
Data aktualizacji 29.11.2012 

 
 

KARTA CHARAKTERYSTYKI CHEMICZNEJ 
Spe nia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH–, Za ącznik II 

 

Tualeto blokelis DOMESTOS 3 in 1 Tualeto blokelis DOMESTOS 3 in 1 Tualeto blokelis DOMESTOS 3 in 1 Tualeto blokelis DOMESTOS 3 in 1 CITRUSCITRUSCITRUSCITRUS    
 

1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsięęęębiorstwabiorstwabiorstwabiorstwa    
 

1.11.11.11.1    Identyfikator produktuIdentyfikator produktuIdentyfikator produktuIdentyfikator produktu    
 
Nazwa Nazwa Nazwa Nazwa produktuproduktuproduktuproduktu    Tualeto blokelis DOMESTOS 3 in 1 CITRUS 

Kod produktuKod produktuKod produktuKod produktu    8380259 
Opis produktuOpis produktuOpis produktuOpis produktu    Kostka Toaletowa 

    
1.21.21.21.2    Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzaneodradzaneodradzaneodradzane    
 
Zastosowania przemys owe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów* w 
obiektach przemys owych 

Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe (= ogó  spo ecze stwa = konsumenci– 
Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, us ugi, 
rzemios o–    
 

1.31.31.31.3    Dane dotyczDane dotyczDane dotyczDane dotycząąąące dostawcy karty charakterystykice dostawcy karty charakterystykice dostawcy karty charakterystykice dostawcy karty charakterystyki    
    
- 
Unilever Polska Sp.  z o.o..  
ul. Domaniewska 49 Warszawa  
POLSKA 

02-672 
 
Adres eAdres eAdres eAdres e----mail osoby mail osoby mail osoby mail osoby 
odpowiedzialnej za todpowiedzialnej za todpowiedzialnej za todpowiedzialnej za tąąąą    kartkartkartkartęęęę    
charakterystykicharakterystykicharakterystykicharakterystyki    

poland.tm-ltm@unilever.com 
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1.41.41.41.4    Numer telefonu alarmowegoNumer telefonu alarmowegoNumer telefonu alarmowegoNumer telefonu alarmowego    
    
Krajowa instytucja doradcza/OKrajowa instytucja doradcza/OKrajowa instytucja doradcza/OKrajowa instytucja doradcza/O rodek zatrurodek zatrurodek zatrurodek zatrućććć    

 
Numer telefonuNumer telefonuNumer telefonuNumer telefonu    Nie dotyczy 
 
DostawcaDostawcaDostawcaDostawca    
    

Numer telefonuNumer telefonuNumer telefonuNumer telefonu    
    

801-610-610 koszt: 1 impuls za ka dą rozpoczętą minutę po ączenia 

Godziny pracyGodziny pracyGodziny pracyGodziny pracy    poniedzia ek - piątek, godz. 8.00-20.00 
 
 
 

 
 

 

2. Identyfikacja zagro2. Identyfikacja zagro2. Identyfikacja zagro2. Identyfikacja zagro eeee     
    
2.12.12.12.1    Klasyfikacja substancji lub mieszaninyKlasyfikacja substancji lub mieszaninyKlasyfikacja substancji lub mieszaninyKlasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktuDefinicja produktuDefinicja produktuDefinicja produktu    Mieszanina 
 

Klasyfikacja zgodnie z DyrektywKlasyfikacja zgodnie z DyrektywKlasyfikacja zgodnie z DyrektywKlasyfikacja zgodnie z Dyrektywąąąą    1999/45/EC [DP1999/45/EC [DP1999/45/EC [DP1999/45/EC [DPD]D]D]D]    
 
Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej 
pó niejszymi zmianami. 
KlasyfikacjaKlasyfikacjaKlasyfikacjaKlasyfikacja Xi, R41 R38 

R52/53 

 
ZagroZagroZagroZagro enia enia enia enia 
fizyczne/chemicznefizyczne/chemicznefizyczne/chemicznefizyczne/chemiczne    

Nie dotyczy. 

ZagroZagroZagroZagro enia ludzkiego enia ludzkiego enia ludzkiego enia ludzkiego 
zdrowiazdrowiazdrowiazdrowia    

Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu. Dzia a dra niąco na skórę. 

ZagroZagroZagroZagro enia dla enia dla enia dla enia dla 
rodowiskarodowiskarodowiskarodowiska    

Dzia a szkodliwie na organizmy wodne; mo e powodować d ugo utrzymujące 
się niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym. 

Pe ny tekst zwrotów R lub uwag H jak powy ej podano w punkcie 16. 
Bardziej szczegó owe informacje dotyczące wp ywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów 
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mo na znale ć w rozdziale 11. 

 
2.22.22.22.2    Elementy oznakowaniaElementy oznakowaniaElementy oznakowaniaElementy oznakowania 
 
Symbol lub symbole Symbol lub symbole Symbol lub symbole Symbol lub symbole 
niebezpieczeniebezpieczeniebezpieczeniebezpiecze stwastwastwastwa    

 
 

Wskazanie Wskazanie Wskazanie Wskazanie 
niebezpieczeniebezpieczeniebezpieczeniebezpiecze stwastwastwastwa    

Xi Produkt dra niący 

 
OkreOkreOkreOkre lenie zagrolenie zagrolenie zagrolenie zagro eniaeniaeniaenia    R41 - Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu.  

R38 - Dzia a dra niąco na skórę.  

R52/53 - Dzia a szkodliwie na organizmy wodne; mo e powodować d ugo 
utrzymujące się niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym.  
 

Warunki bezpiecznego Warunki bezpiecznego Warunki bezpiecznego Warunki bezpiecznego 
stosowaniastosowaniastosowaniastosowania    

S2 - Chronić przed dziećmi. 
S24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 

S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast du ą ilo cią wody i 
zasięgnąć porady lekarza. 
S46 - W razie polkniecia niezw ocznie zasięgnij porady lekarza - poka  
opakowanie lub etykietę. 
 

UzupeUzupeUzupeUzupe niajniajniajniająąąące ce ce ce 

elementy etykietyelementy etykietyelementy etykietyelementy etykiety 

Zawiera  2-METHYL-3-(4-(1,1-DIMETHYLETHYL–PHENYL–PROPANAL. 

Zawiera  Hexyl salicylate. Zawiera  Dipentene (dl-Limonene–.  Mo e 
powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  
 

Specjalne wymagania dotyczSpecjalne wymagania dotyczSpecjalne wymagania dotyczSpecjalne wymagania dotycząąąące pakowaniace pakowaniace pakowaniace pakowania    
Pojemniki powinny byPojemniki powinny byPojemniki powinny byPojemniki powinny byćććć    

wyposawyposawyposawyposa one w one w one w one w 
zamknizamknizamknizamknięęęęcia cia cia cia 
uniemouniemouniemouniemo liwiajliwiajliwiajliwiająąąące ce ce ce 
otworzenie ich przez otworzenie ich przez otworzenie ich przez otworzenie ich przez 
dziecidziecidziecidzieci    

Nie dotyczy. 

Dotykowe ostrzeDotykowe ostrzeDotykowe ostrzeDotykowe ostrze enia enia enia enia 

przed przed przed przed 
niebezpieczeniebezpieczeniebezpieczeniebezpiecze stwemstwemstwemstwem    

Nie dotyczy. 
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2.32.32.32.3    Inne zagroInne zagroInne zagroInne zagro eniaeniaeniaenia    
Substancja speSubstancja speSubstancja speSubstancja spe nia kryteria dla nia kryteria dla nia kryteria dla nia kryteria dla 
jej zaklasyfikowania jako PBT jej zaklasyfikowania jako PBT jej zaklasyfikowania jako PBT jej zaklasyfikowania jako PBT 
zgodnie z Rozporzzgodnie z Rozporzzgodnie z Rozporzzgodnie z Rozporząąąądzeniem dzeniem dzeniem dzeniem 
(WE– Nr 1907/2006, Aneks XIII(WE– Nr 1907/2006, Aneks XIII(WE– Nr 1907/2006, Aneks XIII(WE– Nr 1907/2006, Aneks XIII    

Nie dotyczy.  
  
  
  
 

Substancja speSubstancja speSubstancja speSubstancja spe nia kryteria dla nia kryteria dla nia kryteria dla nia kryteria dla 
jej zaklasyfikowania jej zaklasyfikowania jej zaklasyfikowania jej zaklasyfikowania jako vPvB jako vPvB jako vPvB jako vPvB 
zgodnie z Rozporzzgodnie z Rozporzzgodnie z Rozporzzgodnie z Rozporząąąądzeniem dzeniem dzeniem dzeniem 
(WE– Nr 1907/2006, Aneks XIII(WE– Nr 1907/2006, Aneks XIII(WE– Nr 1907/2006, Aneks XIII(WE– Nr 1907/2006, Aneks XIII    

Nie dotyczy.  
  
  
 

Inne zagroInne zagroInne zagroInne zagro enia nie enia nie enia nie enia nie 

odzwierciedlone w klasyfikacjiodzwierciedlone w klasyfikacjiodzwierciedlone w klasyfikacjiodzwierciedlone w klasyfikacji    

Niedostępne.  

 

 
 

3. Sk3. Sk3. Sk3. Sk ad/informacja o skad/informacja o skad/informacja o skad/informacja o sk adnikachadnikachadnikachadnikach    
 
Substancja/PreparatSubstancja/PreparatSubstancja/PreparatSubstancja/Preparat    ::::    Mieszanina 
 

Nazwa produktu/skNazwa produktu/skNazwa produktu/skNazwa produktu/sk adnikaadnikaadnikaadnika    IdentyfikatoryIdentyfikatoryIdentyfikatoryIdentyfikatory    %%%%    

KlasyfikacjaKlasyfikacjaKlasyfikacjaKlasyfikacja    TypTypTypTyp    

67/548/EWG67/548/EWG67/548/EWG67/548/EWG    RozporzRozporzRozporzRozporząąąądzenie dzenie dzenie dzenie 
(WE– Nr (WE– Nr (WE– Nr (WE– Nr 

1272/2008 [CLP]1272/2008 [CLP]1272/2008 [CLP]1272/2008 [CLP]    
    

Sodium 
Dodecylbenzenesulfonate 

RRN : 01-
2119489428-22 
WE:246-680-4 
CAS : 25155-30-0 
Indeks: 

10 - 
25 

Xn; R22 
Xi; R41 
R38 
 

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

[1] 

Sodium Lauryl Sulfate RRN :  
WE:205-788-1 
CAS : 151-21-3 
Indeks: 

10 - 
25 

Xi; R41R37/38 
 

Eye Dam./Irrit., 1, 
H318  
STOT SE, 3, 
H336  
Skin Corr./Irrit., 2, 
H315  
 

[1] 

Calcium carbonate RRN :  
WE:207-439-9 

10 - 
25 

  [2] 
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CAS : 471-34-1 
Indeks: 

2-METHYL-3-(4-(1,1-
DIMETHYLETHYL–PHEN

YL–PROPANAL 

RRN : 201-289-8 
WE: 

CAS : 80-54-6 
Indeks: 

0.1 - 1 Xn; R22Xi; R38N; 
R51/53Repr.Cat.3

R62R43 
 

Acute Tox., 4, 
H302  
Skin Sens., 1, 
H317  
Skin Corr./Irrit., 2, 
H315  
Repr., 2, H361fd  
Eye Dam./Irrit., 
2B, H319  
Aquatic Chronic, 
2, H411  
Aquatic Acute, 2,  

[1] 

Hexyl salicylate RRN :  
WE:228-408-6 

CAS : 6259-76-3 
Indeks: 

0.1 - 1 Xi; R38 
R43 

N; R50/53 
 

Aquatic Acute, 1, 
H400  
Skin Sens., 1, 
H317  
Skin Corr./Irrit., 2, 
H315  
Aquatic Chronic, 
1, H410  
 

[1] 

Dipentene (dl-Limonene– RRN :  
WE:205-341-0 
CAS : 138-86-3 

Indeks: 

0.1 - 1 R10 
Xi; R38 
R43 

N; R50R53 
 

Aquatic Acute, 1, 
H400  
Skin Sens., 1, 
H317  
Skin Corr./Irrit., 2, 
H315  
Flam. Liq., 3, 
H226. Aquatic 
Chronic, 1, H410  
 

[1] 

Typ 
[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub rodowiska  
[2] Substancja, dla której wyznaczono dopuszczalne stę enie w rodowisku pracy 
[3] Substancja PBT 
[4] Substancja vPvB 
Pe ny tekst zwrotów R lub uwag H jak powy ej podano w punkcie 16. 

 
Najwy sze dopuszczalne stę enia, je li są dostępne, wymienione są wymienione w czę ci 8.W 
punkcie 3 karty charakterystyki poszczególne ilo ci substancji mieszaniny zosta y podane w 
przedzia ach w celu zachowania poufno ci danych. Przedzia y te nie oznaczają zakresów zawarto ci 
substancji produktu, s u ą one wy ącznie w celu ochrony danych, które są w asno ciąintelektualną. 
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Klasyfikacja przedstawiona w punktach 2 i 15 przedstawia w a ciwą klasyfikację sk adu mieszaniny 

produktu 

 
 

4. 4. 4. 4. rodki pierwszej pomocyrodki pierwszej pomocyrodki pierwszej pomocyrodki pierwszej pomocy    
    

4.14.14.14.1    Opis Opis Opis Opis rodkrodkrodkrodkóóóów pierwszej pomocyw pierwszej pomocyw pierwszej pomocyw pierwszej pomocy    
    
Kontakt z okiemKontakt z okiemKontakt z okiemKontakt z okiem    
Bezzw ocznie zasięgnąć porady medycznej. Natychmiast przep ukać oczy du ą ilo cią wody, od czasu 
do czasu podnosząc górna i dolna powiekę. Nale y kontynuować p ukanie przez co najmniej 10 minut. 

Oparzenia chemikaliami powinny być niezw ocznie opatrzone przez lekarza.  
 
WdychanieWdychanieWdychanieWdychanie    
Nale y wezwać pomoc medyczną w przypadku dalszego występowania objawów lub w przypadku ich 
nasilania się. W przypadku utraty przytomno ci, nale y u o yć w pozycji do udzielania pierwszej 

pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozlu nić ciasną 
odzie , na przyk ad ko nierz, krawat lub pasek.  
    
Kontakt ze skKontakt ze skKontakt ze skKontakt ze skóóóórrrrąąąą 
Sp ukać ska oną skórę du ą ilo cią wody. Zdjąć ska oną odzie  i buty. Nale y kontynuować p ukanie 
przez co najmniej 10 minut. Zasięgnąć porady medycznej. Uprać odzie  przed ponownym u yciem. 

Wyczy cić dok adnie buty przed ponownym za o eniem.  
    
SpoSpoSpoSpo ycieycieycieycie 
Zapewnić osobie ciep o i spokój. Je eli materia  zosta  po knięty a nara ona osoba jest przytomna, 
nale y podać do wypicia ma ą ilo ć wody. Nie wywo ywać wymiotów, je li nie jest to zalecane przez 

personel medyczny. W przypadku wystąpienia wymiotów, g owa powinna być utrzymywana nisko, tak 
aby wymiociny nie dosta y się do p uc. W przypadku utraty przytomno ci, nale y u o yć w pozycji do 
udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. 
Rozlu nić ciasną odzie , na przyk ad ko nierz, krawat lub pasek. W przypadku po knięcia, przep ukać 
usta wodą (tylko w przypadku, kiedy osoba jest przytomna–. Nale y wezwać pomoc medyczną w 
przypadku dalszego występowania objawów lub w przypadku ich nasilania się.  

    
Ochrona osOchrona osOchrona osOchrona osóóóób udzielajb udzielajb udzielajb udzielająąąącychcychcychcych    pierwszej pomocypierwszej pomocypierwszej pomocypierwszej pomocy 
Mo e być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta usta. Nie nale y 
podejmować adnych dzia a , które stwarza yby ryzyko dla kogokolwiek chyba, e jest się 
odpowiednio przeszkolonym.     
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4.24.24.24.2    NajwaNajwaNajwaNajwa niejsze ostre i opniejsze ostre i opniejsze ostre i opniejsze ostre i opóóóó nione objawy oraz skutki naranione objawy oraz skutki naranione objawy oraz skutki naranione objawy oraz skutki nara eniaeniaeniaenia    

    
Potencjalne ostre dziaPotencjalne ostre dziaPotencjalne ostre dziaPotencjalne ostre dzia anie na zdrowieanie na zdrowieanie na zdrowieanie na zdrowie 

 
Kontakt z okiemKontakt z okiemKontakt z okiemKontakt z okiem    
Silnie dra niący dla oczu. Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu.  
    
WdychanieWdychanieWdychanieWdychanie    

Brak doniesie  o niepo ądanych skutkach lub krytycznych zagro eniach.  
 
Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt ze skze skze skze skóóóórrrrąąąą 
Dzia a dra niąco na skórę.  
 
SpoSpoSpoSpo ycieycieycieycie 

Podra niający usta, gard o, i o ądek.  
    
 
Objawy wynikajObjawy wynikajObjawy wynikajObjawy wynikająąąące z nadmiernej ekspozycjice z nadmiernej ekspozycjice z nadmiernej ekspozycjice z nadmiernej ekspozycji    
 

Kontakt z okiemKontakt z okiemKontakt z okiemKontakt z okiem    
Do powa nych objawów mo na zaliczyć:  
ból lub podra nienie  
zawienie  
zaczerwienienie  
    

WdychanieWdychanieWdychanieWdychanie    
Brak konkretnych danych.  
    
Kontakt ze skKontakt ze skKontakt ze skKontakt ze skóóóórrrrąąąą 
Do powa nych objawów mo na zaliczyć:  

podra nienie  
zaczerwienienie  
    
SpoSpoSpoSpo ycieycieycieycie 
Brak konkretnych danych.  
    

 

4.34.34.34.3    Wskazania dotyczWskazania dotyczWskazania dotyczWskazania dotycząąąące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegóóóólnego lnego lnego lnego 
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postpostpostpostęęęępowania z poszkodowanympowania z poszkodowanympowania z poszkodowanympowania z poszkodowanym
    
Informacje dla lekarzaInformacje dla lekarzaInformacje dla lekarzaInformacje dla lekarza    
Leczyć objawowo. W przypadku po knięcia lub wdychania du ej ilo ci, natychmiast skontaktować 

się z lekarzem specjalizującym się w leczeniu zatruć truciznami.  
    
SzczegSzczegSzczegSzczegóóóólne sposoby leczenialne sposoby leczenialne sposoby leczenialne sposoby leczenia         
Bez specjalnego leczenia.  
    

    

 
 

5. Post5. Post5. Post5. Postęęęępowanie w przypadku popowanie w przypadku popowanie w przypadku popowanie w przypadku po aruaruaruaru    
  

5.15.15.15.1    rodki garodki garodki garodki ga niczeniczeniczenicze    
 
Stosowne Stosowne Stosowne Stosowne rodki garodki garodki garodki ga niczeniczeniczenicze    

U yć rodka ga niczego, w a ciwego dla otaczającego ognia.  
    
NiewNiewNiewNiew aaaa ciwe ciwe ciwe ciwe rodki garodki garodki garodki ga niczeniczeniczenicze    
Nie znane.  
    

5.25.25.25.2    SzczegSzczegSzczegSzczegóóóólne zagrolne zagrolne zagrolne zagro enia zwienia zwienia zwienia zwiąąąązane zane zane zane z substancjz substancjz substancjz substancjąąąą    lub mieszaninlub mieszaninlub mieszaninlub mieszaninąąąą    
    
ZagroZagroZagroZagro enia ze strony substancji lub mieszaninyenia ze strony substancji lub mieszaninyenia ze strony substancji lub mieszaninyenia ze strony substancji lub mieszaniny    

Brak specyficznego zagro enia po arowego lub wybuchowego.  
    
Niebezpieczne produkty spalaniaNiebezpieczne produkty spalaniaNiebezpieczne produkty spalaniaNiebezpieczne produkty spalania    
Brak konkretnych danych.  
    

5.35.35.35.3    Informacje dla straInformacje dla straInformacje dla straInformacje dla stra y poy poy poy po arnejarnejarnejarnej    
    
SzczegSzczegSzczegSzczegóóóólne lne lne lne rodki rodki rodki rodki zabezpieczajzabezpieczajzabezpieczajzabezpieczająąąące dla strace dla strace dla strace dla stra y poy poy poy po arnejarnejarnejarnej    
Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbli szej okolicy wypadku, je eli 
wybuch  po ar. Materia  szkodliwy dla organizmów wodnych. Woda zanieczyszczona tą substancją 
musi być zebrana i zabezpieczona. Nie dopu cić aby przedosta a się do systemów wodnych, cieków 

oraz studzienek. Nie nale y podejmować adnych dzia a , które stwarza yby ryzyko dla kogokolwiek 
chyba, e jest się odpowiednio przeszkolonym.  
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Specjalne wyposaSpecjalne wyposaSpecjalne wyposaSpecjalne wyposa enie enie enie enie ochronne dla straochronne dla straochronne dla straochronne dla stra akakakakóóóówwww    

Stra acy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe 
(SCBA– z maska zakrywającą ca ą twarz dzia ająca przy dodatnim ci nieniu. Podstawowy poziom 
ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia odzie  stosowana przez stra aków (w ączając 
he my, buty ochronne i rękawice–, zgodna z normą europejską EN 469.  
    
Dodatkowa informacjaDodatkowa informacjaDodatkowa informacjaDodatkowa informacja    

Niedostępne.  
    

 
 

6. Post6. Post6. Post6. Postęęęępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiskarodowiskarodowiskarodowiska    
 

6.16.16.16.1    Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne rodki ostrorodki ostrorodki ostrorodki ostro nononono ci, wyposaci, wyposaci, wyposaci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach enie ochronne i procedury w sytuacjach enie ochronne i procedury w sytuacjach enie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnychawaryjnychawaryjnychawaryjnych    
 

Dla personelu nie biorDla personelu nie biorDla personelu nie biorDla personelu nie biorąąąącego udziacego udziacego udziacego udzia u w akcji ratowniczeju w akcji ratowniczeju w akcji ratowniczeju w akcji ratowniczej    
Nie nale y podejmować adnych dzia a , które stwarza yby ryzyko dla kogokolwiek chyba, e jest się 
odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych terenów. Nie udzielać zezwolenia na 
wej cie - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po 
rozlanym materiale. Zapewnić w a ciwą wentylację. W razie niewystarczającej wentylacji, nale y nosić 
odpowiednią maskę. Za o yć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.  

    
Dla personelu biorDla personelu biorDla personelu biorDla personelu biorąąąącego udziacego udziacego udziacego udzia     w akcji ratowniczejw akcji ratowniczejw akcji ratowniczejw akcji ratowniczej    
Je li dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzie  specjalna, zapoznać się z informacjami w punkcie 8, 
dotyczącymi materia ów w a ciwych i nieodpowiednich. Dodatkowe informacje dotyczące rodków 
higieny podano w punkcie 8.  

    
    

6.26.26.26.2    rodki ostrorodki ostrorodki ostrorodki ostro nononono ci w zakresie ochrony ci w zakresie ochrony ci w zakresie ochrony ci w zakresie ochrony rodowiskarodowiskarodowiskarodowiska    
    
Nale y unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materia u jego sp ywania do gleby lub kontaktu z 

glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. Nale y poinformować odpowiednie w adze, w 
przypadku kiedy produkt spowodowa  zanieczyszczenie rodowiska ( cieków, cieków wodnych, gleby 
lub powietrza–. Materia  zanieczyszczający wodę. 
    



Data aktualizacji 29.11.2012 Strona:10/24 
 
 
 

   
 

6.36.36.36.3    Metody i materiaMetody i materiaMetody i materiaMetody i materia y zapobiegajy zapobiegajy zapobiegajy zapobiegająąąące rozprzestrzenianiu sice rozprzestrzenianiu sice rozprzestrzenianiu sice rozprzestrzenianiu sięęęę    skaskaskaska enia i senia i senia i senia i s uuuu ąąąące do usuwania ce do usuwania ce do usuwania ce do usuwania 
skaskaskaska eniaeniaeniaenia    
    
MaMaMaMa e rozlaniee rozlaniee rozlaniee rozlanie    
Wynie ć pojemniki z obszaru rozlania. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji 
odpadów. Wessać lub zebrać materia  i umie cić w oznakowanym pojemniku.  
    

DuDuDuDu e rozlaniee rozlaniee rozlaniee rozlanie    
Wynie ć pojemniki z obszaru rozlania. Wessać lub zebrać materia  i umie cić w oznakowanym 
pojemniku. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Uwaga: Patrz czę ć 
1, aby uzyskać Informacje o kontaktach w sytuacjach awaryjnych i czę ć 13 z danymi o likwidacji 
odpadów.Nie palić  ani nie uzywać zapalek lub zapalniczek, podczas  

 
    

6.46.46.46.4    Odniesienia do innych sekcjiOdniesienia do innych sekcjiOdniesienia do innych sekcjiOdniesienia do innych sekcji    
Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w punkcie 1.    
Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w punkcie 8.    
Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w punkcie 13.    

 
 

7. Post7. Post7. Post7. Postęęęępowanie z substancjami i powanie z substancjami i powanie z substancjami i powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowaniemieszaninami oraz ich magazynowaniemieszaninami oraz ich magazynowaniemieszaninami oraz ich magazynowanie    
 
Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji 
dotyczących konkretnych zastosowa , wed ug scenariuszy nara enia, nale y zapoznać się z 

wykazem zidentyfikowanych zastosowa  w punkcie 1. 

7.17.17.17.1    rodki ostrorodki ostrorodki ostrorodki ostro nononono ci dotyczci dotyczci dotyczci dotycząąąące bezpiecznego postce bezpiecznego postce bezpiecznego postce bezpiecznego postęęęępowaniapowaniapowaniapowania    
 

rodki ochronnerodki ochronnerodki ochronnerodki ochronne    
Nosić w a ciwe wyposa enie ochrony osobistej (patrz czę ć 8–. Nie dopu cić, do przedostania się do 
oczu, na skórę lub ubranie. Nie spo ywać. Przechowywać w oryginalnym pojemniku lub 

zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego materia u, dok adnie 
zamkniętym, je li nie jest u ytkowany. Puste pojemniki mogą zachowywać resztki produktu i mogą być 
niebezpieczne. Nie u ywać powtórnie pojemnika. 
WskazWskazWskazWskazóóóówki dotyczwki dotyczwki dotyczwki dotycząąąące ogce ogce ogce ogóóóólnej higieny pracylnej higieny pracylnej higieny pracylnej higieny pracy    
Nale y zabronić spo ywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w którym ten 

materia  jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umyć ręce i twarz 
przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Przed wej ciem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzie  
oraz sprzęt ochronny. Dodatkowe informacje dotyczące rodków higieny podano w punkcie 8. 
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7.27.27.27.2    Warunki bezpiecznego magazynowania, Warunki bezpiecznego magazynowania, Warunki bezpiecznego magazynowania, Warunki bezpiecznego magazynowania, ąąąącznie z informacjami dotyczcznie z informacjami dotyczcznie z informacjami dotyczcznie z informacjami dotycząąąącymi cymi cymi cymi wszelkich wszelkich wszelkich wszelkich 
wzajemnych niezgodnowzajemnych niezgodnowzajemnych niezgodnowzajemnych niezgodno cicicici    
Nale y przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, 
z dala od promieni s onecznych; w suchym, ch odnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala 
od niezgodnych materia ów (patrz dzia  10–, napojów i jedzenia. Pojemnik powinien pozostać 

zamknięty i szczelny, a  do czasu u ycia. Pojemniki, które zosta y otwarte muszą być ponownie 
uszczelnione i przechowywane w po o eniu pionowym, aby nie dopu cić do wycieku substancji. Nie 
przechowywać w nie oznakowanych pojemnikach. U ywać odpowiednich pojemników 
zapobiegających ska eniu rodowiska.  

    
    

7.37.37.37.3    SzczegSzczegSzczegSzczegóóóólne zastosowanie(lne zastosowanie(lne zastosowanie(lne zastosowanie(----a– koa– koa– koa– ko cowecowecowecowe    
ZaleceniaZaleceniaZaleceniaZalecenia    
Niedostępne 
    

RozwiRozwiRozwiRozwiąąąązania specyficzne dla sektora przemyszania specyficzne dla sektora przemyszania specyficzne dla sektora przemyszania specyficzne dla sektora przemys owegoowegoowegoowego    
Niedostępne 
 

 
 

8. Kontrola 8. Kontrola 8. Kontrola 8. Kontrola naranaranaranara enia/enia/enia/enia/ rodki ochrony indywidualnejrodki ochrony indywidualnejrodki ochrony indywidualnejrodki ochrony indywidualnej    
Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji 
dotyczących konkretnych zastosowa , wed ug scenariuszy nara enia, nale y zapoznać się z 
wykazem zidentyfikowanych zastosowa  w punkcie 1. 

8.18.18.18.1 Parametry dotyczParametry dotyczParametry dotyczParametry dotycząąąące kontrolice kontrolice kontrolice kontroli 
NajwyNajwyNajwyNajwy sze dopuszczalne stsze dopuszczalne stsze dopuszczalne stsze dopuszczalne stęęęę eniaeniaeniaenia    
    

Nazwa Nazwa Nazwa Nazwa 
produktu/skproduktu/skproduktu/skproduktu/sk adnikaadnikaadnikaadnika    

NajwyNajwyNajwyNajwy sze dopuszczalne stsze dopuszczalne stsze dopuszczalne stsze dopuszczalne stęęęę eniaeniaeniaenia    

Calcium carbonate Ministra Pracy i Polityki SpoMinistra Pracy i Polityki SpoMinistra Pracy i Polityki SpoMinistra Pracy i Polityki Spo ecececec    ((((2002200220022002----11111111----29292929– – – – Notes:Notes:Notes:Notes:    PyPyPyPy     cacacaca kowity kowity kowity kowity 

zawierajzawierajzawierajzawierająąąący wolncy wolncy wolncy wolnąąąą    krystalicznkrystalicznkrystalicznkrystalicznąąąą    krzemionkkrzemionkkrzemionkkrzemionkęęęę    poniponiponiponi ej 2%. A. Substancje ej 2%. A. Substancje ej 2%. A. Substancje ej 2%. A. Substancje 
chemicznechemicznechemicznechemiczne    

rednia wa ona w czasie (TWA– 10 mg/m3 Postać: Py  
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Zalecane procedury monitoringuZalecane procedury monitoringuZalecane procedury monitoringuZalecane procedury monitoringu    

Je eli produkt zawiera sk adniki, na które ekspozycja jest ograniczona mo e być niezbędny monitoring 
osobisty, monitoring rodowiska pracy lub biologiczny w celu okre lenia skuteczno ci wentylacji lub 
inny sposób kontroli konieczno ci u ywania rodków ochrony dróg oddechowych. Nale y się odnie ć 
do Normy Europejskiej EN 689 w celu poznania metod okre lenia nara enia substancją chemiczną 
przez drogi oddechowe oraz do krajowej dokumentacji dającej wskazówki związane z metodami 
oznaczania substancji niebezpiecznych.  

    
 
 

8.28.28.28.2    Kontrola naraKontrola naraKontrola naraKontrola nara eniaeniaeniaenia    
Odpowiednie zabezpieczenia techniczneOdpowiednie zabezpieczenia techniczneOdpowiednie zabezpieczenia techniczneOdpowiednie zabezpieczenia techniczne    
Je eli niniejszy produkt zawiera sk adniki ograniczonego nara enia, nale y stosować bariery 
procesowe, miejscowe wyciągi oparów lub inne zabezpieczenia techniczne pozwalające utrzymanie 
poziomu nara enia poni ej zalecanych lub prawnych granic.  

    
Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne rodki ochronyrodki ochronyrodki ochronyrodki ochrony    

rodki zachowania rodki zachowania rodki zachowania rodki zachowania higienyhigienyhigienyhigieny    
Nale y się upewnić czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice bezpiecze stwa znajdują się w 
pobli u miejsca pracy.  

    
Ochrona oczu/twarzyOchrona oczu/twarzyOchrona oczu/twarzyOchrona oczu/twarzy    
Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzoną normą powinno być stosowane w przypadku, kiedy 
ocena ryzyka wskazuje, e jest to konieczne w celu uniknięcia nara enia poprzez chlapnięcia, mgie ki, 
gazy lub py y. U ytkowanie przemys owe Nosić rodki ochrony oczu. Eye/Face Protection: Okulary lub 
maska twarzowa zabezpieczające przed rozpryskiwaniem substancji chemicznych.  

    
Ochrona skOchrona skOchrona skOchrona skóóóóryryryry    
    
Ochrona rOchrona rOchrona rOchrona rąąąąkkkk    
Do stosowania przemys owego 

Ochrona ciaOchrona ciaOchrona ciaOchrona cia aaaa    
W zale no ci od wykonywanego zadania nale y stosować ubiór ochronny odpowiedni do 
potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed przystąpieniem do pracy., Do 
stosowania przemys owego, Nosić odpowiednią odzie  ochronną., Unikać wyd u onego lub 
powtarzającego się kontaktu ze skórą.     
Inne Inne Inne Inne rodki ochrony skrodki ochrony skrodki ochrony skrodki ochrony skóóóóry/ciary/ciary/ciary/cia aaaa    

Przed rozpoczęciem operowania tym produktem, nale y wybrać odpowiednie obuwie i dodatkowe 
rodki ochrony skóry, bazując na wykonywanych zadaniach i związanych z nimi zagro eniem. 
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Podlegają one zatwierdzeniu przez specjalistę BHP.  

 
    
Ochrona drOchrona drOchrona drOchrona dróóóóg oddechowychg oddechowychg oddechowychg oddechowych    
Przy normalnym i zgodnym z przeznaczeniem u yciu, nie jest potrzebna maska oddechowa. W a ciwie 
dopasowany aparat oddechowy, wyposa ony w filtr powietrza lub zasilany powietrzem, zgodny z 
zatwierdzoną normą powinien być noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, e jest to konieczne. Wybór 

maski oddechowej powinien być dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu 
ekspozycji, niebezpiecze stwa produktu i limitów bezpiecze stwa pracy wybranej maski.  
    
 
Kontrola naraKontrola naraKontrola naraKontrola nara enia enia enia enia rodowiskarodowiskarodowiskarodowiska    

Emisja z uk adów wentylacyjnych i urządze  procesowych powinna być sprawdzana w celu okre lenia 
ich zgodno ci z wymogami praw o ochronie rodowiska. W niektórych przypadkach potrzebne będą 
skrubery usuwające opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządze  procesowych, mające na celu 
zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.  
    
 
 

9. W9. W9. W9. W aaaa ciwociwociwociwo ci fizyczne i chemiczneci fizyczne i chemiczneci fizyczne i chemiczneci fizyczne i chemiczne    

 
9.19.19.19.1    Informacje na temat podstawowych wInformacje na temat podstawowych wInformacje na temat podstawowych wInformacje na temat podstawowych w aaaa ciwociwociwociwo ci fizycznych i chemicznychci fizycznych i chemicznychci fizycznych i chemicznychci fizycznych i chemicznych    
WyglWyglWyglWygląąąądddd    

PostaPostaPostaPostaćććć    cia o sta e 

KolorKolorKolorKolor    Niedostępne 

ZapachZapachZapachZapach    perfumowany 

WartoWartoWartoWarto ćććć    graniczna graniczna graniczna graniczna 

zapachuzapachuzapachuzapachu    

Niedostępne 

pHpHpHpH    Niedostępne. 

Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura 

topnienia/krzepnitopnienia/krzepnitopnienia/krzepnitopnienia/krzepnięęęęciaciaciacia    

Niedostępne. 

Temperatura poczTemperatura poczTemperatura poczTemperatura począąąątku tku tku tku 

wrzenia i zakres wrzenia i zakres wrzenia i zakres wrzenia i zakres 

Niedostępne. 
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wrzeniawrzeniawrzeniawrzenia    

Temperatura zapTemperatura zapTemperatura zapTemperatura zap onuonuonuonu    Niepalne. 

SzybkoSzybkoSzybkoSzybko ćććć    parowaniaparowaniaparowaniaparowania    Niedostępne 

atwopalnoatwopalnoatwopalnoatwopalno ćććć    (cia(cia(cia(cia o o o o 

stastastasta e, gaz–e, gaz–e, gaz–e, gaz–    

Niedostępne 

GGGGęęęęstostostosto ćććć    Niedostępne 

GGGGęęęęstostostosto ćććć    paryparyparypary    Niedostępne 

RozpuszczalnoRozpuszczalnoRozpuszczalnoRozpuszczalno ćććć    w wodzie w temperaturze w wodzie w temperaturze w wodzie w temperaturze w wodzie w temperaturze 

pokojowej (g/l–:pokojowej (g/l–:pokojowej (g/l–:pokojowej (g/l–:    

Niedostępne 

Granice palnoGranice palnoGranice palnoGranice palno ci lub wybuchowoci lub wybuchowoci lub wybuchowoci lub wybuchowo ci: ci: ci: ci: 

ggggóóóórna/dolnarna/dolnarna/dolnarna/dolna    

Ni szy: Niedostępne. 

Górny: Niedostępne. 

PrPrPrPręęęę nononono ćććć    paryparyparypary    Niedostępne. 

GGGGęęęęstostostosto ćććć    paryparyparypary    Niedostępne 

GGGGęęęęstostostosto ćććć    wzglwzglwzglwzglęęęędnadnadnadna    1,600 g/cm3   

RozpuszczalnoRozpuszczalnoRozpuszczalnoRozpuszczalno ćććć    Niedostępne 

WspWspWspWspóóóó czynnik podziaczynnik podziaczynnik podziaczynnik podzia u u u u 

oktanol/wodaoktanol/wodaoktanol/wodaoktanol/woda    

Niedostępne 

Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura 

samozapsamozapsamozapsamozap onuonuonuonu    

Niedostępne 

LepkoLepkoLepkoLepko ćććć    Dynamiczna: Niedostępne  
Kinematyczna: Niedostępne. 

WWWW aaaa ciwociwociwociwo ci ci ci ci 

wybuchowewybuchowewybuchowewybuchowe    

Niedostępne 

WWWW aaaa ciwociwociwociwo ci ci ci ci 

utleniajutleniajutleniajutleniająąąącececece    

Niedostępne 

9.29.29.29.2    Inne informacjeInne informacjeInne informacjeInne informacje    
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SADTSADTSADTSADT    Niedostępne 

Rodzaj aerozoluRodzaj aerozoluRodzaj aerozoluRodzaj aerozolu    Niedostępne 

CiepCiepCiepCiep o spalaniao spalaniao spalaniao spalania    Niedostępne. 

 
 
 
 

10. Stabilno10. Stabilno10. Stabilno10. Stabilno ćććć    i reaktywnoi reaktywnoi reaktywnoi reaktywno ćććć    
10.1 10.1 10.1 10.1 ReaktywnoReaktywnoReaktywnoReaktywno ćććć    Dla tego produktu lub jego sk adników nie ma konkretnych danych testowych 

dotyczących reaktywno ci.  

10.2 10.2 10.2 10.2 StabilnoStabilnoStabilnoStabilno ćććć    

chemicznachemicznachemicznachemiczna    

Produkt jest trwa y.  

10.3 10.3 10.3 10.3 MoMoMoMo liwoliwoliwoliwo ćććć    

wystwystwystwystęęęępowania powania powania powania 

niebezpiecznych niebezpiecznych niebezpiecznych niebezpiecznych 

reakcjireakcjireakcjireakcji    

W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią 

niebezpieczne reakcje. 

10.4 10.4 10.4 10.4 Warunki, ktWarunki, ktWarunki, ktWarunki, któóóórych rych rych rych 

nalenalenalenale y unikay unikay unikay unikaćććć    

Brak konkretnych danych.      

10.5 10.5 10.5 10.5 MateriaMateriaMateriaMateria y y y y 

niezgodneniezgodneniezgodneniezgodne    

Brak konkretnych danych. 

    

10.6 10.6 10.6 10.6 Niebezpieczne Niebezpieczne Niebezpieczne Niebezpieczne 

produkty rozkprodukty rozkprodukty rozkprodukty rozk aduaduaduadu    

W normalnych warunkach magazynowania i u ytkowania, nie powinien 

nastąpić niebezpieczny rozk ad produktu.    

 

 

11. Informacje 11. Informacje 11. Informacje 11. Informacje toksykologicznetoksykologicznetoksykologicznetoksykologiczne    
    

11.111.111.111.1    Informacje dotyczInformacje dotyczInformacje dotyczInformacje dotycząąąące skutkce skutkce skutkce skutkóóóów toksykologicznychw toksykologicznychw toksykologicznychw toksykologicznych 

 
ToksycznoToksycznoToksycznoToksyczno ćććć    ostraostraostraostra
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LD50 (przez drogi LD50 (przez drogi LD50 (przez drogi LD50 (przez drogi 

pokarmowe–pokarmowe–pokarmowe–pokarmowe–    

> 2,000 mg/kg 

 
PodraPodraPodraPodra nienie/nadnienie/nadnienie/nadnienie/nad erkaerkaerkaerka 
OczyOczyOczyOczy 
Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu. 
 

SkSkSkSkóóóórararara    
Powoduje podra nienie skóry. 
 
UczulenieUczulenieUczulenieUczulenie 
Uwa ana za nisko uczulającą dla skóry. Zawiera substancję uwa aną za uczulającą dla skóry, ale 

poni ej poziomu klasyfikacji. 
    
Drogi oddechoweDrogi oddechoweDrogi oddechoweDrogi oddechowe    
Nie przeprowadzono bada  potwierdzających w a ciwo ci uczulające mieszaniny. Na podstawie 
sk adu mieszaniny podanej w punkcie 3, mieszanina nie wykazuje w a ciwo ci uczulających w wyniku 

wdychania. 
    
ToksycznoToksycznoToksycznoToksyczno ćććć    powtarzalnej dawkipowtarzalnej dawkipowtarzalnej dawkipowtarzalnej dawki 
niedostępne 
    
KarcynogennoKarcynogennoKarcynogennoKarcynogenno ćććć    

Brak doniesie  o niepo ądanych skutkach lub krytycznych zagro eniach. 
 
MutagennoMutagennoMutagennoMutagenno ćććć    
Brak doniesie  o niepo ądanych skutkach lub krytycznych zagro eniach. 
 

ToksycznoToksycznoToksycznoToksyczno ćććć    rozrodczarozrodczarozrodczarozrodcza    
Brak doniesie  o niepo ądanych skutkach lub krytycznych zagro eniach. 

 
 

12: Informacje ekologiczne12: Informacje ekologiczne12: Informacje ekologiczne12: Informacje ekologiczne    
12.112.112.112.1    ToksycznoToksycznoToksycznoToksyczno ćććć    

 
Dzia a szkodliwie na organizmy wodne; mo e powodować d ugo utrzymujące się niekorzystne zmiany 
w rodowisku wodnym. 
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12.212.212.212.2    TrwaTrwaTrwaTrwa oooo ćććć    i zdolnoi zdolnoi zdolnoi zdolno ćććć    do rozkdo rozkdo rozkdo rozk aduaduaduadu    
 

rodki powierzchniowo czynne (SPC– u yte w mieszaninie są atwo biodegradowalne. 
 

rodek powierzchniowo czynny / rodki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/są 
zgodny/e z kryteriami podatno ci na biodegradację zawartymi w dyrektywie (WE– nr 648/2004 
dotyczącej detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji w a ciwych w adz pa stw 
cz onkowskich i będą im udostępniane na ich bezpo rednią pro bę lub na pro bę producenta 
detergentów. 

 

12.312.312.312.3    ZdolnoZdolnoZdolnoZdolno ćććć    do bioakumulacjido bioakumulacjido bioakumulacjido bioakumulacji    
 

Nie są uwa ane za bioakumulatywne w rodowisku. 
BCF    
    

12.412.412.412.4    MobilnoMobilnoMobilnoMobilno ćććć    w glebiew glebiew glebiew glebie    
    
Mieszanina jest atwo rozpuszczalna 
    

12.512.512.512.5    Wyniki oceny wWyniki oceny wWyniki oceny wWyniki oceny w aaaa ciwociwociwociwo ci PBT i vPvBci PBT i vPvBci PBT i vPvBci PBT i vPvB    
    

rodek powierzchniowo czynny / rodki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/są 
zgodny/e z kryteriami podatno ci na biodegradację zawartymi w dyrektywie (WE– nr 648/2004 

dotyczącej detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji w a ciwych w adz pa stw 
cz onkowskich i będą im udostępniane na ich bezpo rednią pro bę lub na pro bę producenta 
detergentów. 
 

13: Post13: Post13: Post13: Postęęęępowanie z odpadamipowanie z odpadamipowanie z odpadamipowanie z odpadami    

 
Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji 
dotyczących konkretnych zastosowa , wed ug scenariuszy nara enia, nale y zapoznać się z 
wykazem zidentyfikowanych zastosowa  w punkcie 1. 

 

13.113.113.113.1    Metody unieszkodliwiania odpadMetody unieszkodliwiania odpadMetody unieszkodliwiania odpadMetody unieszkodliwiania odpadóóóówwww    

ProduktProduktProduktProdukt    
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Metody likwidowaniaMetody likwidowaniaMetody likwidowaniaMetody likwidowania    

Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, je li mo liwe. Puste 

pojemniki lub ich wyk adziny mogą zachowywać resztki produktu. Usuwać produkt i jego 

opakowanie w sposób bezpieczny. Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub produktów 

pochodnych powinna w ka dym przypadku być zgodna z wymogami ochrony rodowiska i 

legislacji związanej z utylizacja odpadów a tak e z wymogami w adz lokalnych. Nale y unikać 

rozprzestrzeniania się rozlanego materia u jego sp ywania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami 

wodnymi, drenami i kanalizacją.  

    

Odpady niebezpieczneOdpady niebezpieczneOdpady niebezpieczneOdpady niebezpieczne    

Klasyfikacja tego produktu mo e spe niać kryteria dla niebezpiecznych odpadów.  

    

OpakowanieOpakowanieOpakowanieOpakowanie    

Metody likwidowaniaMetody likwidowaniaMetody likwidowaniaMetody likwidowania    

Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, je li mo liwe. Odpady 

opakowaniowe nale y poddawać recyklingowi. Spalanie lub sk adowanie w terenie nale y rozwa ać 

jedynie wówczas gdy nie ma mo liwo ci recyklingu.  

    

Specjalne Specjalne Specjalne Specjalne rodki ostrorodki ostrorodki ostrorodki ostro nononono cicicici    

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Nale y zachować ostro no ć podczas 

operowania opró nionymi pojemnikami, które nie zosta y wyczyszczone lub wyp ukane od wewnątrz. 

Puste pojemniki lub ich wyk adziny mogą zachowywać resztki produktu. Nale y unikać 

rozprzestrzeniania się rozlanego materia u jego sp ywania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami 

wodnymi, drenami i kanalizacją.  

 

 

14. Informacje dotycz14. Informacje dotycz14. Informacje dotycz14. Informacje dotycząąąące transportuce transportuce transportuce transportu    
 

    ADR/RIDADR/RIDADR/RIDADR/RID    ADN/ADNRADN/ADNRADN/ADNRADN/ADNR    IMDGIMDGIMDGIMDG    
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14.114.114.114.1    Numer UN Numer UN Numer UN Numer UN 

(numer ONZ–(numer ONZ–(numer ONZ–(numer ONZ–    

            

14.214.214.214.2    PrawidPrawidPrawidPrawid owa owa owa owa 

nazwa nazwa nazwa nazwa 

przewozowa UNprzewozowa UNprzewozowa UNprzewozowa UN    

            

14.314.314.314.3    Klasa(Klasa(Klasa(Klasa(----y– y– y– y– 

zagrozagrozagrozagro enia w enia w enia w enia w 

transporcietransporcietransporcietransporcie    

 

Brak przepisów.    

 

Brak przepisów.    

 

Brak przepisów.    

14.414.414.414.4    Grupa Grupa Grupa Grupa 

pakowaniapakowaniapakowaniapakowania    

            

14.5.14.5.14.5.14.5.    ZagroZagroZagroZagro enia enia enia enia 

dla dla dla dla rodowiskarodowiskarodowiskarodowiska    

            

14.614.614.614.6    SzczegSzczegSzczegSzczegóóóólne lne lne lne 

rodki rodki rodki rodki 

ostroostroostroostro nononono ci dla ci dla ci dla ci dla 

uuuu ytkownikytkownikytkownikytkownikóóóówwww    

Niedostępne Niedostępne Niedostępne 

Dodatkowa Dodatkowa Dodatkowa Dodatkowa 

informacjainformacjainformacjainformacja    

    

 

        

 

14.714.714.714.7    Transport luzem zgodnie z zaTransport luzem zgodnie z zaTransport luzem zgodnie z zaTransport luzem zgodnie z za ąąąącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem cznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem cznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem cznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem 

IBCIBCIBCIBC    

Niedostępne. 

 

15: Informacje dotycz15: Informacje dotycz15: Informacje dotycz15: Informacje dotycząąąące przepisce przepisce przepisce przepisóóóów prawnychw prawnychw prawnychw prawnych    
    

15.115.115.115.1    Przepisy prawne dotyczPrzepisy prawne dotyczPrzepisy prawne dotyczPrzepisy prawne dotycząąąące bezpieczece bezpieczece bezpieczece bezpiecze stwa, ochrony zdrowia i stwa, ochrony zdrowia i stwa, ochrony zdrowia i stwa, ochrony zdrowia i rodowiska specyficzne rodowiska specyficzne rodowiska specyficzne rodowiska specyficzne 

dla substancji lub mieszaninydla substancji lub mieszaninydla substancji lub mieszaninydla substancji lub mieszaniny    
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RozporzRozporzRozporzRozporząąąądzenie UE (WE– Nr. 1907/2006 (REACH–dzenie UE (WE– Nr. 1907/2006 (REACH–dzenie UE (WE– Nr. 1907/2006 (REACH–dzenie UE (WE– Nr. 1907/2006 (REACH–    

Aneks XIV Aneks XIV Aneks XIV Aneks XIV ----    Wykaz substancji Wykaz substancji Wykaz substancji Wykaz substancji podlegajpodlegajpodlegajpodlegająąąących procedurze udzielania zezwolecych procedurze udzielania zezwolecych procedurze udzielania zezwolecych procedurze udzielania zezwole     

Substancje wzbudzajSubstancje wzbudzajSubstancje wzbudzajSubstancje wzbudzająąąące szczegce szczegce szczegce szczegóóóólnie dulnie dulnie dulnie du e obawye obawye obawye obawy    

RakotwRakotwRakotwRakotwóóóórczyrczyrczyrczy::::    aden ze sk adników nie znajduje się w wykazie.    

MutagenMutagenMutagenMutagen::::    aden ze sk adników nie znajduje się w wykazie. 

ReprotoksycznyReprotoksycznyReprotoksycznyReprotoksyczny::::    aden ze sk adników nie znajduje się w wykazie. 

PBTPBTPBTPBT: : : : aden ze sk adników nie znajduje się w wykazie. 

vPvBvPvBvPvBvPvB: : : : aden ze sk adników nie znajduje się w wykazie.    

    

Ograniczenia dotyczOgraniczenia dotyczOgraniczenia dotyczOgraniczenia dotycząąąące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektce produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektce produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektce produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektóóóórych niebezpiecznych rych niebezpiecznych rych niebezpiecznych rych niebezpiecznych 

substancji, preparatsubstancji, preparatsubstancji, preparatsubstancji, preparatóóóów i wyrobw i wyrobw i wyrobw i wyrobóóóówwww    

Nie dotyczy. 

Inne przepisy UEInne przepisy UEInne przepisy UEInne przepisy UE    

Wykaz europejskiWykaz europejskiWykaz europejskiWykaz europejski    

Nieokre lony.    

Zintegrowana lista zapobiegania i kontroli zanieczyszczeZintegrowana lista zapobiegania i kontroli zanieczyszczeZintegrowana lista zapobiegania i kontroli zanieczyszczeZintegrowana lista zapobiegania i kontroli zanieczyszcze     (IPPC– (IPPC– (IPPC– (IPPC– ----    powietrzepowietrzepowietrzepowietrze     

Nie wymieniony 

Zintegrowana lista zapobiegania i kontroli zanieczyszczeZintegrowana lista zapobiegania i kontroli zanieczyszczeZintegrowana lista zapobiegania i kontroli zanieczyszczeZintegrowana lista zapobiegania i kontroli zanieczyszcze     (IPPC– (IPPC– (IPPC– (IPPC– ----    wodawodawodawoda     

Nie wymieniony    

 

Dozownik aerozoluDozownik aerozoluDozownik aerozoluDozownik aerozolu       Nie dotyczy. 

 

Przepisy narodowePrzepisy narodowePrzepisy narodowePrzepisy narodowe    
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UwagaUwagaUwagaUwaga    Ten produkt zosta  sklasyfikowany zgodnie z dyrektywa w sprawie 

preparatów (1999/45/EC z pó niejszymi zmianami–. 

    

Przepisy miPrzepisy miPrzepisy miPrzepisy mięęęędzynarodowedzynarodowedzynarodowedzynarodowe 

15.215.215.215.2    Przepisy prawne Przepisy prawne Przepisy prawne Przepisy prawne 

dotyczdotyczdotyczdotycząąąące ce ce ce 

bezpieczebezpieczebezpieczebezpiecze stwa, stwa, stwa, stwa, 

ochrony zdrowia i ochrony zdrowia i ochrony zdrowia i ochrony zdrowia i 

rodowiska rodowiska rodowiska rodowiska 

specyficzne dla specyficzne dla specyficzne dla specyficzne dla 

substancji lub substancji lub substancji lub substancji lub 

mieszaninymieszaninymieszaninymieszaniny    

Produkt zawiera substancje, dla których ocena bezpiecze stwa chemicznego 

jest w dalszym ciągu wymagana.  

 

 

 

16. Inne informacje16. Inne informacje16. Inne informacje16. Inne informacje    
    
SkrSkrSkrSkróóóóty i akronimyty i akronimyty i akronimyty i akronimy    ATE = Szacunkowa toksyczno ć ostra 

CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania 

(Rozporządzenie (WE– nr 1272/2008– 

SNEL = Pochodny poziom nie skutkujący 

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujący rodzaj zagro enia 

PNEC = Prognozowane Stę enie Bezskutkowe 

RRN = Numer rejestracyjny REACH 

Podstawowe pozycje Podstawowe pozycje Podstawowe pozycje Podstawowe pozycje 

literaturowe i literaturowe i literaturowe i literaturowe i rrrróóóódddd a a a a 

Toksyczno ć ostra (LD50– tej mieszaniny, podana w punkcie 11, zosta a 

obliczona za pomocą metody proporcjonalno ci (Holland, G.H. (1994–. 
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danychdanychdanychdanych    Verification of a Mathematical Method for the Estimation of the Acute 

Ingestion Hazard of Detergent Preparations. Toxic in Vitro, Vol. 8 No. 6 

pp1177  1183, Elsevier Science Limited, Wielka Brytania.–   

PePePePe ny tekst sktny tekst sktny tekst sktny tekst sktóóóóconych conych conych conych 

deklaracji Hdeklaracji Hdeklaracji Hdeklaracji H    

H302  Dzia a szkodliwie po po knięciu. 

H400  Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

H410  Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując d ugotrwa e 

skutki. 

H318  Powoduje powa ne uszkodzenie oczu. 

H319  Dzia a dra niąco na oczy. 

H226  atwopalna ciecz i pary. 

H315  Dzia a dra niąco na skórę. 

H317  Mo e powodować reakcję alergiczną skóry. 

H336  Mo e wywo ywać uczucie senno ci lub zawroty g owy. 

H361fd  Podejrzewa się, e dzia a szkodliwie na p odno ć. Podejrzewa się, 

e dzia a szkodliwie na p ód. 

H411  Dzia a toksycznie na organizmy wodne, powodując d ugotrwa e skutki. 

 

PePePePe ny tekst klasyfikacji ny tekst klasyfikacji ny tekst klasyfikacji ny tekst klasyfikacji 

[CLP/GHS][CLP/GHS][CLP/GHS][CLP/GHS]    

Acute Tox.Acute Tox.Acute Tox.Acute Tox.    4444, , , , H302H302H302H302::::  TOKSYCZNO Ć OSTRA: DOUSTNIE   - Kategoria 4  

Aquatic AcuteAquatic AcuteAquatic AcuteAquatic Acute    1111, , , , H400H400H400H400::::  OSTRE ZAGRO ENIE DLA RODOWISKA 

WODNEGO  - Kategoria 1  

Aquatic ChronicAquatic ChronicAquatic ChronicAquatic Chronic    1111, , , , H410H410H410H410::::  PRZEWLEK E ZAGRO ENIE DLA 

RODOWISKA WODNEGO  - Kategoria 1  

Eye Dam./Irrit.Eye Dam./Irrit.Eye Dam./Irrit.Eye Dam./Irrit.    1111, , , , H318H318H318H318::::  POWA NE USZKODZENIE OCZU/DZIA ANIE 

DRA NIĄCE NA OCZY  - Kategoria 1  

Eye Dam./Irrit.Eye Dam./Irrit.Eye Dam./Irrit.Eye Dam./Irrit.    2222, , , , H319H319H319H319::::  POWA NE USZKODZENIE OCZU/DZIA ANIE 

DRA NIĄCE NA OCZY  - Kategoria 2  

Flam. Liq.Flam. Liq.Flam. Liq.Flam. Liq.    3333, , , , H226H226H226H226::::  SUBSTANCJE CIEK E ATWOPALNE  - Kategoria 3  

Skin Corr./Irrit.Skin Corr./Irrit.Skin Corr./Irrit.Skin Corr./Irrit.    2222, , , , H315H315H315H315::::  DZIA ANIE RĄCE/DRA NIĄCE NA SKÓRĘ  - 

Kategoria 2  

Skin Sens.Skin Sens.Skin Sens.Skin Sens.    1111, , , , H317H317H317H317::::  DZIA ANIE UCZULAJĄCE NA SKÓRĘ  - Kategoria 1  

STOT SESTOT SESTOT SESTOT SE    3333, , , , H336H336H336H336::::  DZIA ANIE TOKSYCZNE NA NARZĄDY DOCELOWE - 

NARA ENIE JEDNORAZOWE: WDYCHANIE   [Skutek narkotyczny] - 

Kategoria 3  
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Repr.Repr.Repr.Repr.    2222, , , , H361fdH361fdH361fdH361fd::::  DZIA ANIE SZKODLIWE NA ROZRODCZO Ć  - 

Kategoria 2  

Aquatic AcuteAquatic AcuteAquatic AcuteAquatic Acute    2222, , , , H411H411H411H411::::  OSTRE ZAGRO ENIE DLA RODOWISKA 

WODNEGO  - Kategoria 2  

 

PePePePe ny tekst skrny tekst skrny tekst skrny tekst skróóóóconych conych conych conych 

zwrotzwrotzwrotzwrotóóóów Rw Rw Rw R    

R10- Produkt atwopalny. 

R62- Mo liwe ryzyko upo ledzenia p odno ci. 

R22- Dzia a szkodliwie po po knięciu. 

R41- Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu. 

R38- Dzia a dra niąco na skórę. 

R36/38- Dzia a dra niąco na oczy i skórę. 

R37/38- Dzia a dra niąco na drogi oddechowe i skórę. 

R43- Mo e powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 

R50/53- Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne; mo e powodować 

d ugo utrzymujące się niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym. 

R51/53- Dzia a toksycznie na organizmy wodne; mo e powodować d ugo 

utrzymujące się niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym. 

R52/53- Dzia a szkodliwie na organizmy wodne; mo e powodować d ugo 

utrzymujące się niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym. 

 

PePePePe ny tekst klasyfikacji ny tekst klasyfikacji ny tekst klasyfikacji ny tekst klasyfikacji 

[DSD/DPD][DSD/DPD][DSD/DPD][DSD/DPD]    

Repr.Cat.3 - Substancja dzia ająca szkodliwie na rozrodczo ć kategorii 3 

Xn - Produkt szkodliwy 

Xi - Produkt dra niący 

N - Produkt niebezpieczny dla rodowiska. 

 

Data wydrukuData wydrukuData wydrukuData wydruku    29.11.2012 

Data wydaniaData Data wydaniaData Data wydaniaData Data wydaniaData 

aktualizacjiaktualizacjiaktualizacjiaktualizacji    

29.11.2012 

Data poprzedniego Data poprzedniego Data poprzedniego Data poprzedniego 00.00.0000 
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wydaniawydaniawydaniawydania    

Przyczyna:Przyczyna:Przyczyna:Przyczyna:         

WersjaWersjaWersjaWersja    01 

Informacja dla czytelnikaInformacja dla czytelnikaInformacja dla czytelnikaInformacja dla czytelnika    

Zgodnie z naszym stanem wiedzy, tu zawarte informacje sZgodnie z naszym stanem wiedzy, tu zawarte informacje sZgodnie z naszym stanem wiedzy, tu zawarte informacje sZgodnie z naszym stanem wiedzy, tu zawarte informacje sąąąą    dokdokdokdok adne. Jednak adne. Jednak adne. Jednak adne. Jednak aden z wymienionych aden z wymienionych aden z wymienionych aden z wymienionych 

tutaj dostawctutaj dostawctutaj dostawctutaj dostawcóóóów ani jego oddziaw ani jego oddziaw ani jego oddziaw ani jego oddzia óóóów, nie ponosi odpowiedzialnow, nie ponosi odpowiedzialnow, nie ponosi odpowiedzialnow, nie ponosi odpowiedzialno ci za dokci za dokci za dokci za dok adnoadnoadnoadno ćććć    i kompletnoi kompletnoi kompletnoi kompletno ćććć    

przedstawionych informacji. Za ostateczne okreprzedstawionych informacji. Za ostateczne okreprzedstawionych informacji. Za ostateczne okreprzedstawionych informacji. Za ostateczne okre lenie przydatnolenie przydatnolenie przydatnolenie przydatno ci kaci kaci kaci ka dego materiadego materiadego materiadego materia u jest u jest u jest u jest 

odpowiedzialny wyodpowiedzialny wyodpowiedzialny wyodpowiedzialny wy ąąąącznie ucznie ucznie ucznie u ytkownik. Wszystkie materiaytkownik. Wszystkie materiaytkownik. Wszystkie materiaytkownik. Wszystkie materia y mogy mogy mogy mogąąąą    spowodowaspowodowaspowodowaspowodowaćććć    nieznane nieznane nieznane nieznane 

niebezpieczeniebezpieczeniebezpieczeniebezpiecze stwa i powinny bystwa i powinny bystwa i powinny bystwa i powinny byćććć    ostroostroostroostro nie unie unie unie u ywane. Mimo, ywane. Mimo, ywane. Mimo, ywane. Mimo, e pewne zagroe pewne zagroe pewne zagroe pewne zagro enia zostaenia zostaenia zostaenia zosta yyyy    tu opisane, tu opisane, tu opisane, tu opisane, 

nie monie monie monie mo emy zagwarantowaemy zagwarantowaemy zagwarantowaemy zagwarantowaćććć, , , , e se se se sąąąą    to jedyne istniejto jedyne istniejto jedyne istniejto jedyne istniejąąąące niebezpieczece niebezpieczece niebezpieczece niebezpiecze stwa.stwa.stwa.stwa.    

 

 

 


