
P210 Przechowywac6 z dala od z6 ro6 deł ciepła, gorących powierzchni, z6 ro6 deł iskrzenia, otwartego
ognia i innych z6 ro6 deł zapłonu. Nie palic6 .
P211 Nie rozpylac6 nad otwartym ogniem lub innym z6 ro6 dłem zapłonu.
P261 Unikac6 wdychania mgły/par/ rozpylonej cieczy.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrozB nie płukac6 wodą przez
kilka minut. Wyjąc6 soczewki kontaktowe, jezB eli są i mozB na je łatwo usunąc6 . Nadal płukac6 .
P403 + P233 Przechowywac6 w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac6 pojemnik
szczelnie zamknięty.
2.3. Inne zagrożenia
Składniki mieszaniny nie spełniają kryterio6 w PBT i vPvB oraz nie są zamieszczone w załączniku
XIII Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.
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SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1 Substancja
Nie dotyczy.
3.2 Mieszanina
Nazwa substancji

nr indeksowy

nr CAS

nr WE

uł.
masowy w
%

Etanol
Nr rejestracyjny:
01-2119457610-43-XXXX

603-002-00-5

64-17-5

200-578-6

20 – 40

Azotan srebra
Nr rejestracyjny:
01-2119513705-43-XXXX

047-001-00-2

7761-88-8

231-853-9

<0,5

Klasyfikacja zgodna z
rozporządzeniem (WE)
nr 1272/2008
Klasy zagrożenia i
Kody zwrotów
kody kategorii
wskazujących
rodzaj
zagrożenia
Flam. Liq. 2
H225
Eye Irrit. 2
H319
Ox. Sol. 2
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B,
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

H272
H302
H314
H319
H400
H410

Pełne brzmienia zwroto6 w H oraz akronimy klas zagrozB enia podano w sekcji 16. karty
charakterystyki.
Składniki zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 w sprawie
detergentów: < 5 % związki wybielające na bazie tlenu.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
W przypadku kontaktu ze skórą: Spłukac6 sko6 rę duzB ą ilos6 cią wody.
W przypadku dostania się do oczu: Natychmiast przepłukac6 duzB ą ilos6 cią wody przy otwartych
powiekach. Usunąc6 szkła kontaktowe, jezB eli są. Kontynuowac6 płukanie przynajmniej przez 15
minut. Zasięgnąc6 porady lekarza.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych:
Wyprowadzic6 osobę poszkodowaną na s6 wiezB e powietrze, zapewnic6 ciepło i spoko6 j. Skonsultowac6 się z lekarzem.
W przypadku połknięcia: Wypłukac6 usta wodą i następnie podac6 do wypicia duzB ą ilos6 c6 wody.
Nigdy nie podawac6 niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Nie wywoływac6 wymioto6 w. Natychmiast skontaktowac6 się z os6 rodkiem zatruc6 lub lekarzem.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Symptomy: jak dotąd objawy nieznane
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postępowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe.
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SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze:
Proszek gas6 niczy, piana odporna na alkohole, dwutlenek węgla, woda – prądy rozproszone.
Niewłaściwe środki gaśnicze:
Nie stosowac6 zwartych strumieni wody.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Łatwopalna ciecz i pary. Zawiera etanol. Ogrzanie, iskra lub kontakt z ogniem mogą spowodowac6
zapłon.
Pary tworzą mieszaninę wybuchową z powietrzem. Pary są cięzB sze od powietrza i gromadzą się
przy powierzchni ziemi oraz w dolnych częs6 ciach pomieszczen6 .
Zbiorniki narazB one na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodowac6 .
W wyniku spalania mogą powstawac6 : tlenki węgla.
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Łatwopalna ciecz i pary. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem, są cięzB sze od
powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych częs6 ciach pomieszczen6 .
Pojemniki narazB one na działanie ognia chłodzic6 z bezpiecznej odległos6 ci rozproszonym
strumieniem wody (niebezpieczen6 stwo wybuchu). O ile to mozB liwe, usunąc6 je z terenu
zagrozB onego.
W przypadku pozB aru i/lub eksplozji nie wdychac6 powstałego dymu.
SR rodki ochrony indywidualnej dla strazB ako6 w:
Stosowac6 indywidualne s6 rodki ochrony dro6 g oddechowych niezalezB ne od powietrza otoczenia.
Stosowac6 odziezB ochronną odporną na chemikalia dostosowaną do wielkos6 ci pozB aru i
odpowiednią do palących się materiało6 w.
Pozostałos6 ci po pozB arze i skazB oną wodę usuwac6 zgodnie z przepisami o odpadach.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
6.1.1.Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Podczas usuwania materiału nalezB y uzB ywac6 ubrania ochronnego, rękawic ochronnych, okularo6 w
ochronnych.
Zapewnic6 wystarczającą wentylację.
Unikac6 bezpos6 redniego kontaktu z uwalniającą się substancją.
6.1.2.Dla osób udzielających pomocy
Zapewnic6 włas6 ciwą wentylację.
UzB ywac6 ubrania ochronnego, rękawic ochronnych, okularo6 w ochronnych typu gogle - unikac6
bezpos6 redniego kontaktu z oczami i sko6 rą, unikac6 tworzenia i wdychania par, zachowac6
ostrozB nos6 c6 (istnieje niebezpieczen6 stwo pos6 lizgu).
Nie pic6 , nie jes6 c6 i nie palic6 w trakcie pracy.
Ograniczyc6 dostęp oso6 b postronnych do obszaru awarii.
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6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Zabezpieczyc6 przed przedostaniem się do kanalizacji, wo6 d powierzchniowych i gruntowych oraz
gleby.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do
usuwania skażenia
6.3.1. Zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się wycieku:
Zlikwidowac6 wyciek: zamknąc6 dopływ cieczy, uszczelnic6 , uszkodzone opakowanie umies6 cic6 w
opakowaniu zastępczym/ochronnym.
Wietrzyc6 zagrozB ony obszar i unikac6 wdychania par.
Pary rozcien6 czyc6 rozproszonym strumieniem wody.
Usunąc6 z6 ro6 dła zapłonu: ugasic6 otwarty ogien6 , ogłosic6 zakaz palenia i uzB ywania narzędzi
iskrzących.
Przechowywac6 i transportowac6 w szczelnych opakowaniach.
Nie dopus6 cic6 , aby produkt przedostał się do systemu wodnego lub odwadniającego.
6.3.2. Zalecenia dotyczące likwidacji wycieku:
Absorbowac6 niepalnym materiałem chłonnym (piasek, ziemia).
Zebrac6 absorbent do dobrze oznakowanego, zamykanego opakowania. Przekazac6 do utylizacji.
Wyeliminowac6 wszystkie mozB liwe z6 ro6 dła ognia, iskrzenia, nie palic6 .
Spłukac6 pozostałos6 ci mieszaniny duzB ą ilos6 cią wody.
Miejsce po usunięciu produktu i sprzęt mający kontakt z produktem spłukac6 wodą.
6.4. Odniesienia do innych sekcji. Informacje dodatkowe
Usuwac6 zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.
SR rodki ochrony osobistej przedstawiono w sekcji 8.
Informacje dotyczące bezpiecznego uzB ytkowania, patrz sekcja 7.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Zapewnic6 odpowiednią wentylację ogo6 lną. Trzymac6 z daleka od z6 ro6 deł wysokiej temperatury,
z6 ro6 deł zapłonu i iskrzenia. Zabezpieczyc6 przed przedostaniem się do wo6 d powierzchniowych i
gruntowych oraz gleby. Unikac6 kontaktu z oczami oraz długotrwałego kontaktu ze sko6 rą. Nie
wdychac6 par. Myc6 ręce podczas przerw i po zakon6 czeniu pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjąc6 ,
uprac6 przed ponownym załozB eniem. Nie spozB ywac6 posiłko6 w i napojo6 w oraz nie palic6 tytoniu
podczas stosowania mieszaniny. Przed wejs6 ciem do strefy spozB ywania posiłko6 w zdjąc6
zewnętrzną odziezB roboczą. Postępowac6 zgodnie z dobrą przemysłową praktyką higieniczną i
zaleceniami bezpieczen6 stwa.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania
Przechowywac6 poza zasięgiem oso6 b nieuprawnionych.
Przechowywac6 w oryginalnych, szczelnie zamkniętych, stojących pionowo opakowaniach.
Zabezpieczyc6 opakowania przed mechanicznym uszkodzeniem.
Składowac6 w wydzielonym suchym, chłodnym pomieszczeniu magazynowym z dobrą
wentylacją, z dala od z6 ro6 deł ognia, z6 ro6 deł iskrzenia i wysokiej temperatury.
Zalecana temperatura składowania od +5°C do +25°C.
Pary mieszaniny z powietrzem mogą tworzyc6 mieszaniny wybuchowe.
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Nie wystawiac6 na działanie promieniowania słonecznego, UV i promieniowania mikrofalowego.
Przechowywac6 z dala od utleniaczy.
Nie przechowywac6 w poblizB u produkto6 w spozB ywczych lub paszowych.
7.3. Szczególne zastosowanie końcowe
Brak informacji o zastosowaniach innych nizB wymienione w sekcji 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
NajwyzB sze dopuszczalne stęzB enia wg. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
6 czerwca 2014r. (Dz.U. 2014 poz. 817) z po6 z6 n. zm.
Alkohol etylowy
Azotan srebra

CAS
64-17-5
7761-88-8

NDS
1900 mg/m3
0,01 mg/m3

NDSCh
Nie wyznaczono
Nie wyznaczono

NDSP
Nie wyznaczono
Nie wyznaczono

Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartos6 ci składniko6 w niebezpiecznych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011r. (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).
8.2. Kontrola narażenia
8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli
Zapewnic6 dobrą wentylację ogo6 lną. Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadac6 warunkom
ustalonym ze względu na niebezpieczen6 stwo pozB aru. Nie uzB ywac6 w poblizB u z6 ro6 deł wysokiej
temperatury i z6 ro6 deł zapłonu oraz iskrzenia.
8.2.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny
Postępowac6 zgodnie z dobrą przemysłową praktyką higieniczną przy obchodzeniu się z
chemikaliami. W normalnych warunkach stosowania (np. transport, magazynowanie) nie są
wymagane. W przypadku produkcji oraz w przypadku aplikacji typu rozpylanie, zamgławianie,
nanoszenie natryskowe itp.:
Ochrona dróg oddechowych
W normalnych warunkach stosowania nie jest wymagana. W przypadku przekroczenia
dopuszczalnych stęzB en6 par substancji nalezB y stosowac6 ochrony dro6 g oddechowych (maski z
filtrem par oznaczonych kolorem brązowym i literą A).
Ochrona oczu /twarzy.
W zalezB nos6 ci od czasu i stopnia na narazB enia: szczelne okulary ochronne typu gogle, okulary
ochronne, osłona twarzy.
Ochrona skóry - ochrona rąk
Zaleca się uzB ywanie rękawic wykonanych z gumy nitrylowej, butylowej, neoprenu (w zalezB nos6 ci
od czasu narazB enia). Wybo6 r odpowiednich rękawic nie zalezB y jedynie od materiału oraz
grubos6 ci rękawic, ale takzB e od marki i jakos6 ci wynikających z ro6 zB nic producento6 w. Dokładny
czas zniszczenia rękawic musi byc6 okres6 lony przez producenta.
Zalecane stosowanie kremu ochronnego do rąk.
Ochrona skóry ciała
OdziezB ochronna wykonana z materiało6 w naturalnych (bawełna) lub wło6 kien syntetycznych.
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Higiena pracy
Obowiązują przepisy ogo6 lne przemysłowej higieny pracy. Nie dopuszczac6 do przekroczenia w
miejscu pracy dopuszczalnych stęzB en6 normatywnych. Myc6 ręce przed przerwami w pracy i na jej
zakon6 czenie. Po zakon6 czeniu pracy zdjąc6 zanieczyszczone ubranie. Nie jes6 c6, nie pic6 , nie palic6 w
miejscu pracy.
8.2.3 Kontrola narażenia środowiska
Zabezpieczyc6 przed wprowadzeniem do systemu wodno-kanalizacyjnego i cieko6 w wodnych w
postaci stęzB onej.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
a) Wygląd:
b) Zapach:
c) Próg zapachu:
d) pH:
e) Temperatura topnienia/krzepnięcia:
f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia:
g) Temperatura zapłonu:
h) Szybkość parowania:
i) Palność (ciała stałego, gazu):
j) Górna/dolna granica palności lub
górna/dolna granica wybuchowości:
k) Prężność par [hPa]:
l) Gęstość par:
m) Gęstość względna w temp. 20OC:
n) Rozpuszczalność:
o) Współczynnik podziału n-oktanol/woda:
p) Temperatura samozapłonu:
q) Temperatura rozkładu:
r) Lepkość [mPa s] w temp. 20˚C:
s) Właściwości wybuchowe:
t) Właściwości utleniające:

ciecz o barwie od przezroczystej do lekko
szarej/niebieskawej
charakterystyczny dla alkoholi
brak dostępnych danych
5,0±0,5
brak dostępnych danych

brak dostępnych danych
(28,0 ±1,0)°C (tygiel zamknięty)
brak dostępnych danych
nie dotyczy
brak dostępnych danych
brak dostępnych danych
brak dostępnych danych
0,95±0,01 (woda=1)
rozpuszcza się w wodzie, alkoholach
brak dostępnych danych
brak dostępnych danych
brak dostępnych danych
brak dostępnych danych
brak dostępnych danych
brak dostępnych danych

9.2 Inne informacje
Nie są znane.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Ma włas6 ciwos6 ci utleniające.
10.2. Stabilność chemiczna
W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.
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10.3. Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji
Kontakt z materiałami zapalnymi mozB e spowodowac6 pozB ar.
10.4. Warunki których należy unikać
NalezB y unikac6 bezpos6 redniego nasłonecznienia, z6 ro6 deł ciepła, iskrzenia i ognia.
Nie wystawiac6 na działanie promieniowania słonecznego, UV i promieniowania mikrofalowego.
10.5. Materiały niezgodne
Utleniacze, kwasy, wodorotlenki.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Tlenki węgla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych substancji
Dane dotyczące składników mieszaniny:
Alkohol etylowy
Toksycznos6 c6 ostra:
Wartos6 c6 LD50 alkohol etylowy, szczur doustnie, 7060 mg/kg.
Wartos6 c6 LC50 (szczur, inhalacyjnie) = 20000 ppm -10h.
Działanie drazB niące, uczulające:
Wykazuje łagodne działanie drazB niące na oczy (kro6 lik, Test Draize’go).
Wykazuje działania drazB niącego na sko6 rę (kro6 lik, 24h).
Azotan srebra
Toksycznos6 c6 ostra
Wartos6 c6 LD50 (szczur, doustnie) = 1173 mg/kg
Działanie drazB niące, uczulające:
Wykazuje umiarkowane działanie drazB niące na oczy (kro6 lik).
Wykazuje działanie drazB niącego na sko6 rę (kro6 lik, 24h)
11.1.2. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych mieszaniny
Toksyczność ostra: brak danych dla mieszaniny.
Na podstawie dostępnych danych toksykologicznych składniko6 w mieszanina nie jest
zaklasyfikowana jako niebezpieczna dla zB ycia i zdrowia człowieka.
Działanie zB rące/drazB niące na sko6 rę:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
PowazB ne uszkodzenie oczu/działanie drazB niące na oczy:
Działa drazB niąco na oczy.
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Działanie uczulające na drogi oddechowe lub sko6 rę:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie mutagenne na komo6 rki rozrodcze:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Rakotwo6 rczos6 c6:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Szkodliwe działanie na rozrodczos6 c6:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narazB enie jednorazowe:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narazB enie powtarzane:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
ZagrozB enie spowodowane aspiracją:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Toksycznos6 c6 dla s6 rodowiska: w oparciu o dostępne dane, produkt nie jest zaklasyfikowany jako
niebezpieczny dla s6 rodowiska.
Toksycznos6 c6 dla s6 rodowiska: brak danych dla mieszaniny.
Dane odnoszące się do składników produktu
Alkohol etylowy
LC0=7110 mg/l – 48h (ryby: Leuciscus idus melanotus)
EC50> 10000 mg/l – 24h (bezkręgowce: Daphnia magna)
EC50=7750 mg/l -96h (bezkręgowce: Nitocra spinipes)
EC50= 9310 mg/l (glony: Chlorella pyrenoidoso)
Azotan srebra
EC50 = 2 ng/L - 48h (skorupiaki: Acartia tonsa)
IC50 = 10,3 ug/L - 4 dni (glon: Chlorella vulgaris)
LC50 = 0,18 ug/L - 48 h (skorupiaki: Daphnia magna)
NOEC = 0,038 ug/L - 32 dni (ryby:Pimephales promelas)
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Biodegradacja: brak danych dla mieszaniny.
12.3. Zdolność do bioakumulacji
Nie nalezB y oczekiwac6 bioakumulacji.
Mieszanina nie zawiera AOX.
Wspo6 łczynnik biokoncentracji (BCF): brak dostępnych danych.
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12.4. Mobilność w glebie
Brak danych dla mieszaniny.
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Po uwzględnieniu wszystkich danych dotyczących toksycznos6 ci i ekotoksycznos6 ci składniko6 w
stwierdzono, zB e mieszanina nie spełnia kryterio6 w PBT ani vPvB.
12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak dostępnych danych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Przestrzegac6 przepiso6 w ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21).
Nie usuwac6 produktu do kanalizacji. Nie dopuszczac6 do zanieczyszczenia wo6 d gruntowych i
powierzchniowych. Tworzenie odpado6 w powinno byc6 ograniczone do minimum.
Kod odpadu:
07 06:
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczo6 w, natłustek, mydeł,
detergento6 w, s6 rodko6 w dezynfekujących i kosmetyko6 w.
Opakowanie:
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych (puste, czyste opakowania).
ZuzB yte opakowania dokładnie opro6 zB nic6 . Opakowania, kto6 rych oczyszczenie nie jest mozB liwe
nalezB y usuwac6 jak produkt. Puste, czyste opakowania mogą byc6 poddane recyklingowi.
Postępowac6 zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Transport lądowy ADR/RID
14.1 Numer UN (numer ONZ)
1987
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
ALKOHOLE I.N.O. (zawiera etanol, izopropanol)
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
ADR
Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne
RID, IMDG, IATA
Class 3 Flammable liquids
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14.4 Grupa pakowania
ADR, RID, IMDG, IATA – III
Ilos6 ci ograniczone i wyłączone:
Ograniczone: 5 L
Wyłączone: E1
Kategoria transportowa: 3
Kod tunele: (D/E)
Nr rozpoznawczy zagrozB enia: 30
EmS: F-E, S-D
14.5 Zagrożenia dla środowiska
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla s6 rodowiska zgodnie z kryteriami
zawartymi w przepisach transportowych.
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Przewozic6 w pozycji pionowej.
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
(International Bulk Chemical Code)
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska
specyficzne dla mieszaniny
Prawodawstwo polskie:
 Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.
2011 nr 63 poz. 322) z po6 z6 n. zmianami (Dz.U. 2015 poz. 675) oraz tekst jednolity (Dz.U.
2015 poz. 1203).
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21).
 Rozporządzenie Ministra SR rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpado6 w (Dz.U. 2014 poz. 1923).
 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888, 2013).
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niekto6 rych innych
ustaw (Dz.U. nr 175 poz. 1458, 2005).
 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 7 czerwca 2017r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie najwyzB szych dopuszczalnych stęzB en6 i natęzB en6 czynniko6 w szkodliwych dla
zdrowia w s6 rodowisku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1348).
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagan6 dla s6 rodko6 w ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173).
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011r. w sprawie badan6 i pomiaro6 w
czynniko6 w szkodliwych dla zdrowia w s6 rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).
 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 wrzes6 nia 2016 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczen6 stwa i higieny
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pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynniko6 w chemicznych (Dz.U. 2016
poz. 1488).
 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaro6 w niebezpiecznych (Dz.U. nr 227
poz. 1367, 2011 z po6 z6 niejszymi zmianami).
 Os6 wiadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejs6 cia w zB ycie zmian do
załączniko6 w A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu
drogowego towaro6 w nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 wrzes6 nia
1957 r. (Dz.U. nr 178, poz. 1481, 2005 z po6 z6 niejszymi zmianami).
Prawodawstwo unijne:
 ROZPORZĄDZEDNIE 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 zezwolen6 i stosowanych ograniczen6 w zakresie chemikalio6 w
REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r. wraz ze
sprostowaniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.12 z 17.01.2017 r.).
 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen6 i stosowanych ograniczen6 w
zakresie chemikalio6 w (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalio6 w,
zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr
793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak ro6 wniezB dyrektywę Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006
roku z po6 z6 niejszymi zmianami).
 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) 1907/2006 (Dz.Urz. UE L. 353 z dnia 31 grudnia 2008) z
po6 z6 niejszymi zmianami (dostosowania do postępu technicznego 1-9 ATP).
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja
2012r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produkto6 w biobo6 jczych, (Dz. Urz.
UE L 167 z dnia 27.06.2012).
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie została dokonana.
SEKCJA 16: Inne informacje
Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:
Aktualizacja - sekcje 2.1, 2.2, 5.2, 5.3, 9.1, 14.4
Zwroty H (wskazujące rodzaj zagrozB enia) oraz akronimy klas zagrozB enia uzB yte w sekcji 3. karty
charakterystyki:
H225
H271
H272
H302
H314
H319
H332

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
MozB e spowodowac6 pozB ar lub wybuch; silny utleniacz.
MozB e intensyfikowac6 pozB ar; utleniacz.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje powazB ne oparzenia sko6 ry oraz uszkodzenia oczu.
Działa drazB niąco na oczy.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
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H335 MozB e powodowac6 podrazB nienie dro6 g oddechowych.
H336 MozB e wywoływac6 uczucie sennos6 ci lub zawroty głowy.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Aquatic Chronic 3 – ZagrozB enie przewlekłe dla s6 rodowiska wodnego (Kategoria 3).
Acute Tox. 4 – Toksycznos6 c6 ostra (Kategoria zagrozB enia 4).
Eye Irrit. 2 – Działanie drazB niące na oczy (Kategoria zagrozB enia 2).
Flam. Liq. 2 – Substancja ciekła łatwopalna (Kategoria zagrozB enia 2).
Ox. Liq. 1 – Substancja ciekła utleniająca (Kategoria zagrozB enia 1).
Ox. Sol. 2 – Substancja stała utleniająca (Kategoria zagrozB enia 2).
Skin Corr. 1A – Działanie zB rące na sko6 rę (Kategoria zagrozB enia 1A).
STOT SE 3 - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narazB enie jednorazowe (Kategoria
zagrozB enia 3).
Niezbędne szkolenia
Wszystkie osoby uczestniczące w obrocie i stosowaniu produktu powinny zostac6 przeszkolone
w zakresie higieny i bezpieczen6 stwa obchodzenia się oraz stosowania mieszanin chemicznych.
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki oparte są o dane literaturowe i
internetowe, karty charakterystyki surowco6 w i karty charakterystyki podobnych wyrobo6 w.
Producent nie odpowiada za zniszczenia, straty, uszkodzenia wynikłe z niewłas6 ciwego uzB ycia
produktu lub zaniechania odpowiednich działan6 .
PowyzB sze informacje są opracowane w oparciu o biezB ący stan wiedzy i dotyczą produktu w
postaci w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu
uwzględnienia wymogo6 w bezpieczen6 stwa, a nie zagwarantowania jego szczego6 lnych
włas6 ciwos6 ci.
Karta charakterystyki nie jest s6 wiadectwem jakos6 ci produktu. Dane zawarte w karcie
charakterystyki nalezB y traktowac6 wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.
Wykaz skrótów użytych w karcie:
ADN
ADR
CAS
EC50
IATA
IMDG
LC50
LD50
NOEC
NDS
NDSCh
NDSP
PBT
vPvB
PEC
PNEC

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towaro6 w
niebezpiecznych s6 ro6 dlądowymi drogami wodnymi
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towaro6 w
niebezpiecznych
Numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service
Połowa maksymalnego stęzB enia wywołującego skutki
Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego
Międzynarodowy morski transport towaro6 w niebezpiecznych
StęzB enie s6 miertelne 50%
Dawka s6 miertelna 50%
StęzB enie bez obserwowanego działania szkodliwego
NajwyzB sze dopuszczalne stęzB enie na stanowisku pracy (8 godzin pracy)
NajwyzB sze dopuszczalne stęzB enie chwilowe (15 minut pracy)
NajwyzB sze dopuszczalne stęzB enie pułapowe
Trwały w s6 rodowisku, wykazujący zdolnos6 c6 do bioakumulacji i toksyczny
Bardzo trwały w s6 rodowisku, wykazujący bardzo duzB ą zdolnos6 c6 do bioakumulacji
Przewidywane stęzB enie w s6 rodowisku
Przewidywane stęzB enie nie powodujące zmian w s6 rodowisku
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Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen6 i stosowanych
ograniczen6 w zakresie chemikalio6 w
Międzynarodowe
Rozporządzenie
w
sprawie
transportu
substancji
niebezpiecznych koleją
Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału w wykazie materiało6 w
niebezpiecznych ONZ, pochodzący z przepiso6 w „Przepiso6 w modelowych ONZ”, do
kto6 rego klasyfikowany jest materiał indywidualny, mieszanina lub przedmiot
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