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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. Identyfikator produktu:    Płyn (mieszanina) do usuwania kamienia i rdzy z urządzeń sanitarnych 

       Nazwa produktu:                Kamień-Rdza 

       Grupa chemiczna lub formuła: Wodny roztwór mieszaniny substancji aktywnych. 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny lub zastosowania odradzane:         

Zastosowanie profesjonalne.  

Płyn do ręcznego mycia muszli, umywalek fajansowych, silnie zabrudzonych wanien z osadów węglanowych i 

rdzawych zabrudzeń.  

Zalecane stosowanie: do usuwania kamienia, rdzy i zabrudzeń organicznych z powierzchni ceramicznych i wodnej 

armatury. 

Zastosowanie odradzane: w mieszaninie z innymi płynami i do innych celów niż zalecane. 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 
DAKIS Sp. z o.o. 
ul. Zawadzkiego 9 
42-693 Krupski Młyn 
Tel. 32-284-85-40 
E-mail: prezes@dakis.pl 
Adres osoby odpowiedzialnej za aktualizację kartę charakterystyki: prezes@dakis.pl 

1.4. Telefon alarmowy:     112 – czynne codziennie przez całą dobę                 
                      

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1. Klasyfikacja mieszaniny 

Klasyfikacja produktu zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)   

Eye Irrit. 2, H319 - Działa drażniąco na oczy. 

Skin Irrit. 2, H315 - Działa drażniąco na skórę. 
 

2.2. Elementy oznakowania 

2.2.1. Elementy oznakowania CLP  zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008   

                (dla mieszanin wyprodukowanych po 01.06.2015)  

Identyfikator produktu: Płyn do mycia urządzeń sanitarnych Kamień - Rdza 

 
Hasło ostrzegawcze: UWAGA 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:  

H319        Działa drażniąco na oczy. 

H315        Działa drażniąco na skórę. 

Zwroty wskazujące środ ki  ostrożności: 

Zapobieganie 

P102  Chronić przed dziećmi. 

P262  Nie wprowadzać do oczu. 

Reagowanie 

P305 + P351 + P313 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 

Zasięgnąć porady/zgłosić się do lekarza.  

P301 + P310 + P322 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 

lekarza. Środki szczególne (patrz ... na etykiecie). 

2.3. Inne zagrożenia: Brak.  

Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII. 
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SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1. Substancje  

Nie dotyczy. Produkt jest mieszaniną. 

3.2. Mieszaniny:  

Składniki stwarzające zagrożenie i ich stężenia:   

Lp. Nazwa chemiczna 
Stężenie 

[%] 

Klasyfikacja CLP 

zgodnie z (WE) Nr 1272/2008 

1. Kwas fosforowy 

  CAS: 7664-38-2 

EINECS/WE: 231-633-2 

8 

Skin Corr. 1B, H314 

2. Kwas cytrynowy  

CAS: 5949-29-1 

EINECS/WE: 201-069-1 
5 

Eye Irrit. 2, H319 

 

3. Kwas ABS; 

Kwas alkilobenzenosulfonowy 

CAS: 85536-14-7 

EINECS/WE: 287-494-3 

2 
Skin Corr. 1B, H314 

Acute Tox. 4, H302            

4. Eter polioksyalkilenoglikolowy 

alkoholu laurylowego 

CAS: 68439-51-0 

EINECS/WE: polimer 

5 

Eye Irrit. 2, H319 

Skin Irrit. 2, H315 

 

5. Tlenek kokosoaminy; N-tlenek 

alikilodimetylokokosowy 

CAS: 61788-90-7 

EINECS/WE: 263-016-9 

2 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

 

 

W sekcji 16 podano pełne znaczenie zwrotów R i H. 

3.3 Dalsze informacje 

Żadnych. 

 

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY  

4.1. Opis środków pierwszej pomocy  

Po narażeniu przez drogi oddechowe: W normalnych warunkach nie stanowi zagrożenia. 

Po narażeniu przez kontakt ze skórą: W przypadku kontaktu środka ze skórą, skażone miejsce zmywać  dużą 

ilością wody bieżącej. Jeżeli utrzymują się jakiekolwiek dolegliwości skontaktować się z lekarzem. 

Po narażeniu przez kontakt z oczami: Natychmiast przemywać dużą ilością bieżącej wody, trzymając powieki 

odchylone przez co najmniej 10 minut. Przy podrażnieniu oka niezbędna konsultacja medyczna.  

Po narażeniu przez przewód pokarmowy: Przepłukać usta wodą. Podawać do wypicia duże ilości wody. Nie 

wywoływać wymiotów. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:  Brak.  

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:  Ciecz niepalna. Pożary w obecności produktu gasić środkami gaśniczymi 

odpowiednimi dla palących się materiałów. 
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Niewłaściwe środki gaśnicze: Nie określa się. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną 

Produkt niepalny, nie stwarza zagrożenia pożarowego.  

Niebezpieczeństwo wybuchu nie istnieje.  

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Sprzęt ochronny dla strażaków:  

Standardowe wyposażenie ochrony osobistej przewidziane w akcjach przeciwpożarowych.  

Niebezpieczeństwo ognia i wybuchu:  

Nie dotyczy. 

Inne informacje: Unikać przedostania się pozostałości pogaśniczych do kanalizacji i wód gruntowych. Pojemniki 

narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozproszonymi prądami wody, o ile to możliwe 

usunąć je z obszaru zagrożenia. 
 

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Unikać bezpośredniego  kontaktu z produktem, główne zagrożenie to obecność w produkcie  wolnego kwasu 

fosforowego i kwasu alkilobenzenosulfonowego. Nosić odzież ochronną wskazaną w sekcji 8. Odsunąć osoby 

niezabezpieczone od wycieku.   

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Zapobiec rozprzestrzenianiu się produktu. Nie dopuścić do przedostania się produktu  do kanalizacji i wód 

gruntowych. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służącego usuwaniu skażenia  

Małe ilości  rozlanego produktu zmywać dużą ilością wody. Większe ilości rozlanego produktu, przed zmyciem 

wycieku do kanalizacji, neutralizować sodą, wodorowęglanem sodu, wapnem hydratyzowanym. Przy braku 

możliwości neutralizacji, miejsce z rozlanym produktem  posypać materiałem chłonnym np. ziemią, piaskiem, 

trocinami, zebrać do  pojemników. Przekazać do utylizacji. Postępować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Patrz sekcja 8 i 13.   

 

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/MIESZANINĄ ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE  

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Postępować z mieszaniną zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i higieny dla wyrobów chemii 

gospodarczej, zwracając szczególną uwagę na szczelność opakowań. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 

niezgodności 

Przechowywanie w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach  jednostkowych lub w innych zamkniętych 

pojemnikach z tworzyw poliolefinowych (HDPE, LDPE, PP). Przechowywać w temperaturze otoczenia nie 

przekraczającej 40oC. 

 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:  

Brak. 

 

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1. Parametry dotyczące kontroli         

Rozporządzenie MPiPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 817).  

Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy:  

Nazwa składnika                     NDS [mg/m3]       NDSCh [mg/m3]  
Kwas fosforowy      1                                                  2 

CAS 7664-38-2 

Procedury monitorowania:  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 

dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 73 poz. 644 z 2005r.) 

PN-89/Z-01001/06 - Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań 

jakości powietrza na stanowiskach pracy, 

PN-89/Z-04008/07 - Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w 

środowisku pracy i interpretacja wyników. 
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Poziom pochodny, niepowodujący efektów (DNEL):  Brak dostępnych danych dla produktu. 

Wskaźniki biologiczne ekspozycji: Brak dostępnych danych. 

8.2. Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli:    

Wentylacja ogólna standardowa wystarczająca dla bezpieczeństwa i komfortu ogólnego pracownika.  

Indywidualne środki ochrony:  

Sprzęt zapewniający odpowiednią ochronę: 

a) Ochronę oczu lub twarzy: Chronić oczy. Unikać kontaktu produktu z okiem. 

b) Ochronę skóry / ochronę rąk: Stosować rękawice gumowe. Unikać długotrwałego bezpośredniego działania 

produktu na skórę. 

c) Ochronę dróg oddechowych: Nie jest wymagany w normalnych warunkach użytkowania. Unikać wdychania par 

produktu. 

d) Zagrożenia termiczne: Brak. 

Kontrola narażenia środowiska: Brak dostępnych danych. 

 

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE  

9.1.  Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Wygląd (stan skupienia, barwa)   ciecz wysokolepka, klarowna niebieska 

Zapach      odpowiedni do zastosowanego środka zapachowego   

Próg zapachu     brak danych 

pH       ok. 1 

Temperatura topnienia / krzepnięcia  ok. 0oC 

Początkowa temperatura wrzenia   > 100oC 

i zakres temperatur wrzenia  

Temperatura zapłonu    nie dotyczy   

Szybkość parowania    brak danych  

Palność      brak danych   

Górna/dolna granica palność lub                                nie dotyczy  

górna/dolna granica wybuchowości    

Prężność par w 200C    brak danych 

Gęstość par     brak danych   

Rozpuszczalność   

- wodzie (przy 200C)    całkowita rozpuszczalność 

- rozpuszczalnikach organicznych  alkohol etylowy, izopropanol  

- rozpuszczalność w tłuszczach   brak danych   

Współczynnik podziału n-oktanol/woda  brak danych   

Temperatura samozapłonu   nie dotyczy   

Temperatura rozkładu    brak danych   

Lepkość dynamiczna    brak danych  

Lepkość kinematyczna    brak danych  

Właściwości wybuchowe    produkt nie stwarza zagrożenia wybuchem 

Właściwości utleniające    nie wykazuje 

Gęstość w 20oC                                         1,14 g/cm3 

9.2. Inne informacje:     — 

 

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1. Reaktywność  

Brak informacji o reaktywności. 

10.2. Stabilność chemiczna 

Produkt stabilny w normalnych warunkach przechowywania i użytkowania.   

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Reakcje zobojętnienia: egzotermiczne z gwałtownym wydzieleniem ciepła. 

10.4. Warunki, których należy unikać 
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Silne podgrzanie - bardzo wysokie temperatury.  

W trakcie przechowywania unikać temperatur powyżej 40oC. 

10.5. Materiały niezgodne 

Węglany. Alkalia - po zmieszaniu reakcja zobojętnienia z wydzieleniem ciepła. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Dwutlenek siarki (w przypadku pożaru, po odparowaniu wody).  

 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE  

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Produkt nie wpływa na ogólne pogorszenie stanu zdrowia w zalecanych warunkach magazynowania i stosowania. 

Ostra toksyczność (na podstawie danych literaturowych) 

Toksyczność ostra doustna (szczur) LD50 = 1500 mg/kg  

Toksyczność ostra dermalna (królik) LD50 = 2700 mg/kg 

Działanie żrące / drażniące na skórę:  

Produkt działa odtłuszczająco na skórę. Przedłużony kontakt może spowodować silne podrażnienie.     

Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy:  

Silnie drażniący oczy w przypadku bezpośredniego kontaktu. Może powodować poparzenie. 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:  

Nie stwierdzono działania uczulającego. W normalnych warunkach użytkowania nie drażni dróg oddechowych. 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:  

Produkt nie działa mutagennie w testach in vivo oraz in vitro.. 

Rakotwórczość:  

Brak sprawdzonych danych. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość:  

Brak sprawdzonych danych. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe:  

Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane:  

Brak dostępnych danych 

Zagrożenie spowodowane aspiracją:  

Brak sprawdzonych danych 

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia:  

Układ oddechowy, połkniecie, kontakt ze skórą, kontakt z oczami.  

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:  

Brak dostępnych danych. 

Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia:  

Produkt działa odtłuszczająco i drażniąco przy dłuższym kontakcie ze skórą. 

Możliwe  podrażnienie błon śluzowych jamy ustnej, gardła, przełyku i układu pokarmowego. 

Skutki wzajemnego oddziaływania:  

Nie są dostępne.  

 

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1. Toksyczność 

Toksyczność dla organizmów wodnych (ryby)  LC50 = 0,3 - 21 mg/l  

Produkt szkodliwy ze wzgledu na zmianę pH wody. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Produkt:  

Biodegradowalność > 90% zgodnie z metodyką OECD 

Kwas ABS: 

Biodegradowalność > 60% po 28 dniach wg OECD 301 B, ISO 9439, 92/69/EWG, cz. 4-C. 

Spełnia wymagania biodegradowalności zgodnie z Rozporządzeniem WE 648/2004 w sprawie detergentów. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Brak dostępnych danych. 

 

12.4. Mobilność w glebie 

Produkt może przenikać do wód gruntowych. 
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12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Nie ma zastosowania. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak dostępnych danych.   

 

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Produkt:  

Małe ilości odpadu  produktu rozcieńczać dużą ilością wody i odprowadzać do kanalizacji, większe ilości, przed 

odprowadzeniem do kanalizacji, neutralizować sodą (węglanem sodu) lub wapnem hydratyzowanym . Przy braku 

możliwości  neutralizacji odpadu w miejscu jego powstania  należy zwrócić się o wykonanie  usługi  lub poradę do 

licencjonowanego zakładu utylizacji odpadów, ewentualnie do terenowej jednostki ratownictwa chemicznego lub 

producenta. Postępować zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.  

Opakowanie: Utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi / krajowymi przepisami. Opakowania nalezy 

potraktować podobnie jak odpad, jeżeli usunięcie z nich resztek produktu nie jest możliwe. Jeżeli brak 

odnmiennytych uregulowań, opakowania opróżnione i niezanieczyszczone mogą być poddane recyklingowi. 

 

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

14.1. Nr UN/ONZ  

ADR/RID/IMO/IMDG/ICAO/IATA Nie jest towarem niebezpiecznym / nie dotyczy  

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa         

ADR/RID/IMO/IMDG/ICAO/IATA Nie jest towarem niebezpiecznym / nie dotyczy 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  

ADR/RID/IMO/IMDG/ICAO/IATA Nie jest towarem niebezpiecznym / nie dotyczy 

14.4. Grupa pakowania 

ADR/RID/IMO/IMDG/ICAO/IATA Nie jest towarem niebezpiecznym / nie dotyczy 

14.5. Zagrożenia dla środowiska   

ADR/RID/IMO/IMDG/ICAO/IATA Nie dotyczy  

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

W myśl przepisów ADR/RID , IMO/IMDG, ICAO/IATA produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny, 

nie stanowi zagrożenia w czasie transportu. Nie podlega szczególnym ograniczeniom wynikającym z tych 

przepisów. 

Do przewożenia produktu zaleca się kryte środki transportu. 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC   

Nie dotyczy. 

 

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

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

lub mieszaniny. 

• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG 

i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-

technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 

sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach  (Dz. U. z 2011r. Nr 63, poz. 

322).  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 

substancji i ich mieszanin (Dz. U. z 2012, poz. 1018) 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:PL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A353%3ASOM%3APL%3AHTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A235%3ASOM%3APL%3AHTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2010%3A133%3ASOM%3APL%3AHTML
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• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 poz. 445). 

• Dyrektywa Komisji Nr 2000/39/EC w sprawie ustanowienia pierwszego wykazu wartości najwyższych 

dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników narażonych 

na czynniki chemiczne w miejscu pracy. 

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 817).  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 21).  

• Ustawa z dnia 3 grudnia 2010r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2010r. nr 249, poz. 1657) 

• Międzynarodowy Kodeks Transportu Morskiego Towarów Niebezpiecznych  (IMDG Code). 

• Instrukcja Techniczna w sprawie bezpiecznego transportu lotniczego niebezpiecznych towarów (ICAO-TI). 

• Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r. Nr 

199, poz. 1671) z późn. zm. 

• Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011r. w sprawie wejścia w życie zmian do Załączników A i B Umowy 

Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) 

sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r. (Dz. U. z 2007r. Nr 99, poz. 667 i 668).  
 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Nie jest wymagana ocena bezpieczeństwa chemicznego. 

 

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 

a) Wyjaśnienie skrótów i akronimów:  

NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 

NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 

NDSP – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe 

CAS – Chemical  Abstracts Service (Division of the American Chemical Society). 

EINECS – Numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu 

Komercyjnym 

vPvB – (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji  

LD50 – Ilość substancji (mg/kg masy ciała) potrzebnej do uśmiercenia 50% badanej populacji  

LC50 – Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt  

ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  

RID – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych  

IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 

IATA-DGR – Przepisy dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych ustanowione przez Międzynarodowe 

Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 

ICAO – Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 

ICAO-TI (ICAO) – Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą 

Powietrzną 

IMDG – Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 

UN – Numer rozpoznawczy materiału  

GHS – Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). 

CLP – Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie. 

b) Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych: Karta charakterystyki producenta – data sporządzenia  

30.11.2004 - wersja 1, aktualizacja z dnia 25.01.2007 - wersja 2, akty prawne przedstawione w sekcji 15. 

c) W przypadku mieszanin- określenie, którą z metod oceny informacji wykorzystano w celu dokonania klasyfikacji: 

informacja producenta. 

d) Lista zwrotów  H  

Pełny tekst zwrotów H (sekcja 2 i 3) 

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. 

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 

H315 – Działa drażniąco na skórę. 

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.   

H319 – Działa drażniąco na oczy. 

e) Zalecenia dot. szkoleń: Podstawowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2010/0851.htm
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Powyższe informacje opracowano według aktualnego stanu naszej wiedzy i opisują  wyrób  z punktu widzenia 

wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego  oraz  bezpiecznych  zasad postępowania. Karta nie zwalnia 

użytkownika  od  znajomości przepisów dotyczących stosowania produktu.  

 

Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Ostrzega się 

użytkowników o możliwości wystąpienia innych niebezpieczeństw w przypadku stosowania produktu do innych 

celów niż zalecane na opakowaniu. 

 

Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem 

obowiązkiem użytkownika jest stworzenie stosownych warunków bezpiecznego obchodzenia się z produktem.  

Odbiorca  jest  odpowiedzialny za  środki ostrożności zabezpieczające personel i otoczenie podczas użytkowania 

produktu.  

 


