John Econ Nabłyszczacz do zmywarki
Karta charakterystyki
według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE, 2015/830/EU

Sekcja 1: identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
spółki/przedsiębiorstwa
1.1 identyfikator produktu:
John Econ – nabłyszczacz do zmywarki
1.2 istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny
oraz zastosowania odradzane:
zastosowanie zalecane: mycie naczyń kuchennych oraz sztuśców w zmywarce
automatycznej.
zastosowanie odradzane: każdy rodzaj zastosowania nie wymieniony powyżej
oraz w punkcie 7.3
Numer rejestracji właściwej: nie podlega rejestracji zgodnie z pkt 7 załącznika
v rozporządzenia reach.
1.3 dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:
EntroOne Ryszard Kuśnierczyk, ul. Dąbska 20A/95, 31-572 Kraków. Tel. 667871773
email: info@johnecon.pl, strona www: johnecon.pl
1.4 numer telefonu alarmowego:
+48 667871773 (8.00-16.00); 112

Sekcja 2: identyfikacja zagrożeń
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Produkt jest zaklasyfikowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi
zmianami.
Zagrożenia dla zdrowia:
Działanie drażniące na oczy - Kategoria 2 ,H319: Działa drażniąco na oczy.

2.2 Elementy oznakowania:
Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP):
Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319: Działa drażniąco na oczy.

Porady ogólne:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy
pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
Reagowanie:
P305+P351+P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać woda przez
kilka minut. Wyjąc soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Nadal płukać.
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
2.3 Inne zagrożenia:
Brak.

Sekcja 3: Skład / Informacja o składnikach
3.1 Substancje:
Nie dotyczy
3.2 Mieszaniny:

Objętość [%]

5 - <10

Nazwa składnika

Identyfikacja

Kwas cytrynowy
jednowodny

CAS: 5949-29-1
EC: 201-069-1
Index: Nie dotyczy
REACH: 01-2119457026-42-XXXX

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy
4.1 Opis środków pierwszej pomocy:
Informacje ogólne: Nie dotyczy
Po przedostaniu się do dróg oddechowych: Nie dotyczy
Kontakt ze skórą: W przypadku kontaktu ze skórą, przemyć wodą i mydłem.
W przypadku, gdy podrażnienie skóry nie ustępuje należy skonsultować się
z lekarzem
Kontakt z oczami: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku
utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.
Po połknięciu: Wezwać pomoc lekarską. Nie wywoływać wymiotów. Przepłukać usta
wodą i podać dużą ilość wody do picia.
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:
Ostre i opóźnione skutki narażenia podano w sekcji 2
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej
i szczególnego postępowania z poszkodowanym:
Leczenie objawowe.

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1 Środki gaśnicze:
Odpowiednie środki gaśnicze: Gasić pożar pianą dwutlenkiem węgla, proszkiem
lub mgłą wodną.
Niewłaściwe środki gaśnicze: Zwarty strumień wody, gdyż spowoduje to
rozprzestrzenienie się ognia.
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:
W przypadku pożaru mogą uwalniać się następujące się niebezpieczne substancje.
Należy unikać wdychania produktów spalania ponieważ mogą stwarzać zagrożenie
dla zdrowia.
5.3 Informacje dla straży pożarnej:
Należy nosić półmaski chroniące układ oddechowy. Pozostałości po pożarze
i zanieczyszczona woda używana do gaszenia ognia, muszą być usunięte zgodnie
z przepisami.

Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia
do środowiska
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury
w sytuacjach awaryjnych
Tworzy z wodą śliskie powierzchnie.
6.2 Środki ochrony środowiska:
Nie dopuścić do skażenia wód gruntowych, powierzchniowych, cieków wodnych,
gleby i kanalizacji, gdyż zawiera substancje niebezpieczne dla wody.
W razie przedostania się znacznych ilości produktu do zbiornika z wodą, należy
powiadomić odpowiednie władze.
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące
do usuwania skażenia:
Zbierać mechanicznie. Spłukać pozostałości wodą. Zebrany materiał należy
zutylizować zgodnie z przepisami.
6.4 Odniesienia do innych sekcji:
Patrz również sekcja 8 i 13.

Sekcja 7: Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego
magazynowanie
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Nie są wymagane szczegółowe pomiary, jeżeli stosowanie jest właściwe. Nie jeść,
nie pić i nie palić podczas używania produktu. Stosować krem ochronny dla skóry.
Myć ręce przed przerwami w pracy i po zakończeniu pracy.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi
wszelkich wzajemnych niezgodności
Odporne na alkalia podłogi. Nie dopuszczać do przedostania się do ziemi, do wód
lub kanału ściekowego. Nie przechowywać razem z utleniaczami. Przechowywać
w suchym miejscu.
Szczególne zastosowanie(a) końcowe
Patrz sekcja 1.2

Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczące kontroli
Nie istnieją wartości graniczne standardów jakości środowiskowej dla substancji,
które tworzą mieszaninę
8.2 Kontrola narażenia
Dodatkowe wskazówki dotyczące planowania urządzeń technicznych: nie dotyczy

8.2 Kontrola narażenia c.d.
Indywidualne środki ochrony takie jak osobiste wyposażenie ochronne
Informacje ogólne: Nie jeść, nie pic i nie palic podczas pracy z preparatem.
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Środki ochrony osobistej powinny
być dobrane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ich homologacji i przy
współpracy z ich dostawca.
Ochrona oczu lub twarzy: Stosować zatwierdzone okulary ochronne albo tarcze
twarzowa. Środki ochrony rąk: Używać stosownych rękawic ochronnych przy ryzyku
kontaktu ze skóra.
Inne: Brak danych.
Ochrona dróg oddechowych:Unikać wdychania pyłu.
Higieniczne środki ostrożności: Unikać zanieczyszczenia oczu.
Unikać zanieczyszczenia skóry. Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Nadzór w zakresie ochrony środowiska:
Brak dostępnych eSDS

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan skupienia: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Próg zapachu: nie dotyczy
Wartość pH: 10,01 - 10,99
Temperatura wrzenia [°C]: nie dotyczy
Punkt zapłonu [°C: nie dotyczy
Palność (ciała stałego, gazu) [°C]: nie dotyczy
Dolna granica wybuchowości: nie dotyczy
Górna granica wybuchowości: nie dotyczy
Właściwości utleniające: brak
Ciśnienie pary / ciśnienie gazu [kPa]: nie dotyczy
Gęstość [g/ml]: nieoznaczony
Gęstość nasypowa [kg/m3]: nieoznaczony
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny
Współczynnik podziału [n oktanol/woda]: nieoznaczony
Lepkość: nie dotyczy
Względna gęstość par w stosunku do powietrza: nie dotyczy
Szybkość parowania: nie dotyczy
Temperatura topnienia [°C]: nie dotyczy
Samozapalenie [°C]: nie dotyczy
Temperatura rozpadu [°C]: nie dotyczy
9.2 Inne informacje
Brak

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność
10.1 Reaktywność
W przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem nie są znane.
10.2 Stabilnośćchemiczna
Produkt w normalnych warunkach jest stabilny.
10.3 Możliwośćwystępowanianiebezpiecznychreakcji
Reaguje z kwasami i silnymi utleniaczami.
10.4 Warunki,którychnależy unikać
Patrz Sekcja 7.
10.5 Materiały niezgodne
Utleniające silne czynniki.
10.6 Niebezpieczne rozkładające się produkty
Nie znane są niebezpieczne produkty rozkładu.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra:
Węglan sodu, CAS: 497198
LD50, ustne, Szczur: 4090 mg/kg (IUCLID).
LC50, wdechowe, Szczur: 5750 mg/l 2 h (OECD 403). LD50, skórne,
Królik: > 2000 mg/kg.
LD50, ustne, Szczur: 2800 mg/kg.
LC50, wdechowe, Szczur: 2,3 mg/l (2 h).
Nadwęglan sodu, CAS: 15630894
LD50, skórne, Królik: > 2000 mg/kg (OECD 402). LD50, ustne, Szczur: 1034 mg/kg
Kwas cytrynowy jednowodny, CAS: 5949-29-1
LD50, ustne, Szczur: 11700 mg/kg, LD50 Mysz:5040 mg/kg
LD50, skórne, Szczur: 885 mg/kg. LD50, Mysz: 961 mg/kg

Poważneuszkodzenieoczu/działanie drażniące na oczy: nieoznaczony
Działanie żrące/drażniące na skórę: nieoznaczony
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: nieoznaczony
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: nieoznaczony
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: nieoznaczony
Mutagenność: Nie ma dowodów wskazujących na właściwości mutagenne.
Toksyczność w odniesieniu do reprodukcji: Nie ma dowodów wskazujących na
właściwości teratogenne.
Rakotwórczość: Nie ma dowodów wskazujących na właściwości kancerogenne.
Uwagi ogólne: Dane toksykologiczne nie są dostępne dla kompletnego produktu.
Wymienione dane toksykologiczne składników są przeznaczone dla pracowników
medycznych i lekarzy, ekspertów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na
stanowisku pracy oraz toksykologów. Wymienione dane toksykologiczne składników
zostały udostępnione przez producentów surowców.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczność
Kwas cytrynowy jednowodny, CAS: 5949-29-1
EC50 ~120 mg/l (Daphnia magna) (72 h) (IUCLID)
EC5 485 mg/l (Entosiphon sulcatum) (72h) (MERCK)
LC50 440–760mg/l/96h(Leuciscusidus) (IUCLID)
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Zachowanie w różnych częściach środowiska: nieoznaczony
Sposób zachowania się w oczyszczalni ścieków: nieoznaczony
Biodegradacja: Środek powierzchniowo czynny/środki powierzchniowo czynne zawarte
w tym preparacie jest/są zgodny/e z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi
w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczącej detergentów. Dane potwierdzające ten fakt
są do dyspozycji właściwych władz państw członkowskich i będą im udostępniane na ich
bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta detergentów.

12.3 Zdolność do bioakumulacji
Brak dostępnej informacji.
12.4 Mobilność w glebie
Brak dostępnej informacji.
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
W oparciu o wszystkie dostępne informacje nie jest sklasyfikowana jako
substancja o właściwościach PBT lub vPvB.
12.6
szkodliwe
skutki działania
Brak Inne
dostępnej
informacji.
Brak danych ekologicznych.
Wymienione dane toksykologiczne składników zostały udostępnione przez
producentów surowców.

Sekcja 13: Postępowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Resztki produktu muszą być usuwane zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz przepisami krajowymi i regionalnymi. Dla tego produktu nie można określić
klucza odpadów zgodnie z europejskim katalogiem odpadów (lista odpadów), ponieważ
dopiero zamierzone zastosowanie przez konsumenta pozwala na dokonanie przyporządkowania. Na terenie UE numer klucza należy ustalić w porozumieniu z regionalnym
przedsiębiorstwem usuwania odpadów.

Unieszkodliwianie odpadów mieszaniny:
Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych.
Unieszkodliwianie opakowań:
Opakowanie usunąć zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami i regulacjami
ochrony środowiska.
Postanowienia dotyczące administracji odpadami:
Zgodnie z Aneksem II Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zostały przyjęte
postanowienia wspólnotowe lub krajowe związane z administracją odpadami.
Prawo wspólnotowe: Dyrektywą 2008/98/WE, 2014/955/EU, Rozporządzenie Komisji
(UE) nr 1357/2014
Prawo krajowe:
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2018 nr 0 poz. 150) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 nr 0 poz. 21).

Sekcja 13: Informacje o transporcie
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
Transport naziemny niebezpiecznych towarów:
Zgodnie z wymogami ADR 2017 i RID 2017:
14.1 Numer UN (numer ONZ): Brak danych
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Brak danych
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: Brak danych
Etykiety: Brak danych
14.4 Grupa pakowania: Brak danych
14.5 Zagrożenia dla środowiska: Nie
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Przepisy szczególne: Brak danych
Kod ograniczeń w tunelach: Brak danych
Właściwości fizyczno-chemiczne: Patrz sekcja 9
Ilość ograniczona: Brak danych
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem
IBC:
Transport morski niebezpiecznych towarów:
Zgodnie z wymogami IMDG 38-16:
14.1 Numer UN (numer ONZ):
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN:
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: Brak danych
Etykiety: Brak danych
14.4 Grupa pakowania: Brak danych
14.5 Zagrożenia dla środowiska: Nie
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Przepisy szczególne: Brak danych
Kody EmS:
Właściwości fizyczno-chemiczne: Patrz sekcja 9
Ilość ograniczona: Brak danych

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL
i kodeksem IBC:
Zgodnie z wymogami IATA/ICAO 2017:
14.1 Numer UN (numer ONZ): Brak danych
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Brak danyc
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: Brak danych
Etykiety: Brak danych
14.4 Grupa pakowania: Brak danych
14.5 Zagrożenia dla środowiska: Nie
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Właściwości fizyczno-chemiczne: patrz sekcja 9
14.7 Transport luzem zgodnie z Brak danych załącznikiem II do konwencji MARPOL
i kodeksem IBC: Brak danych

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony
środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
Substancje kandydujące do autoryzacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE)
1907/2006(REACH): Brak danych
Substancje obecne w Załączniku XIV REACH (lista zezwoleń) i data ważności:
Brak danych
Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających
warstwę ozonową: Brak danych
Artykuł 95, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
NR 528/2012: Brak danych
ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 649/2012, dotyczące
wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów: Brak danych
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów z późniejszymi zmianami:
Zgodnie z tym rozporządzeniem produkt spełnia następujące kryteria:
Ograniczenia w sprzedaży i stosowaniu niektórych niebezpiecznych substancji
i mieszanin (Załącznika XVII REACH, etc...): Brak danych
Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony ludzi lub środowiska:
Zaleca się wykorzystać informacje zebrane w niniejszej karcie charakterystyki jako
wstępne dane służące do oszacowania miejscowego zagrożenia w celu podjęcia
niezbędnych kroków zapobiegających wystąpieniu ryzyka związanego z
obchodzeniem się z tym produktem, a także z jego stosowaniem, przechowywaniem
i usuwaniem.
Inne przepisy:

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
zmianamiRozporządzenie 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
zmianamiUstawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2018 nr
0 poz. 143)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. 2018 nr 0 poz. 21)Ustawa z dnia 9 października 2015r. o produktach
biobójczych (Dz.U. 2015 nr 0, poz. 1926 z późniejszymi zmianami)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. 2018
nr 0 poz. 169)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 późniejszymi zmianami)Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1863 z późniejszymi zmianami)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 wybuchowychRozporządzenie 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 (tj. Dz.U. 2017 poz. 1348).Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9
grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 nr 0, poz. 1923). 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)Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1951 z późniejszymi
zmianami)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. 2018 nr 0 poz.
1030)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 detergentówRozporządzenie 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 VIIRozporządzenie
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 chemicznego nie została wykonana

Sekcja 16: Inne informacje
Przepisy dotyczące Kart Charakterystyki:
Niniejsza karta charakterystyki powstała zgodnie z ANEKSEM II-Poradnik dla osób
sporządzających Karty Charakterystyki do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006
(Rozporządzenia (UE) Nr 2015/830)
Zmiany w stosunku do poprzedniej karty bezpieczeństwa wpływające na zarządzanie
ryzykiem : Brak danych
Teksty z rozporządzenia wspomniane w sekcji 2:
H319: Działa drażniąco na oczy
Teksty z rozporządzenia wspomniane w sekcji 3:
Podane zwroty nie dotyczą samego produktu, służą wyłącznie do celów informacyjnych i odnoszą się do poszczególnych składników, pojawiąjących się w rozdziale 3.
Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4: H302 - Działa szkodliwie po połknięciu
Aquatic Acute 1: H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
Aquatic Chronic 2: H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe skutki
Eye Dam. 1: H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy
Ox. Sol. 3: H272 - Może intensyfikować pożar, utleniacz
Resp. Sens. 1: H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w
oddychaniu w następstwie wdychania
Skin Irrit. 2: H315 - Działa drażniąco na skórę
STOT SE 3: H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
Proces klasyfikacji:
Eye Irrit. 2: Metoda obliczeniowa
Rady dotyczące wyszkolenia personelu:
Zaleca się aby personel, który będzie miał styczność z tym produktem został
przeszkolony w stopniu podstawowym w zakresie bezpieczeństwa pracy w celu
ułatwienia zrozumienia i interpretacji karty charakterystyki oraz etykiety produktu.
Główne źródła literatury: http://echa.europa.eu, http://eur-lex.europa.eu
16.3 Skróty i akronimy:
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises
dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par voie de navigation intérieure
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration

ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals IATA
= International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying
Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from
Ships PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative
Unst. Expl. = Unstable Explosives
Expl. = Explosive
Flam. Gas = Flammable Gas
Ox. Gas = Oxidising Gas
Press. Gas = Compressed Gas
Flam. Liq. = Flammable Liquid
Flam. Sol. = Flammable Solid
Self-react. = Self-reactive
Pyr. Liq. = Pyrophoric Liquids
Pyr. Sol. = Pyrophoric Solids
Self-heat. = Self-heating
Water-react. = Water-reactive
Ox. Liq. = Oxidising Liquid
Ox. Sol. = Oxidising Solid
Org. Perox. = Organic peroxide
Met. Corr. = Metal Corrosive
Acute Tox. = Acute Toxicity
Skin Corr. = Skin Corrosion
Skin Irrit. = Skin Irritation
Eye Dam. = Eye Damage
Eye Irrit. = Eye Irritation
Resp. Sens. = Respiratory Sensitiser
Skin Sens. = Skin Sensitiser
Muta. = Germ Cell Mutagenicity
Carc. = Carcinogenicity
Repr. = Reproductive Toxicity
Lact. = Lactation Effects
STOT SE = Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure
STOT RE = Specific Target Organ Toxicity – Repeated Exposure
Asp. Tox. = Aspiration Toxicity

Informacja zawarta w niniejszej Karcie Charakterystyki została oparta na źródłach oraz
wiedzy technicznej oraz obowiązującym prawie na poziomie europejskim i krajowym,
a jej dokładność nie może zostać w pełni zagwarantowana. Nie można traktować
niniejszej informacji jako gwarancji właściwości produktu, gdyż chodzi jedynie o opis
wymagań dotyczących kwestii bezpieczeństwa. Metody i warunki pracy użytkowników
tego produktu znajdują się poza zasięgiem naszej wiedzy i kontroli, więc użytkownik
sam ponosi odpowiedzialność za podejmowanie odpowiednich środków mających na
celu dostosowanie się do wymogów prawa w odniesieniu do sposobu obchodzenia się,
przechowywania, użytkowania i usuwania produktów chemicznych. Informacja zawarta
w tej Karcie Charakterystyki odnosi się wyłącznie do danego produktu, którego nie
wolno stosować w celach innych od tych, które zostały w niej określone.

