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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
1.1. Identyfikator produktu  
Nazwa handlowa produktu: PŁYN DO DEZYNFEKCJI  RĄK HYDROSEPT A 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:  
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania: 
Produkt do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym do użytku powszechnego. 
 
1.2.2. Zastosowania odradzane: 
Nie określono. 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 
Active Anna Skorupska spółka z o.o. 
Adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Kraszewskiego 13 
Telefon : +48 32 2156381 
e-mail: biuro@active-chem.pl 
www.active-chem.pl 
Osoba odpowiedzialna za kartę: Maciej Skorupski, biuro@active-chem.pl 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego: 
+48 58 682 04 04 – Pomorskie Centrum Toksykologii Gdańsk 
+48 22 619 66 54 – Biuro Informacji Toksykologicznej Warszawa 
+48 61 847 69 46 – Ośrodek Informacji Toksykologicznej Poznań 
112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne); 

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Eye Irrit. 2; H319 

Zagrożenie dla zdrowia człowieka 
Działa drażniąco na oczy. 
 
Zagrożenie dla środowiska 
Brak 
 
 
2.2. Elementy oznakowania 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
 
Piktogramy: 

 GHS 07  
 

Hasło ostrzegawcze: Uwaga 
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Zwroty określające rodzaj zagrożenia 
H319 Działa drażniąco na oczy 
 
Zwroty określające środki ostrożności 
Ogólne: 
P102 Chronić przed dziećmi 
Reagowanie: 
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 
P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się 
pod opiekę lekarza 

 
 
2.3. Inne zagrożenia:  
Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. 
 

SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

 
3.1. Substancje 
Nie dotyczy 
 
3.2. Mieszaniny 
Produkt jest mieszaniną. Skład: nadtlenek wodoru, woda, , glicerol, substancje pomocnicze nie 
klasyfikowane jako stwarzające zagrożenie, bądź o zawartości poniżej progu klasyfikacyjnego 
 
Klasyfikację substancji stwarzających zagrożenie zawartych w produkcie podano zgodnie z tabelą 3.1 
załącznika VI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z uwzględnieniem 
jego aktualizacji, danych REACH, danych dostarczonych przez producenta oraz danych literaturowych. 

 
 
 
 

Nr CAS Nr WE Nr indeksowy REACH numer 
rejestracyjny Nazwa chemiczna Zawartość Kategorie zagrożenia Zwroty H 

7722-84-1 231-765-0 008-003-00-9 01-2119457610-
43-xxxx  

4,9 % 
wag. 

Ox. Liq. 1 
Skin Corr. 1A 
Acute Tox. 4 
Acute Tox. 4 

H271 
H314 
H302 
H332 

56-81-5 200-289-5 
nie 

przypisany 
01-2119471987-

18-xxxx 
Glycerol / glicerol* 

<3 % 
wag. 

- - 

 
* - substancja dla której określono wspólnotowe najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy  
** - klasyfikacja (rozszerzona) zagrożeń dla zdrowia stwarzanych przez substancję oparta jest na danych 
rejestracyjnych REACH 
*** - klasyfikacja zagrożeń stwarzanych przez substancję jest zgodna z tabelą 3.1 załącznika VI do 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 
 
Znaczenie kategorii zagrożenia oraz zwrotów H patrz sekcja 16. 
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SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY  

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

 
W przypadku kontaktu ze skórą: 
Nie dotyczy. 
W przypadku kontaktu z oczami: 

Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. 
Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. Natychmiast 
skonsultować się z lekarzem. 
Narażenie inhalacyjne:  

Nie dotyczy. 
W przypadku połknięcia: 

Skontaktować się z lekarzem. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej 

 
 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Możliwe podrażnienia oczu w bezpośrednim kontakcie. 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 
Brak antidotum, stosować leczenie objawowe  
 
 

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

 
5.1. Środki gaśnicze 
Stosowne środki gaśnicze: dwutlenek węgla, piany odporne na alkohol, proszki gaśnicze, rozproszone 
prądy wody, piasek 
 
Środki gaśnicze, które nie mogą być używane ze względów bezpieczeństwa: silny strumień wody 

 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Brak 
 
5.3. Informacje dla straży pożarnej: 
Pojemniki znajdujące się w strefie pożaru chłodzić rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to możliwe 
usunąć ze strefy zagrożenia. W przypadku pożaru w zamkniętym pomieszczeniu należy stosować odzież 
ochronną i aparat oddechowy na sprężone powietrze. Nie dopuszczać do przedostania się wody gaśniczej 
do wód powierzchniowych, gruntowych i kanalizacji. 
 
Zalecenia ogólne: usunąć z zagrożonego obszaru osoby niepowołane, niebiorące udziału w likwidowaniu 
pożaru. W razie potrzeby wezwać Straż Pożarną tel. 998.  
 
 

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

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

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: zawiadomić o awarii odpowiednie służby. 
Usunąć  z obszaru zagrożenia osoby niebiorące udziału w likwidacji awarii. Dla osób udzielających pomocy: 
brak specjalnych wymagań. 
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6.2 . Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Zapobiegać rozprzestrzenianiu się oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiorników wodnych dużych ilości. 

6.3 . Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia 

Zapobiegać rozprzestrzenianiu się i usuwać poprzez zebranie na niepalnym materiale absorpcyjnym 
(piasek, trociny, ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiał umieścić w 
odpowiednio oznakowanych pojemnikach w celu utylizacji zgodnie z  obowiązującymi przepisami. 

 
6.4. Odniesienia do innych sekcji: 
Indywidualne środki ochrony – sekcja 8  
Utylizacja odpadów – sekcja 13 
 

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

 
7.1 . Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania Unikać kontaktu z oczami.  

7.2 . Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności Przechowywać w chłodnym (w temperaturze pokojowej), suchym, pomieszczeniu w 
prawidłowo oznakowanym, szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku.  

7.3. Szczególne zastosowania końcowe:  
Patrz sekcja 1.2. 
 

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

 
8.1. Parametry dotyczące kontroli: 
Wartości graniczne narażenia:  

Składnik stwarzający zagrożenie Nr CAS NDS, mg/m3 NDSCh, mg/m3 DSB 

nadtlenek wodoru 7722-84-1 0,4 0,8 - 

glicerol – frakcja wdychalna 56-81-5 10 - - 

 
8.2. Kontrola narażenia: 
Stosowne techniczne środki kontroli: 
Brak specjalnych wymagań 
 
Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualne wyposażenie ochronne: 

Ochrona oczu  lub twarzy: 
Unikać zanieczyszczenia oczu. 
Ochrona skóry: 
Ochrona rąk: 
Nie jest wymagana w normalnych warunkach stosowania. 
Inne: 
Nie jest wymagana w normalnych warunkach stosowania. 
Ochrona dróg oddechowych: 
Nie jest wymagana w normalnych warunkach stosowania.  

Zagrożenia termiczne: 

Nie dotyczy 
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Kontrola narażenia środowiska 

Nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się w środowisku i przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych. 

 
 

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych: 
Postać:       ciecz, bezbarwna 
Zapach:       brak danych 
Próg zapachu:      nie oznaczono 
pH:         nie oznaczono 
Temperatura topnienia/krzepnięcia:   nie oznaczono 
Temperatura zapłonu:     nie oznaczono 
Szybkość parowania:      nie oznaczono 
Palność:       produkt niapalny 
Prężność par:       nie oznaczono 
Gęstość par:       nie oznaczono 
Gęstość (20°C):      0,80 – 0,90 g/cm3     
Rozpuszczalność w wodzie:     rozpuszczalny 
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszczalny w większości rozp. organicznych 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:   brak danych 
Temperatura samozapłonu:     nie oznaczono 
Temperatura rozkładu:     nie oznaczono 
Lepkość:      nie oznaczono 
Właściwości wybuchowe:                nie oznaczono 
Właściwości utleniające:    brak danych 
 
9.2. Inne informacje:      brak danych 
 
 
 

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

 
10.1. Reaktywność: 
Nie dotyczy 
 
10.2. Stabilność chemiczna: 
Produkt stabilny w normalnych warunkach otoczenia (patrz sekcja 7 – warunki przechowywania). 
 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: 
Nie są znane. Niebezpieczna polimeryzacja nie zachodzi. 
 
10.4 Warunki, których należy unikać: 
Źródła ciepła, wysoka temperatura  
 
10.5. Materiały niezgodne: 
Katalizatory rozkładu nadtlenku wodoru: materiały organiczne, substancje redukujące, tlenki metali, sole 
metali, jony metali (np. Mn, Fe, Cu, Ni, Cr, Zn), zasady, zanieczyszczenia, rdza, brud. 
 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: 
Tlenki węgla 
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SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych: 
Toksyczność ostra: 
na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
Działanie żrące/drażniące na skórę: 
na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: 
działa drażniąco na oczy 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: 
na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: 
na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
Rakotwórczość: 
na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Szkodliwe działanie na rozrodczość: 
na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: 
na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: 
na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
Zagrożenie spowodowane aspiracją: 
na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
 
 

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

 

12.1. Toksyczność: 
Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu: 
Składniki produktu łatwo ulegają biodegradacji 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji:  
Brak danych dla produktu 
 
12.4. Mobilność w glebie: 
Brak danych dla produktu 
 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: 
Produkt i jego składniki nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia 
REACH. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania:  
Produkt nie klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska. W postaci handlowej nie stanowi 
znacznego zagrożenia dla środowiska.  
Dołożyć staranności, by produkt nie przedostał się do gleby, źródeł wody pitnej, zbiorników wodnych itp. 
 

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów: 
Odpad produktu: pozostałości produktu składować w oryginalnych pojemnikach. Nie usuwać do kanalizacji. 
Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach 
komunalnych. Porozumieć się z producentem preparatu w sprawie możliwości przerobu odpadów. Jeśli nie 
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ma takiej możliwości, przekazać do utylizacji w zakładzie posiadającym zezwolenie w zakresie zbierania, 
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Usuwanie zużytych opakowań: odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych 
przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu 
można powtórnie wykorzystać. 
Kod odpadu: 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych. 
 

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 
ADR/RID/IMDG/IATA: 
14.1 . Numer UN (numer ONZ ) 

Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  

14.2 . Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  

14.4 . Grupa pakowania 

Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  

14.5 . Zagrożenia dla środowiska 

Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i 
kodeksem IBC Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas 
transportu.  

 

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 
substancji lub mieszaniny:  
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 
2019r. poz. 1225)  
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG 
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. 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 2009r. 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 (1 ATP) 
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011r. dostosowujące do postępu naukowo-
technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
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oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (2 ATP) 
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujące do postępu naukowo-
technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (3 ATP) 
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013r. dostosowujące do postępu naukowo-
technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (4 ATP) 
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 października 2013r. dostosowujące do postępu 
naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (5 ATP) 
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające, w celu włączenia zwrotów 
określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz 
dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (6 ATP) 
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 
mieszanin, w celu dostosowania go do postępu naukowo-technicznego (7 ATP) 
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające, w celu dostosowania do 
postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (8 ATP) 
- Rozporządzenie Komisji (UE)) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r. dostosowujące do postępu naukowo-
technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (9 ATP) 
- Rozporządzenie Komisji (UE)) 2017/776 z dnia 4 maja 2017 r. dostosowujące do postępu naukowo-
technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (10 ATP) 
- Rozporządzenie Komisji (UE)) 2018/669 z dnia 16 kwietnia 2018 r. dostosowujące do postępu naukowo-
technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (11 ATP) 
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)  
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. 
U. z 2018r., poz. 1286) 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r., nr 33, poz. 166) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy” (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650) 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 
1488) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. „W sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., nr 16, poz. 87) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. „w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego” (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) – nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.1369) 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 701) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. „W sprawie katalogu odpadów” (Dz. U. z 
2014r., poz. 1923) 
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019r. poz. 542) 
- Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B 
Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 
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sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r. (Dz. U. z 2019r., poz. 769) 
- Ustawa z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2231) 
 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego: 
Dla produktu nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego 
 

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE 

 
Objaśnienia kategorii i zwrotów zagrożenia dotyczących substancji stwarzających zagrożenie wchodzących 
w skład produktu: 
 
Zwroty H: 

H271 – Może spowodować pożar lub wybuch, silny utleniacz. 
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. 
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania 
 
Opis użytych skrótów, akronimów i symboli: 

Ox. Liq. 1 – substancja ciekła utleniająca kat. 1 
Acute Tox. 4 – toksyczność ostra kat.4 
Skin Corr. 1A – działanie żrące na skórę kat. 1A 
 
 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki: 
CAS – Chemical Abstracts Service 
WE – numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu 
Komercyjnym lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych, lub w wykazie 
substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers" 
NDS – najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh – najwyższe chwilowe dopuszczalne stężenie substancji szkodliwej dla zdrowia w środowisku pracy 
DSB – dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym 
DGW – dolna granica wybuchowości 
GGW – górna granica wybuchowości 
PBT – trwałość, zdolność do bioakumulacji i toksyczność 
vPvB – bardzo duża trwałość i bardzo duża zdolność do bioakumulacji 
LD50 – dawka powodująca 50% przypadków śmiertelnych  
LC50 – stężenie powodujące 50% przypadków śmiertelnych 
EC50 – stężenie powodujące 50% reakcję przeżyciową 
Numer UN – numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR – europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
RID – regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
 
Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 
2015r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).  
 
Klasyfikacji produktu na podstawie zawartości składników stwarzających zagrożenie dokonano zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 
 
Szkolenia: 
Osoby mające styczność z produktem przed przystąpieniem do pracy, należy przeszkolić odnośnie 
właściwości i sposobu postępowania z w/w produktem. Stosować zgodnie ze sposobem użycia zaleconym 
przez producenta.  
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Źródła danych na podstawie których opracowano kartę charakterystyki: 
Karta została opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczególnych składników, danych 
literaturowych oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących 
przepisów.  
ECHA European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/ 
 
Zastrzeżenia:  
Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w 
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wynikającą z 
niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu. 
 

 


