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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny, identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu:     

       Nazwa produktu:         Okapy kuchenne         

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny lub zastosowania odradzane:         
Zalecane stosowanie:  
Płyn do mycia silnie zabrudzonych okapów kuchennych, kuchenek gazowych, piekarników, przypalonych garnków; 
szczególnie przydatny w zakresie usuwania tłuszczów. 
 

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  
                      

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja mieszaniny 

Klasyfikacja produktu zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008  

Skin Irrit. 2, H315 - Działa drażniąco na skórę. 
Eye Irrit. 2, H319 - Działa drażniąco na oczy. 
 
2.2. Elementy oznakowania 

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

 
        GHS07 

Hasło ostrzegawcze: UWAGA 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:  
H319        Działa drażniąco na oczy. 
H315        Działa drażniąco na skórę. 

Zwroty wskazujące środki  ostrożności: 
Zapobieganie 
P102  Chronić przed dziećmi. 
P262  Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.  

Reagowanie 

P301+P310  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z 
lekarzem. 

P302+P352  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.  
P305+P351+P313  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 

Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
Przechowywanie 
P405  Przechowywać pod zamknięciem. 

 

Zawiera: Wodorotlenek potasu. 

2.3. Inne zagrożenia:  
Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.       
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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.  
Alkohole C16-18 etoksylowane, propoksylowane 

  CAS: 68002-96-0 
EINECS/WE: polimer 

 
 

2 

Acute Tox. 4, H302 
Eye Irrit. 2, H319 

Aquatic Chronic 3, H412 

2.  
2-(2-butoksyetoksy)etanol 
CAS: 112-34-5 
EINECS/WE: 203-961-6 

 
 

4 

Eye Irrit. 2, H319 
 

3.  
Etoksylowany alkohol syntetyczny C9-C11  
( C9-11 Pareth-6) 
CAS: 160901-09-7 
EINECS/WE: polimer 

 
 

3 

Acute Tox. 4, H302 
Eye Dam. 1, H318 

 

4.  
Alkilobenzenosulfonian sodu 
CAS: 68411-30-3 
EINECS/WE: 270-115-0 

 
 

3 

Acute Tox. 4, H302 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Irrit. 2, H315 

5.  
Wodorotlenek potasu 
CAS: 1310-58-3 
EINECS/WE: 215-181-3 

 
 

1 

Met. Corr. 1, H290 
Acute Tox. 4, H302 
Skin Corr. 1A, H314 

 
Pełny tekst klasyfikacji, w tym znaczenie stosowanych skrótów i symboli oraz treść zwrotów H - zob. sekcja 16. 

3.3 Dalsze informacje 
Żadnych. 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
Po narażeniu przez drogi oddechowe:  
W przypadku podrażnienia  dróg oddechowych aerozolem mieszaniny, opuścić miejsce skażone, zapewnić 
poszkodowanemu spokój i dostęp świeżego powietrza. 
 

Po narażeniu przez kontakt ze skórą:  
W przypadku kontaktu produktu ze skórą skażone miejsce zmywać dużą ilością bieżącej wody.  
 

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, bo istnieje  możliwość 
wystąpienia pienienia prowadzącego do zachłyśnięcia.. 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:  

 

Brak specyficznego sposobu postępowania  z poszkodowanym.. Stosować leczenie objawowe. 
 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze  
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Odpowiednie środki gaśnicze:  
Ciecz niepalna. Stosować odpowiednie środki gaśnicze w zależności od materiałów znajdujących się w 
bezpośrednim sąsiedztwie. 
 
 
 

Niewłaściwe środki gaśnicze: 
Brak danych. 
 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną 
Produkt niepalny, nie stwarza zagrożenia pożarowego. Możliwość zapalenia się pozostałości  po odparowaniu wody i 
wówczas  może dojść do wydzielenia się gazowego dwutlenku siarki, tlenków azotu.  
 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 
Wyposażenie ochronne dla strażaków:  
Stosować gazoszczelną odzież ochronną i indywidualny aparat do oddychania. 

Niebezpieczeństwo ognia i wybuchu:  
Nie dotyczy. 

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

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. Odsunąć osoby niezabezpieczone od wycieku.   
 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się produktu  do kanalizacji i wód gruntowych. 
 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia  
Małe ilości  rozlanego produktu zmywać dużą ilością wody. Większe ilości posypać materiałem chłonnym np. ziemią, 
piaskiem,  zebrać do  pojemników. Przekazać do utylizacji. W celu zmniejszenia szkodliwości zobojętnić 
rozcieńczonym kwasem siarkowym. Postępować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.  
 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Patrz sekcja 8 i 13.   
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Postępować z mieszaniną zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i higieny dla wyrobów chemii 
gospodarczej. Zwracać szczególną uwagę na szczelność opakowań. Stosować wyposażenie ochrony indywidualnej 
zgodnie z sekcją 8.  
 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywanie w handlowych, zamkniętych opakowaniach  jednostkowych z tworzyw poliolefinowych (HDPE, 
LDPE, PP). Przechowywać w temperaturze pokojowej (zalecana od +15 do +35oC). 
 

 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]  

Wodorotlenek potasu CAS 1310-58-3                                      0,5                                                 1 

DNEL – Poziom pochodny, niepowodujący efektów:  Brak dostępnych danych. 

PNEC – Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku: Brak dostępnych danych.   

Wskaźniki biologiczne ekspozycji: Brak dostępnych danych. 
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8.2. Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli:    

Wentylacja ogólna i miejscowa, zapewniająca utrzymanie stężenia mieszaniny w powietrzu poniżej określonych 
limitów.  
 
Wyposażenie zapewniające odpowiednią ochronę: 

Ochrona oczu lub twarzy:  
Konieczna: okulary ochronne typu gogle.  
Zaleca się pracę z produktem ( przelewanie , konfekcjonowanie ) w okularach ochronnych. 

Ochrona skóry / ochrona rąk:  

Konieczna: stosować rękawice ochronne, chroniące przed chemikaliami (znak CE). 

Ochrona dróg oddechowych:  
Nie jest wymagana ochrona w przypadku dobrze wentylowanych pomieszczeń i stosowania produktu w normalnej 
temperaturze. Konieczna, gdy tworzą się pary/aerozole: maska przeciwgazowa. 
 

Zagrożenia termiczne:  
Nie występuje. 

Środki ochronne i higieny  
Natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie. Wymyć ręce i twarz po pracy z tym produktem. Zaleca się 
stosowanie kremu ochronno-barierowego do skóry. 
 

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 lepka, klarowna, barwy słomkowej  
Zapach      zastosowanego środka zapachowego   
Próg zapachu     brak danych 
pH       ok. 14 
Temperatura topnienia / krzepnięcia  ok. 0oC 
Początkowa temperatura wrzenia    
i zakres temperatur wrzenia   > 100oC 
Temperatura zapłonu    nie wykazuje  
Szybkość parowania    brak danych  
Palność (ciała stałego, gazu)   nie dotyczy 
Górna/dolna granica palność lub                                 
górna/dolna granica wybuchowości nie dotyczy    
Prężność par w 200C    brak danych 
Gęstość par     brak danych   
Gęstość względna w 20oC                                           1,06 g/cm3 
Rozpuszczalność   

- wodzie                                             całkowita rozpuszczalność 
- rozpuszczalnikach organicznych  alkohol etylowy, izopropanol, glikole 
- 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 

9.2. Inne informacje:      
Reaguje gwałtownie ze stężonymi kwasami. 
 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność  
Brak informacji o reaktywności – reaguje z zasadami 
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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 
W trakcie przechowywania unikać temperatur powyżej 40oC. 
 
10.5. Materiały niezgodne 
Stężone kwasy. 
 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
W trakcie pożaru, po odparowaniu wody: dwutlenek siarki, tlenki azotu .  
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Ostra toksyczność (w odniesieniu do głównego składnika) 

Toksyczność ostra doustna (szczur) LD50 = ok. 8000 mg/kg  

Toksyczność ostra dermalna   Brak dostępnych danych 

Toksyczność inhalacyjna     Brak dostępnych danych 

Działanie żrące / drażniące na skórę:  
Produkt działa parząco  i odtłuszczająco na skórę.  

Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy:  
Kontakt z oczami może spowodować poparzenie. 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:  
Nie stwierdzono działania uczulającego. Drażni drogi oddechowe. 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:  
Brak sprawdzonych danych. 

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

Zagrożenie spowodowane aspiracją:  
Brak sprawdzonych danych.  

Skutki wzajemnego oddziaływania:  
Nie są dostępne.  

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

Efekty ekotoksykologiczne  dla głównego składnika  

Toksyczność ostra dla:  
- rozwielitki (Daphnia magna)  LC50= 9,8 mg/l 
- gupika (Lebistes reticulatus)  LC50= 780 mg/l 
- glonów (Chlorella sp.)   LC50=2350 mg/l 

Nie stwierdzono hamowania wzrostu na bakteriach ściekowych:  
- Bacillus subtilis przy 50 000 mg/l 
- Proteus vulgaris przy 50 000 mg/l 
- Pseudomonas fluorescens przy 50 000 mg/l 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
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Biodegradowalność > 80% zgodnie z metodyką OECD 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Brak dostępnych danych. 
 
12.4. Mobilność w glebie 
Brak dostępnych danych. 

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 zmywać dużą ilością wody i kierować do kanalizacji, większe ilości przed odprowadzeniem do kanalizacji 
neutralizować kwasem siarkowym lub fosforowym. Przy braku możliwości neutralizacji produkt z zanieczyszczonym 
podłożem zebrać do  zamykanych pojemników.    W razie wystąpienia konieczności utylizacji należy zwrócić się po 
usługę lub poradę do licencjonowanego zakładu utylizacji odpadów ewentualnie do terenowej jednostki ratownictwa 
chemicznego lub producenta. 
 

Opakowanie 
Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania należy potraktować podobnie jak odpad jeżeli 
usunięcie z nich resztek substancji jest niemożliwe. Jeżeli brak odmiennych uregulowań, opróżnione i czyste  
opakowania mogą być poddawane recyklingowi, spalane, składowane na wysypiskach. 
 

Kody odpadów:  
Zawartość opakowania 
06 02 04 * - wodorotlenek sodowy i potasowy 
Sposób likwidacji  B4: na drodze chemicznej - proces zobojętniania.  

Opakowania 
15 01 02  - opakowania z tworzyw sztucznych 

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

Transport lądowy ADR / RID 

14.1. Nr UN/ONZ    UN 1814  

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa       Roztwór wodorotlenku potasu z  z śr. pow. czynnymi   

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 8 

14.4. Grupa pakowania   III 

14.5. Zagrożenia dla środowiska  NIE 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Kod klasyfikacyjny:    C5 

Kod ograniczeń przewozu przez tunele: E  

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

Transport morski IMDG 

W myśl przepisów IMO/IMDG produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny, nie stanowi zagrożenia w 
czasie transportu. Nie podlega szczególnym ograniczeniom wynikającym z tych przepisów. 
 

Transport lotniczy ICAO-TI i IATA-DGR 

W myśl przepisów ICAO/IATA produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny, nie stanowi zagrożenia w 
czasie transportu. Nie podlega szczególnym ograniczeniom wynikającym z tych przepisów. 

 

SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

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

Dyrektywa 98/24/WE (Ryzyko związane ze  środkami chemicznymi w miejscu pracy) 



DAKIS Sp. 
z o.o. 

Karta Charakterystyki 
zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) z późn. zm. 

Okapy kuchenne 
Wers ja 1 -  data sporządzenia:  26.02.2022  Strona 7 z 8 

 

Dyrektywa 2000/39/WE (Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)  
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP)  
Rozporządzenie (WE) nr 790/2009 (ATP 1 CLP) i (UE) nr 758/2013  
Rozporządzenie (UE) nr 453/2010 (Załącznik II)  
Rozporządzenie (UE) nr 286/2011 (ATP 2 CLP)  
Rozporządzenie (UE) nr 618/2012 (ATP 3 CLP)  
Rozporządzenie (UE) nr 487/2013 (ATP 4 CLP)  
Rozporządzenie (UE) nr 944/2013 (ATP 5 CLP)  
Rozporządzenie (UE) nr 605/2014 (ATP 6 CLP 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 
zakresie chemikaliów (REACH) oraz sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 - Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej z dnia 17.01.2017. 
 

Ograniczenia związane z produktem lub substancjami zawartymi zgodnie z załącznikiem XVII: nie dotyczy. 
 

REACH - Lista kandydacka substancji wzbudzających troskę o dopuszczenie (artykuł 59): Żaden ze składników nie 
znajduje się na liście (=> 0,1%).  
 

REACH - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (Załącznik XIV): Nie dotyczy.  
 

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 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) 
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). 
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) 
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r. Nr 199, 
poz. 1671) z późn. zm. 
 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Nie jest wymagana dla mieszanin. 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

16.1. Wskazanie zmian 
Wersja 1: Reklasyfikacja. Format karty charakterystyki zgodny z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i 
(UE) 2015/830 oraz sprostowania do rozporządzenia 2015/830. 
 

16.2. Skróty i akronimy 
CAS - numer przypisany substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS), 
pozwalający na identyfikację substancji 
WE - numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu 
Komercyjnym, inaczej EINECS 
NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie, wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika 
w ciągu 8-godzinnego dobowego czasu pracy nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz 
w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń   
NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe, wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować 
ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie 
częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina   
LZO - lotne związki organiczne 
TLV: Próg wartości granicznej.  
TWATLV: Wartość progowa dla średniej ważonej w czasie 8 godzin/dzień (ACGIH Standard).  
PBT – (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna  
PNEC – Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku  
DNEL – Pochodny poziom dawkowania (stężenia) przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian  
vPvB – (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji  
LC50 – Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt  
LD50 – Dawka śmiertelna dla 50 procent osobników badanej populacji  
EC50 – Stężenie, przy którym obserwuje się 50% zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu  
GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów.  

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2010/0851.htm
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CLP: Klasyfikacja, etykietowanie, pakowanie.  
ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.  
RID – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych.  
UN – Numer rozpoznawczy materiału.   
IATA: International Air Transport Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego).  
IATA-DGR: Niebezpieczne towary wg "Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego" (IATA).  
ICAO: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego.  
ICAO-TI: Instrukcje techniczne "Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego" (ICAO).  
IMDG: Międzynarodowy Morski Kodeks Towarów Niebezpiecznych.  
WGK: Niemiecka klasa szkodliwości dla wody. 
 
 
16.3. Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych 
Dane literaturowe i/lub raporty badawcze dostępne u producenta. 
 

16.4. Wskazanie, którą z metod oceny informacji wykorzystano w celu dokonania klasyfikacji mieszanin:  

Procedura klasyfikacji:  

H315  Działa drażniąco na skórę.  Metoda obliczeniowa  
H319 Działa drażniąco na oczy.   Metoda obliczeniowa  

 

16.5. Lista odpowiednich zwrotów – pełny tekst  

Acute Tox 4 - Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 4. 
Skin Irrit. 2 - Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2.  
Skin Corr. 1A - Działanie żrące na skórę, kategoria zagrożenia 1A. 
Eye Irrit. 2 - Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2. 
Eye Dam. 1 - Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1. 
Met. Corr. 1 - Substancja lub mieszanina powodująca korozję metali, kategoria zagrożenia 1. 
Aquatic Chronic 3 - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kategoria zagrożenia 3. 

H290 - Może powodować korozję metali. 
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. 
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 

16.6. Informacje dotyczące szkoleń pracowników 

Użytkownik produktu może przystąpić do jego stosowania po odbyciu niezbędnych szkoleń z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż.. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich 
pracowników, którzy mają kontakt z produktem o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej opisanych w tej karcie 
charakterystyki.  
 

16.7. Dalsze informacje 

Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. 
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.  
Informacje przedstawione w karcie charakterystyki zostały opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy w w/w dniu i 
dotyczą wyłącznie wskazanego produktu. Nie stanowią jednak gwarancji określonych właściwości produktu i nie 
mogą być podstawą do reklamacji. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, 
składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie 
powyższych informacji oraz przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tym zakresie. 


