Data aktualizacji: 17.12.2012 r.

Wersja: 2.0/PL

KARTA CHARAKTERYSTYKI
[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiĊbiorstwa
1.1

1.2

Identyfikator produktu
neodisher CM P
numer produktu: 3226
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Ğrodek myjący w tabletkach wyłącznie do zastosowaĔ
profesjonalnych.
Zastosowania odradzane:
nie okreĞlono.

1.3

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Producent:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG

Adres:

Mühlenhagen 85, D-20539 Hamburg, Niemcy

Telefon/Faks:

+49 40 789 600 / +49 40 789 60 200

Dystrybutor:

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.

Adres:

ul. WybrzeĪe GdyĔskie 6A, 01-531 Warszawa, Polska

Telefon/Faks:

+48 22 616 02 23/31 / +48 22 617 81 21

Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartĊ charakterystyki:
1.4

biuro@theta-doradztwo.pl

Numer telefonu alarmowego
112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straĪ poĪarna), 999 (pogotowie medyczne).
S ek cj a 2: I d e n t y f i k a c j a z a g r o Ī e Ĕ

2.1

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
ZagroĪenia dla człowieka
Produkt szkodliwy. Działa szkodliwie po połkniĊciu. Ryzyko powaĪnego uszkodzenia oczu. Działa
draĪniąco na skórĊ.
ZagroĪenia dla Ğrodowiska
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla Ğrodowiska.
ZagroĪenia wynikające z właĞciwoĞci fizykochemicznych
Nie ma.

2.2

Elementy oznakowania
Oznaczenie literowe i okreĞlenie niebezpieczeĔstwa
Xn
SZKODLIWY
Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie
Zawiera nadwĊglan sodu.
OkreĞlenia rodzaju zagroĪenia
R22
Działa szkodliwie po połkniĊciu.
R41
Ryzyko powaĪnego uszkodzenia oczu.
R38
Działa draĪniąco na skórĊ.
OkreĞlenia dotyczące prawidłowego postĊpowania z mieszaniną
S25
Unikaü zanieczyszczenia oczu.
S26
Zanieczyszczone oczy przemyü natychmiast duĪą iloĞcią wody i zasiĊgnąü porady lekarza.
S37
Nosiü odpowiednie rĊkawice ochronne.
S46
W razie połkniĊcia niezwłocznie zasiĊgnij porady lekarza - pokaĪ opakowanie lub etykietĊ.
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2.3

Inne zagroĪenia
Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII
rozporządzenia REACH. Odpowiednie badania nie były przeprowadzone.
Sekcja 3:

3.1

Substancje
Nie dotyczy.

3.2

Mieszaniny

Skład/informacja o składnikach

nadwĊglan sodu (wĊglan sodu, związek z nadtlenkiem wodoru)
Zakres stĊĪeĔ:
20-35%
Numer CAS:
15630-89-4
Numer WE:
239-707-6
Numer rejestracji właĞciwej:
01-2119457268-30
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: O R8; Xn R22; Xi R41
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Ox. Sol. 2 H272; Acute Tox. 4 H302; Eye Dam. 1 H318
wĊglan potasu
Zakres stĊĪeĔ:
5-15%
Numer CAS:
584-08-7
Numer WE:
209-529-3
Numer rejestracji właĞciwej:
01-2119532646-36
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xi R36/37/38
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335; Skin Irrit. 2 H315
Pełna treĞü zwrotów R i H została przytoczona w sekcji 16 karty.
Składniki zgodnie z rozporządzeniem o detergentach (648/2004/WE)
Zawiera: fosforany (> 30%), związki wybielające na bazie tlenu.
Sekcja 4:
4.1

4.2

4.3

Opis Ğrodków pierwszej pomocy
W kontakcie ze skórą: zdjąü zanieczyszczoną odzieĪ. NaraĪone partie skóry zmyü dokładnie wodą.
Skontaktowaü siĊ z lekarzem w przypadku utrzymujących siĊ objawów.
W kontakcie z oczami: chroniü niepodraĪnione oko, wyjąü szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy
przepłukiwaü dokładnie wodą przez 5 minut. Unikaü silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia
rogówki. Natychmiast skontaktowaü siĊ z lekarzem.
W przypadku spoĪycia: nie wywoływaü wymiotów. Wypłukaü usta wodą. Nigdy nie podawaü niczego
do ust osobie nieprzytomnej. Wezwaü lekarza, pokazaü opakowanie lub etykietĊ.
Po naraĪeniu drogą oddechową: nie oczekuje siĊ negatywnych skutków zdrowotnych.
NajwaĪniejsze ostre i opóĨnione objawy oraz skutki naraĪenia
W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, łzawienie, mechaniczne podraĪnienie, ryzyko powaĪnego
uszkodzenia oczu.
W kontakcie ze skórą: zaczerwienienie, podraĪnienie. Produkt zawilgocony ma wysokie pH i moĪe
silnie podraĪniü skórĊ.
Po połkniĊciu: ból brzucha, mdłoĞci, wymioty, biegunka.
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postĊpowania z poszkodowanym
DecyzjĊ o sposobie postĊpowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu
poszkodowanego.
Sekcja 5:

5.1

ĝrodki pierwszej pomocy

PostĊpowanie w przypadku poĪaru

ĝrodki gaĞnicze
Odpowiednie Ğrodki gaĞnicze: rozpylony strumieĔ wody, piana gaĞnicza.
NiewłaĞciwe Ğrodki gaĞnicze: zwarty strumieĔ wody – niebezpieczeĔstwo rozprzestrzenienia poĪaru.
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5.2

5.3

Szczególne zagroĪenia związane z substancją lub mieszaniną
Podczas spalania mogą tworzyü siĊ szkodliwe gazy zawierające tlenki wĊgla. Unikaü wdychania
produktów spalania, mogą stwarzaü zagroĪenie dla zdrowia. Produkt ze wzglĊdu na wysoką
zawartoĞü tlenu moĪe podtrzymywaü palenie.
Informacje dla straĪy poĪarnej
ZagroĪone ogniem pojemniki chłodziü z bezpiecznej odległoĞci rozpylonym strumieniem wody. ĝrodki
ochrony ogólnej typowe w przypadku poĪaru. Nie naleĪy przebywaü w zagroĪonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleĪnym obiegiem
powietrza.

S ek cj a 6: P o s t Ċ p o w a n i e w p r z y p a d k u n i e z a m i e r z o n e g o u w o l n i e n i a d o Ğ r o d o w i s k a
6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne Ğrodki ostroĪnoĞci, wyposaĪenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczyü dostĊp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakoĔczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. W przypadku duĪych uwolnieĔ odizolowaü zagroĪony obszar. Dopilnowaü, aby skutki
awarii usuwał tylko przeszkolony personel. Unikaü kontaktu z oczami i skórą. Zapewniü odpowiednią
wentylacjĊ, nie wdychaü pyłu. Stosowaü Ğrodki ochrony indywidualnej.
ĝrodki ostroĪnoĞci w zakresie ochrony Ğrodowiska
W przypadku uwolnienia wiĊkszych iloĞci produktu naleĪy poczyniü kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia siĊ w Ğrodowisku naturalnym. Powiadomiü odpowiednie słuĪby ratownicze.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu siĊ skaĪenia i słuĪące do usuwania
skaĪenia
Produkt zebraü mechanicznie, unikając pylenia i umieĞciü w oznakowanych pojemnikach. Zebrany
materiał potraktowaü jak odpady lub przekazaü do uĪycia powtórnego.
Odniesienia do innych sekcji
PostĊpowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. ĝrodki ochrony indywidualnej – sekcja 8.

Sekcja 7: PostĊpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1

7.2

7.3

ĝrodki ostroĪnoĞci dotyczące bezpiecznego postĊpowania
Pracowaü zgodnie z zasadami bezpieczeĔstwa i higieny. Przed przerwą i po zakoĔczeniu pracy umyü
rĊce. NieuĪywane pojemniki trzymaü szczelnie zamkniĊte. Unikaü zanieczyszczenia oczu i skóry.
Stosowaü Ğrodki ochrony indywidualnej.
Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich
wzajemnych niezgodnoĞci
Przechowywaü tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniĊtych opakowaniach w suchym, chłodnym
i wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywaü razem z artykułami ĪywnoĞciowymi i paszami dla
o
zwierząt. Unikaü wody i wilgoci. Zalecana temperatura przechowywania: 0÷25 C.
Specyficzne zastosowanie(-a) koĔcowe
Produkt przeznaczony do mycia automatycznych kawiarek oraz rozlewaczek róĪnego rodzaju
napojów i zup w przemyĞle spoĪywczym.
Sekcja 8:

8.1

8.2.

Kontrola naraĪenia/Ğrodki ochrony indywidualnej

Parametry dotyczące kontroli
Dla komponentów produktu nie okreĞlono dopuszczalnych stĊĪeĔ w Ğrodowisku pracy (podstawa
prawna: Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833 z póĨn. zm.).
Kontrola naraĪenia
Przestrzegaü ogólnych zasad bezpieczeĔstwa i higieny. Podczas pracy nie jeĞü, nie piü i nie paliü
tytoniu. Zapewniü odpowiednią wentylacjĊ ogólną i/lub miejscową.
Ochrona rąk i ciała
W przypadku kontaktu produktu z zawilgoconymi dłoĔmi stosowaü rĊkawice ochronne, np. z kauczuku
butylowego, nitrylowego.
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Materiał, z którego wykonane są rĊkawice musi byü nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Wyboru materiału
naleĪy dokonaü przy uwzglĊdnieniu czasów przebicia, szybkoĞci przenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich
rĊkawic nie zaleĪy tylko od materiału, lecz takĪe od innych cech jakoĞciowych i zmienia siĊ w zaleĪnoĞci od producenta. Od
producenta rĊkawic naleĪy uzyskaü informacje na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegaü.

Ochrona oczu
Stosowaü okulary ochronne w razie moĪliwoĞci zanieczyszczenia oczu.
Ochrona dróg oddechowych
W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.
Stosowane Ğrodki ochrony indywidualnej muszą spełniaü wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z póĨn. zm.). Doboru Ğrodków ochrony indywidualnej
naleĪy dokonaü z uwzglĊdnieniem stĊĪenia i formy wystĊpowania substancji w miejscu pracy, dróg naraĪania, czasu ekspozycji
i czynnoĞci wykonywanych przez pracownika. Pracodawca obowiązany jest zapewniü Ğrodki ochrony spełniające wszystkie
wymagania jakoĞciowe, w tym równieĪ ich konserwacjĊ i oczyszczanie.

Kontrola naraĪenia Ğrodowiska
Unikaü zrzutów do Ğrodowiska, nie wprowadzaü do kanalizacji. Ewentualne emisje z układów
wentylacyjnych i urządzeĔ procesowych powinny byü sprawdzane w celu okreĞlenia ich zgodnoĞci
z wymogami prawa o ochronie Ğrodowiska.
Sekcja 9:
9.1

9.2

WłaĞciwoĞci fizyczne i chemiczne

Informacje na temat podstawowych właĞciwoĞci fizycznych i chemicznych
stan skupienia/postaü:
ciało stałe/tabletki
barwa:
biała
zapach:
charakterystyczny
próg zapachu:
nie oznaczono
wartoĞü pH (roztwór 1%):
ok. 11
temperatura topnienia/krzepniĊcia:
nie oznaczono
początkowa temperatura wrzenia:
nie oznaczono
temperatura zapłonu:
nie palne
szybkoĞü parowania:
nie oznaczono
palnoĞü (ciała stałego, gazu):
nie palne
górna/dolna granica wybuchowoĞci:
nie dotyczy
prĊĪnoĞü par:
nie dotyczy
gĊstoĞü par:
nie dotyczy
gĊstoĞü:
nie oznaczono
rozpuszczalnoĞü (20ºC):
rozpuszcza siĊ w wodzie
współczynnik podziału: n-oktanol/woda:
nie oznaczono
temperatura samozapłonu:
nie oznaczono
o
temperatura rozkładu:
> 60 C
właĞciwoĞci wybuchowe:
nie wykazuje
właĞciwoĞci utleniające:
wykazuje
lepkoĞü:
nie dotyczy
Inne informacje
Brak dodatkowych wyników badaĔ.
Sekcja 10:

StabilnoĞü i reaktywnoĞü

10.1 ReaktywnoĞü
Produkt reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz takĪe podsekcje 10.3-10.5.
10.2 StabilnoĞü chemiczna
Przy prawidłowym uĪytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 MoĪliwoĞü wystąpienia niebezpiecznych reakcji
Produkt wykazuje właĞciwoĞci utleniające, moĪe intensyfikowaü poĪar. Rozkłada siĊ z wydzieleniem
tlenu.
10.4 Warunki, których naleĪy unikaü
Unikaü wody i wilgoci.
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10.5 Materiały niezgodne
StĊĪone kwasy i zasady, silne reduktory.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
Tlen.
Sekcja 11:

Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Informacje dotyczące ostrych i/lub opóĨnionych skutków naraĪenia zostały okreĞlone na podstawie
informacji o klasyfikacji produktu oraz/lub badaĔ toksykologicznych oraz wiedzy i doĞwiadczeĔ
producenta.
ToksycznoĞü komponentów
nadwĊglan sodu [CAS 15630-89-4]
LD50 (doustnie, szczur)
1034 mg/kg
wĊglan potasu [CAS 584-08-7]
LD50 (doustnie)
2000 mg/kg
ToksycznoĞü mieszaniny
toksycznoĞü ostra
Działa szkodliwie po połkniĊciu.
działanie draĪniące
Działa draĪniąco na skórĊ. Ryzyko powaĪnego uszkodzenia oczu.
działanie Īrące
W oparciu o dostĊpne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
działanie uczulające
W oparciu o dostĊpne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
toksycznoĞü dla dawki powtarzalnej
W oparciu o dostĊpne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
rakotwórczoĞü
W oparciu o dostĊpne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
mutagennoĞü
W oparciu o dostĊpne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
szkodliwe działanie na rozrodczoĞü
W oparciu o dostĊpne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Sekcja 12:

Informacje ekologiczne

12.1 ToksycznoĞü
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla Ğrodowiska.
12.2 TrwałoĞü i zdolnoĞü do rozkładu
Brak danych.
12.3 ZdolnoĞü do bioakumulacji
Brak danych.
12.4 MobilnoĞü w glebie
Produkt nie przenika do gleby. W wodzie rozpuszcza siĊ i rozprzestrzenia w Ğrodowisku wodnym.
12.5 Wyniki oceny właĞciwoĞci PBT i vPvB
Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Produkt moĪe byü niebezpieczny dla organizmów wodnych ze wzglĊdu na zmianĊ wartoĞci pH.
Produkt nie wpływa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowej.
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Sekcja 13:

PostĊpowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenia dotyczące mieszaniny: utylizowaü zgodnie z obowiązującymi przepisami. Proponowany kod
odpadu: 20 01 29* (Detergenty zawierające substancje niebezpieczne).
Zalecenia dotyczące zuĪytych opakowaĔ: odzysk / recykling / likwidacjĊ odpadów opakowaniowych
przeprowadzaü zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróĪnione i oczyszczone z resztek
produktu opakowania mogą byü składowane na wysypisku lub utylizowane przez uprawnioną do tego
firmĊ (opakowania jednostkowe mogą byü składowane z odpadami komunalnymi lub w specjalnych
pojemnikach na odpady z tworzywa sztucznego). Proponowany kod odpadu: 15 01 02 (Opakowania z
tworzyw sztucznych).
Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z póĨn.zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z póĨn. zm.

Sekcja 14:

Informacje dotyczące transportu

14.1 Numer UN
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.
14.3 Klasa(-y) zagroĪenia w transporcie
Nie dotyczy.
14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy.
14.5 ZagroĪenia dla Ğrodowiska
Nie dotyczy.
14.6 Szczególne Ğrodki ostroĪnoĞci dla uĪytkownika
Nie są wymagane.
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do MARPOL 73/78 i kodem IBC
Nie dotyczy.
Sekcja 15:

Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeĔstwa, zdrowia i ochrony Ğrodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012, poz. 1018).
Rozporządzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012, poz. 445).
Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyĪszych dopuszczalnych stĊĪeĔ i natĊĪeĔ
czynników szkodliwych dla zdrowia w Ğrodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z póĨn. zm.).
OĞwiadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejĞcia w Īycie zmian do załączników A i B Umowy
Europejskiej dotyczącej miĊdzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
sporządzonej w Genewie dnia 30 wrzeĞnia 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641).
Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z póĨn. zm.).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. Nr 63, poz. 638 ze zm.).
Rozporządzenie MOĝ z 27 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaĔ dla Ğrodków
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badaĔ i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w Ğrodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleĔ i stosowania ograniczeĔ
w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywĊ
1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak równieĪ dyrektywĊ Rady
76/769/EWG i dyrektywĊ Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z póĨn. zm.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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.
67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliĪenia przepisów ustawodawczych,
wykonawczych i administracyjnych odnoszących siĊ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji
niebezpiecznych.
1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliĪenia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych PaĔstw Członkowskich odnoszących siĊ do klasyfikacji,
pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych.
790/2009/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postĊpu naukowotechnicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
453/2010/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleĔ i stosowanych ograniczeĔ
w zakresie chemikaliów (REACH).
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz
uchylająca niektóre dyrektywy.
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowaĔ i odpadów
opakowaniowych.
648/2004/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów
wraz z póĨn. zm.

15.2 Ocena bezpieczeĔstwa chemicznego
Dla dwóch komponentów mieszaniny dokonano oceny bezpieczeĔstwa chemicznego.
Sekcja 16:

Inne informacje

Pełen tekst zwrotów R i H z sekcji 3 karty
R8
Kontakt z materiałami zapalnymi moĪe spowodowaü poĪar.
R22
Działa szkodliwie po połkniĊciu.
R36/37/38
Działa draĪniąco na oczy, drogi oddechowe i skórĊ.
R38
Działa draĪniąco na skórĊ.
R41
Ryzyko powaĪnego uszkodzenia oczu.
H272
MoĪe intensyfikowaü poĪar; utleniacz.
H302
Działa szkodliwie po połkniĊciu.
H315
Działa draĪniąco na skórĊ.
H318
Powoduje powaĪne uszkodzenie oczu.
H319
Działa draĪniąco na oczy.
H335
MoĪe powodowaü podraĪnienie dróg oddechowych.
WyjaĞnienie skrótów i akronimów
Eye Irrit. 2
Działanie draĪniące na oczy kategorii 2
Eye Dam. 1
PowaĪne uszkodzenie oczu kategorii 1
Skin Irrit. 2
Działanie draĪniące na skórĊ kategorii 2
STOT SE 3
Działanie toksyczne na narządy docelowe – naraĪenie jednorazowe STOT naraĪ.
jednor. kategorii 3
Acute Tox. 4 ToksycznoĞü ostra kategorii 4
Ox. Sol. 2
Substancja stała utleniająca kategorii 2
PBT
Substancje trwałe, wykazujące zdolnoĞü do bioakumulacji i toksyczne
vPvB
Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo duĪą zdolnoĞü do bioakumulacji
Szkolenia
Przed przystąpieniem do pracy z produktem uĪytkownik powinien zapoznaü siĊ z zasadami BHP
odnoĞnie obchodzenia siĊ z chemikaliami, a w szczególnoĞci odbyü odpowiednie szkolenie
stanowiskowe.
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji:
17.12.2012r.
Wersja:
2.0/PL
Zmiany:
sekcja 1-16.
Osoba sporządzająca kartĊ:
mgr inĪ. Joanna Puchalska-Gad (na podstawie danych producenta).
Karta wystawiona przez:
„THETA” Doradztwo Techniczne
Karta ta uniewaĪnia i zastĊpuje wszystkie jej dotychczasowe wersje.
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PowyĪsze informacje powstały w oparciu o aktualnie dostĊpne dane charakteryzujące produkt oraz doĞwiadczenie
i wiedzĊ posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakoĞciowego produktu ani przyrzeczenie
okreĞlonych właĞciwoĞci. NaleĪy je traktowaü jako pomoc dla bezpiecznego postĊpowania w transporcie, składowaniu
i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uĪytkownika od odpowiedzialnoĞci za niewłaĞciwe wykorzystanie powyĪszych
informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA
Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
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