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SEKCJA 1:  IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA  
  PRZEDSI BIORSTWA 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
1.1 Identyfikator produktu 

CONDENSER CLEANER – gotowy do u ycia  
 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
Zastosowania zidentyfikowane: Gotowy do u ycia rodek przeznaczony do czyszczenia parowników 
Zastosowania odradzane: nie okre lono. 

1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki 
Dostawca:    

  
 
 

             
 
 

    
1.4 Numer telefonu alarmowego 

 
 

 
Data sporz dzenia: 09.03.2015 

__________________________________________________________________________________________________ 
         
SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGRO E  

__________________________________________________________________________________________________ 
 

2.1 Klasyfikacja mieszaniny 
Klasyfikacja zgodna z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008: 
Dzia anie r ce/dra ni ce na skór , kategoria zagro enia 1A (Skin Corr. 1A). 
Powoduje powa ne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu (H314). 
 
Powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy, kategoria zagro enia 1 (Eye Dam. 1)  
Powoduje powa ne uszkodzenie oczu (H318). 
 
Klasyfikacja zgodna z dyrektyw  Rady 1999/45/EWG i Rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 
2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i ich mieszanin (Dz. U. poz. 1018, 2012 z 
pó niejszymi zmianami): 
Produkt r cy (C).  
Powoduje powa ne oparzenia (R 35). 
 
Szkodliwe skutki dzia ania na zdrowie cz owieka: 
Produkt wykazuje dzia anie miejscowo r ce. Mo e powodowa  oparzenia skóry, spojówek, rogówki oka. Mo e 
wyst pi  podra nienie b on luzowych i uk adu oddechowego charakteryzuj ce si  drapaniem w gardle, kaszlem. W 
przypadku po kni cia istnieje niebezpiecze stwo oparzenia ust, gard a, przewodu pokarmowego oraz perforacji 
cian o dka. Objawy: nudno ci, wymioty, silny ból.  
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Skutki dzia ania na rodowisko: 
Przy wysokich st eniach produktu odprowadzanego w ciekach istnieje zagro enie dla rodowiska wodnego 
(wysokie pH). Produkt mo e powodowa  alkalizacj  wód. 
 
Skutki dzia ania zwi zane z w a ciwo ciami fizykochemicznymi: 
Nie s  znane niebezpieczne skutki dzia ania zwi zane z w a ciwo ciami fizykochemicznymi. 

2.2 Elementy oznakowania 
 
Skutki dzia ania zwi zane z w a ciwo ciami fizykochemicznymi: 
Nie s  znane niebezpieczne skutki dzia ania zwi zane z w a ciwo ciami fizykochemicznymi.  
 

2.3 Elementy oznakowania 
Piktogramy: 
 

                                
 
Has o ostrzegawcze: Niebezpiecze stwo 
 
Zwroty  wskazuj ce rodzaj zagro enia: 
H314 - Powoduje powa ne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
 
Zwroty  wskazuj ce rodki ostro no ci: 
P280  - Stosowa  r kawice ochronne/odzie  ochronn /ochron  oczu/ochron  twarzy. 
P301 + P330 + P331 + P310 - W PRZYPADKU PO KNI CIA: Wyp uka  usta. NIE wywo ywa  wymiotów. 
Natychmiast skontaktowa  si  z O RODKIEM ZATRU /lekarzem.  
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR  (lub z w osami): Natychmiast zdj  ca  
zanieczyszczon  odzie . Sp uka  skór  pod strumieniem wody/prysznicem. 
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SI  DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzi  lub wynie  
poszkodowanego na wie e powietrze i zapewni  mu warunki do swobodnego oddychania. 
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SI  DO OCZU: Ostro nie p uka  wod  przez kilka minut. 
Wyj  soczewki kontaktowe, je eli s  i mo na je atwo usun . Nadal p uka . 
P321 - Zastosowa  okre lone leczenie (patrz  na etykiecie). 
P405 - Przechowywa  pod zamkni ciem. 
 
W przypadku wykorzystywania przez konsumentów dodatkowo: 
P101 - W razie konieczno ci zasi gni cia porady lekarza nale y pokaza  pojemnik lub etykiet . 
P102  - Chroni  przed dzie mi 
 
Dodatkowe wymagania dotycz ce oznakowania: 
Zawiera: wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu. 
 
Uwaga: Przy sprzeda y dla konsumentów opakowanie powinno by  wyposa one w zamkni cia utrudniaj ce 
otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrze enie o niebezpiecze stwie.                              

2.4 Inne zagro enia 
Mieszanina nie spe nia kryteriów PBT i vPvB. 
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___________________________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA 3: SK AD / INFORMACJA O SK ADNIKACH 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
3.2 Mieszanina 

Identyfikator produktu: CONDENSER CLEANER – gotowy do u ycia 
 

 
Sk adniki mieszaniny: 
 

Klasyfikacja zgodna z dyrektyw  
Rady 67/548/EWG 

Klasyfikacja zgodna z 
rozporz dzeniem (WE) nr 

1272/2008 
Nazwa substancji nr indeksowy nr CAS  nr WE 

u . 
masowy 

w %  Znak 
ostrze-
gawczy 

Symbol Zwroty R Klasy zagro enia i 
kody kategorii 

Kody zwrotów 
wskazuj cych 

rodzaj 
zagro enia 

Wodorotlenek potasu 019-002-00-8 1310-58-3 215-181-3 1 – 10 
 C 

Xn 
35 
22 

Skin Corr. 1A 
Acute Tox. 4 
 

H314 
H302 
 

Wodorotlenek sodu 011-002-00-6 1310-73-2 215-185-5 1 – 10 
 C 35 Skin Corr. 1A  H314 

    
Pe ne brzmienia zwrotów R i H oraz akronimy symboli, klas zagro enia i kodów kategorii podano w sekcji 16. 
Karty charakterystyki 

__________________________________________________________________________________________________
  

SEKCJA 4: RODKI PIERWSZEJ POMOCY 
__________________________________________________________________________________  
 
4.1 Opis rodków pierwszej pomocy 

Wdychanie: Wynie  poszkodowanego z miejsca nara enia, u o y  w wygodnej pozycji pó le cej 
lub siedz cej, zapewni  spokój, chroni  przed utrat  ciep a. W razie skurczu g o ni 
(duszenia si , bezg osu, chrypki) mo na poda  do wdychania atrowent z kapsu ki. 
Podawa  tlen do oddychania. Natychmiast wezwa  lekarza. 

Kontakt ze skór : Natychmiast zdj  zanieczyszczon  odzie  i obficie zmywa  skór  letni , bie c  wod . 
Na oparzenia za o y  ja owy opatrunek. Wezwa  lekarza. 

Kontakt z oczami:  Natychmiast p uka  du  ilo ci  ch odnej wody, najlepiej bie cej, przez co najmniej 
15 min. Usun  szk a kontaktowe. Unika  silnego strumienia wody ze wzgl du na 
ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Zapewni  natychmiastow  pomoc 
lekarsk .  

Przewód pokarmowy: Je eli nast pi po kni cie du ej ilo ci, nie powodowa  wymiotów. Przep uka  usta du  
ilo ci  wody. Je eli poszkodowany jest przytomny, poda  do wypicia bia ko jaja 
kurzego, ewentualnie mleko. Wezwa  lekarza. 

4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia  
Pary wywo uj  ból i zawienie oczu, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kaszel, uczucie duszenia si . Ska enie skóry 
wywo uje ból, zaczerwienienie, oparzenie chemiczne: p cherze, martwic . Rozleg e ska enie skóry mo e 
spowodowa  wstrz s, zapa . Ska enie oczu roztworem wywo uje zniszczenie aparatu ochronnego oczu, oparzenie 
ga ki ocznej – rogówki i g bszych struktur oka. Drog  pokarmow  wywo uje oparzenie b ony luzowej jamy ustnej 
gard a i dalszych cz ci przewodu pokarmowego z ryzykiem uszkodzenia cian, perforacji, krwotoku, ze wstrz sem 
i zgonem. Powtarzaj ce si  lub d ugotrwa e nara enie mo e by  przyczyn  zapalenia skóry, zmian zanikowych 
b ony luzowej górnych dróg oddechowych (uszkodzenie przegrody nosowej). 

4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
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post powania z poszkodowanym 
Brak specjalnych zalece . Stosowa  post powanie objawowe. Lekarzowi udzielaj cemu pomocy udost pni  kart  
charakterystyki. 

__________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 5: POST POWANIE W PRZYPADKU PO ARU 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
5.1 rodki ga nicze 

Odpowiednie rodki ga nicze: 
Mieszanina niepalna. Po ar w otoczeniu nale y gasi  rodkami odpowiednimi do pal cych si  mediów. 
Niew a ciwe rodki ga nicze: 
Nie stosowa  zwartych strumieni wody. 

5.2 Szczególne zagro enia zwi zane z mieszanin   
Nie s  znane. 

5.3 Informacje dla stra y po arnej 
Zak ada  gazoszczeln  odzie  ochronn  i aparaty oddechowe niezale ne od powietrza z otoczenia.  

___________________________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA 6: POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO  
 UWOLNIENIA DO RODOWISKA 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
6.1 Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  

Zak ada  odzie  ochronn  z materia ów naturalnych (bawe na) lub w ókien syntetycznych, r kawice wykonane z   
lateksu  (grubo  0.5  0.1 mm, czas przebicia  480 min), chloroprenu  (grubo  0.6  0.1 mm, czas przebicia  480  
min), nitrylu/chloroprenu  (grubo  0.65  0.1 mm, czas przebicia  480 min) oraz okulary ochronne typu gogle. 
Usun  osoby nie bior ce udzia u w usuwaniu awarii z zagro onego obszaru. Unika  bezpo redniego kontaktu z 
mieszanin . 

6.2 rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska 
Zabezpieczy  przed przedostaniem si  do wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. 

6.3 Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si  ska enia i s u ce do usuwania ska enia 
Zlikwidowa  wyciek (zamkn  dop yw cieczy, uszczelni , uszkodzone opakowanie umie ci  w ugoodpornym 
opakowaniu ochronnym); ma e ilo ci rozlanej cieczy zaabsorbowa  w chemicznie oboj tny materia  wi cy 
(piasek, ziemia okrzemkowa), zebra  do zamykanego pojemnika odpornego na dzia anie alkaliów i przekaza  do 
utylizacji. Zastosowa  rodek neutralizuj cy, a nast pnie zanieczyszczon  powierzchni  dok adnie sp uka  wod . 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwa  zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. 

__________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 7: POST POWANIE Z MIESZANIN  ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

7.1 rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania 
Pojemniki otwiera  i obchodzi  si  z nimi ostro nie. Wskazane jest podejmowanie rodków ostro no ci, aby 
podczas pracy z produktem unika  kontaktu ze skór  i oczami. Zabezpieczy  przed przedostaniem si  do wód 
powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie je , nie pi  i nie pali  w czasie u ytkowania. My  r ce podczas 
przerw i po zako czonej pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdj , upra  przed ponownym za o eniem. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich 
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wzajemnych niezgodno ci 
Przechowywa  w oryginalnych, w a ciwie oznakowanych, szczelnie zamkni tych opakowaniach, w temperaturze 
pokojowej, suchym pomieszczeniu magazynowym, z nienasi kliw , odporn  na dzia anie alkaliów, atwo zmywaln  
pod og . Chroni  przed dzia aniem niskich temperatur (mo liwo  skrzepni cia).

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) ko cowe 
Brak informacji o zastosowaniach innych ni  wymienione w sekcji 1.2. 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 8: KONTROLA NARA ENIA / RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
8.1 Parametry dotycz ce kontroli 

Sk adnik   CAS-nr  Normatyw  warto   jednostka 
Wodorotlenek sodu  1310-73-2  NDS    0.5    mg/m3 

NDSCh   1    mg/m3 

Wodorotlenek potasu 1310-58-3  NDS    0.5   mg/m3  
NDSCh   1          mg/m3 

Wodorotlenek sodu: 
Warto ci DNEL dlugoterminowe dla pracowników: 
1 mg/m3 (drogi oddechowe) – lokalne 
 Warto ci DNEL dlugoterminowe dla konsumentów: 
1 mg/m3 (drogi oddechowe) – lokalne 
 
Wodorotlenek potasu: 
Warto ci DNEL dlugoterminowe dla pracowników: 
1 mg/m3 (drogi oddechowe) – lokalne 
 Warto ci DNEL dlugoterminowe dla konsumentów: 
1 mg/m3 (drogi oddechowe) – lokalne 

8.2 Kontrola nara enia 
8.2.1 Stosowne techniczne rodki kontroli 

Zastosowa  odpowiedni  wentylacj  ogóln  w pomieszczeniu i miejscow  przy stanowisku pracy. Zapewni  
prysznic i stanowisko do p ukania oczu. 

8.2.2 Indywidualne rodki ochrony, takie jak indywidualny sprz t ochronny 
Drogi oddechowe: W przypadku niedostatecznej wentylacji lub w przypadku przekroczenia 

dopuszczalnych st e  par produktu nale y stosowa  ochrony dróg oddechowych z 
filtrem par oznaczonym kolorem szarym i liter  B. 
R ce i skóra: Zak ada  odzie  ochronn  z materia ów naturalnych (bawe na) lub 
w ókien syntetycznych, r kawice wykonane z  lateksu  (grubo  0.5  0.1 mm, czas 
przebicia  480 min), nitrylu/chloroprenu  (grubo  0.65  0.1 mm, czas przebicia  480 
min), butylu  (grubo  0.3  0.05 mm, czas przebicia  480 min) 

Oczy:    Stosowa  okulary ochronne typu gogle, chroni ce przed kroplami cieczy. 
 
Higiena pracy: Obowi zuj  przepisy ogólne przemys owej higieny pracy.  Nie dopuszcza  do przekraczania w 
rodowisku miejsca pracy dopuszczalnych st e  normatywnych. Po zako czeniu pracy zdj  zanieczyszczone 

ubranie. Przed przerwami w pracy wymy  r ce i twarz. Po pracy umy  dok adnie ca e cia o. Nie je , nie pi , nie 
pali  podczas pracy.   

8.2.3 Kontrola nara enia rodowiska  
Zabezpieczy  przed wprowadzeniem do cieków wodnych. Mo liwo  alkalizacji wód. 
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__________________________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA 9: W A CIWO CI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
9.1 Informacje na temat podstawowych w a ciwo ci fizycznych i chemicznych 

a) Wygl d 
Ciecz bezbarwna.  

b) Zapach 
Ostry. 

c) Próg zapachu 
Brak dost pnych danych. 

d) pH 
ok. 13.8 

e) Temperatura topnienia/krzepni cia 
     Brak dost pnych danych. 
f) Pocz tkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia 

> 100 0C. 
g) Temperatura zap onu 

Mieszanina jest niepalna. 
h) Szybko  parowania 

Zaniedbywalna. 
i) Palno   

Mieszanina jest niepalna. 
j) Górna/dolna granica palno ci lub górna/dolna granica wybuchowo ci 
     Nie dotyczy (mieszanina nie stwarza zagro enia wybuchowego). 
k) Pr no  par 

Brak dost pnych danych. 
l) G sto  par 

Brak dost pnych danych. 
m) G sto  wzgl dna 

1.04 (woda =1) 
n) Rozpuszczalno  

Ca kowicie rozpuszczalna w wodzie.  
o) Wspó czynnik podzia u: n-oktanol/woda 

Nie okre la si  warto ci wspó czynnika podzia u dla mieszanin nieorganicznych. 
p) Temperatura samozap onu 
    Produkt niepalny. 
q) Temperatura rozk adu 

Brak dost pnych danych. 
r) Lepko  

Brak dost pnych danych. 
s) W a ciwo ci wybuchowe 

Nie stwarza zagro enia wybuchowego. 
t) W a ciwo ci utleniaj ce 

Sk adniki nie posiadaj  grup, które mog yby dzia a  utleniaj co. 
9.2 Inne informacje 

Brak dost pnych danych. 
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___________________________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 10: STABILNO  i REAKTYWNO  

___________________________________________________________________________________________________ 
  
10.1 Reaktywno  

W warunkach sk adowania i obchodzenia si  zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywno ci. 
10.2 Stabilno  chemiczna 

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania mieszanina jest stabilna. 
10.3 Mo liwo  wyst powania niebezpiecznych reakcji 

W kontakcie z niektórymi metalami reaguje z wydzieleniem wodoru. Reakcja z kwasami przebiega z wydzieleniem 
du ej ilo ci ciep a (egzotermiczna). 

10.4 Warunki, których nale y unika  
Nie s  znane. 

10.5 Materia y niezgodne  
Niebezpiecznie reaguje z wod , metalami lekkimi i ziem alkalicznych. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozk adu 
Nie s  znane. 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych 

Toksyczno  ostra: 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Sk adnik   CAS-nr  Dawka     warto   jednostka 
Wodorotlenek sodu  1310-73-2  DL50 – dootrzewnowo mysz  40    mg/kg 

DLLo– doustnie królik   500    mg/kg 
Wodorotlenek potasu 1310-58-3  DL 50 – doustnie szczur  > 270   mg/kg 
Dzia anie r ce/dra ni ce na skór : 
Powoduje powa ne oparzenia skóry.  
Powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy: 
Powoduje powa ne uszkodzenie oczu. 

 Dzia anie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skór : 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Dzia anie mutagenne na komórki rozrodcze: 
W oparciu o dost pne dane,  kryteria klasyfikacji nie s  spe nione.  
Rakotwórczo : 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione.  
Szkodliwe dzia anie na rozrodczo : 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione.  
Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – nara enie jednorazowe: 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – nara enie powtarzane: 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Zagro enie spowodowane aspiracj : 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
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Skutki zdrowotne nara enia miejscowego 
Wdychanie: Mo e powodowa  podra nienie dróg oddechowych, b on luzowych nosa i jamy ustnej, 

uczucie pieczenia w nosie i gardle, kaszel, uczucie duszenia si . 
Kontakt z oczami: Dzia a r co na oczy powoduj c zaczerwienienie, zawienie i ból oraz os abienie 

widzenia, mo e powodowa  zapalenie spojówek. Ska enie oczu wywo uje zniszczenie 
aparatu ochronnego oczu, oparzenie ga ki ocznej – rogówki i g bszych struktur oka. 

Kontakt ze skór : Dzia a r co wywo uj c ból, zaczerwienienie, oparzenie chemiczne: p cherze, 
martwic . Rozleg e ska enie skóry mo e spowodowa  wstrz s, zapa .  

Po kni cie:  Wywo uje oparzenie b ony luzowej jamy ustnej gard a i dalszych cz ci przewodu 
pokarmowego z ryzykiem uszkodzenia cian, perforacji, krwotoku, ze wstrz sem i 
zgonem. 

 
Objawy zatrucia przewlek ego: 
Powtarzaj ce si  lub d ugotrwa e nara enie mo e by  przyczyn  zapalenia skóry, zmian zanikowych b ony luzowej 
górnych dróg oddechowych (uszkodzenie przegrody nosowej). 

__________________________________________________________________________________________________ 
  
SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

12.1 Toksyczno  
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
 
Sk adnik   CAS-nr Dawka     warto  jednostka 
Wodorotlenek sodu  1310-73-2 CL50 - ryby (Leuciscus idus melanotus)  189   mg/l (48h) 

CL50 - ryby (Carassius auratus)   160   mg/l (24h) 
CL50 - bezkr gowce (Saltwater shrimp)  160   mg/l (24h) 
CL50 - bezkr gowce (Cockle)   330-1000  mg/l (48h) 

Wodorotlenek potasu 1310-58-3 CL50 - ryby (Gambusia affinis)   85   mg/l (24h) 
12.2 Trwa o  i zdolno  do rozk adu 

Produkt nie ulega biodegradacji. 
 
Dane o dopuszczalnym zanieczyszczeniu rodowiska: 
Dopuszczalne st enie jonów potasu wprowadzanych do wód i do ziemi – 80 mg/l, jonów sodu – 800 mg/l, 
dopuszczalne pH odprowadzanych cieków - 6.5 – 9 (Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 
w sprawie warunków, jakie nale y spe ni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984, 2006 z pó niejszymi 
zmianami)). 

12.3 Zdolno  do bioakumulacji 
Nie ulega bioakumulacji. 
Wspó czynnik podzia u oktanol/woda (Kow):  Nie oznacza si  dla substancji nieorganicznych. 
Wspó czynnik biokoncentracji (BCF): Nie zosta  wyznaczony dla mieszaniny. 

12.4 Mobilno  w glebie 
Brak dost pnych danych 

12.5 Wyniki oceny w a ciwo ci PBT i vPvB 
Mieszanina nie spe nia kryteriów PBT i vPvB. 

12.6 Inne szkodliwe skutki dzia ania 
Przy wysokich st eniach produktu odprowadzanego w ciekach istnieje zagro enie dla rodowiska wodnego 
(wysokie pH). Przed odprowadzeniem na oczyszczalni  cieków niezb dna jest neutralizacja. Produkt mo e 
powodowa  alkalizacj  wód. 
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__________________________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 13: POST POWANIE Z ODPADAMI 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
Nie usuwa  produktu razem z odpadami komunalnymi. Nie dopuszcza  do zanieczyszczenia wód gruntowych i 
powierzchniowych. 
Zu yte opakowania dok adnie opró ni . Opakowania wielokrotnego u ytku mog  by  (po oczyszczeniu) u ywane 
powtórnie. Opakowania jednorazowe (po dok adnym oczyszczeniu) przekaza  do recyklingu. 
Specjalne rodki ostro no ci: 
Usuwa  produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Nale y zachowa  ostro no  podczas operowania 
opró nionymi pojemnikami, które nie zosta y dok adnie oczyszczone. 

__________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZ CE TRANSPORTU 

__________________________________________________________________________________________________
 
ADR/RID, IMDG, IATA 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
3266 

14.2 Prawid owa nazwa przewozowa UN 
MATERIA  R CY CIEK Y, ZASADOWY, NIEORGANICZNY, I.N.O. 

14.3 Klasa(-y) zagro enia w transporcie 
8 

14.4 Grupa pakowania 
 III 
14.5 Zagro enia dla rodowiska 
 Produkt nie stanowi zagro enia dla rodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ. 
14.6 Szczególne rodki ostro no ci dla u ytkowników 

Brak zalece . 
14.7 Transport luzem zgodnie z za cznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 

Nie dotyczy. 
__________________________________________________________________________________ 

 
SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla 

mieszaniny    
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011). 
ROZPORZ DZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urz dowy Unii 
Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z pó niejszymi zmianami (dostosowania do post pu 
technicznego 1 - 6 ATP). 
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 
ich mieszanin (Dz. Ministra. 2012, poz. 1018) z pó niejszymi zmianami. 
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Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga  dla rodków 
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005). 
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwy szych 
dopuszczalnych st e  i nat e  czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U., poz. 817  z dnia 
23.06.2014). 
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada  i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).  
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy zwi zanej z 
wyst powaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86, 2005 z pó niejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, 2011 z 
pó niejszymi zmianami). 
O wiadczenie Rz dowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wej cia w ycie zmian do za czników A i B Umowy 
Europejskiej dotycz cej mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporz dzonej 
w Genewie dnia 30 wrze nia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z pó niejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013). 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. , poz. 888, 
2013). 
ROZPORZ DZENIE MINISTRA RODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
poz. 1923, 2014). 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz. 
1458, 2005). 
Rozporz dzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowanych ogranicze  w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj ce dyrektyw  1999/45/WE oraz uchylaj ce rozporz dzenie Rady 
(EWG) nr 793/93 i rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie  dyrektyw  Rady 76/769/EWG i 
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej 
seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z pó niejszymi zmianami). 

15.2 Ocena bezpiecze stwa chemicznego 
Dostawca nie dokona  oceny bezpiecze stwa chemicznego mieszaniny. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpni te z karty mieszaniny dostarczonej przez 
producenta, zosta y uzupe nione i zweryfikowane w Instytucie Chemii Przemys owej im prof. I. Mo cickiego w 
Warszawie.  
 
Inne ród a danych: 
Dane dla substancji zarejestrowanych: http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-
substances 
 
Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki maj  na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymaga  
bezpiecze stwa. U ytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego u ywania produktu i to on 
bierze na siebie odpowiedzialno  za skutki wynikaj ce z niew a ciwego stosowania niniejszego produktu. 

        
Zwroty R i zwroty H (wskazuj ce rodzaj zagro enia)  oraz akronimy symboli, klas zagro enia i kodów kategorii  
u yte w sekcji 3. Karty charakterystyki: 
 
R 22    Dzia a szkodliwie po po kni ciu. 
R 35  Powoduje powa ne oparzenia. 
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C   Produkt r cy. 
Xn   Produkt szkodliwy. 
 
H302   Dzia a szkodliwie po po kni ciu. 
H314   Powoduje powa ne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. 
 
Skin Corr. 1A  Dzia anie r ce/dra ni  na skór , kategoria zagro enia 1A. 
Acute Tox. 4  Toksyczno  ostra (droga pokarmowa), kategoria zagro enia 4. 
 
Skróty: 
NDS - Najwy sze dopuszczalne st enie na stanowisku pracy – najwy sze dopuszczalne st enie rednie wa one, 
którego oddzia ywanie na pracownika w ci gu 8-godzinnego czasu pracy, przez ca y okres jego aktywno ci 
zawodowej, nie powinno spowodowa  zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysz ych pokole  
NDSCh - Najwy sze dopuszczalne st enie chwilowe – najwy sze dopuszczalne st enie chwilowe ustalone jako 
warto  rednia, która nie powinna spowodowa  ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie 
zdrowia jego przysz ych pokole , je eli utrzymuje si  w rodowisku pracy nie d u ej ni  30 minut w czasie zmiany 
roboczej 
vPvB - Substancja bardzo trwa a i wykazuj ca bardzo du  zdolno  do bioakumulacji 
PBT - Substancja trwa a, wykazuj ca zdolno  do bioakumulacji i toksyczna 
DL50 – Dawka miertelna – dawka, przy której obserwuje si  zgon 50 % badanych zwierz t w okre lonym 
przedziale czasowym 
CL50 – St enie miertelne - st enie, przy którym obserwuje si  zgon 50 % badanych zwierz t w okre lonym 
przedziale czasowym 
CE50 – St enie efektywne – efektywne st enie substancji powoduj ce reakcj  na poziomie 50% maksymalnej 
warto ci 
DNEL - Poziom niepowoduj cy szkodliwego dzia ania dla zdrowia cz owieka - poziom nara enia na dzia anie 
substancji niepowoduj cy szkodliwego dzia ania dla zdrowia cz owieka 
BCF - Wspó czynnik biokoncentracji (biost enia) – stosunek st enia substancji w organizmie do jego st enia w 
wodzie w stanie równowagi 
ADR- umowa europejska dotycz ca mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( ang. 
Agreement on Dangerous Goods by Road) 
RID – Regulamin mi dzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning 
the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
IMDG – Mi dzynarodowy Kodeks adunków Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods 
Code) 
IATA - Mi dzynarodowe Zrzeszenie Przewo ników Powietrznych (ang. International Air Transport Association) 
CAS – numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service 
WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w 
szczególno ci zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniej cych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym 
(EINECS – ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie 
Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub 
wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji „No-longer polymers" 
Numer UN – czterocyfrowy numer rozpoznawczy materia u w wykazie materia ów niebezpiecznych ONZ, 
pochodz cy z „Przepisów modelowych ONZ”, do którego klasyfikowany jest materia  indywidualny, mieszanina 
lub przedmiot  
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