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1 IDENTYFIKACJA PREPARATU / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Identyfikacja produktu: AJAX Floral Fiesta Kwiat Bzu

Przeznaczenie preparatu: uniwersalny płyn czyszczący

Identyfikacja przedsiębiorstwa: COLGATE - PALMOLIVE Poland Sp. z o.o.
ul. WybrzeŜe Gdyńskie 6D
01-531 Warszawa

Administrator karty: infoSDS_CE@colpal.com

Telefon alarmowy: 0 801 66 11 66 (od poniedziałku do piatku, w godz. 9-16)

2 IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ

Produkt ten nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny, zgodnie z europejską dyrektywą
w sprawie preparatów niebezpiecznych 1999/45/WE.

3 SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Produkt ten zawiera między innymi:

Składniki Numer CAS Numer EINECS Zakres stęŜenia              Klasyfikacja
       (Dyrektywa 67/548/EWG)
Symbol Zwroty R

Sodium C10-13 Alkyl Benzenesulfonate 68411-30-3 270 115 0 pomiędzy 1 i  5% Xn, Xi 22, 38, 41
C9-11 Ethoxylated Alcohol EO 8:1 68439-46-3 polimer pomiędzy 0.01 i 1% Xn, Xi 22,41
Środki konserwujące
Kompozycje zapachowe
Linalool 78-70-6 201-134-4 Xi 38
Barwniki
 (I): Nazwa według INCI (Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych)
Treść zwrotów R ppodana jest w punkcie 16

4 PIERWSZA POMOC

Kontakt z oczami: Natychmiast dokładnie przepłukać duŜą ilością zimnej wody.

Kontakt ze skórą: Spłukać wodą.

Połknięcie: Wypić szklankę mleka lub wody. Nie wywoływać wymiotów. Skontaktować się z centrum 
zatruć (ośrodkiem toksykologicznym).

Wdychanie: Znikome prawdopodobieństwo wystąpienia.
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5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU

Niepalny (roztwór wodny, w znacznej części składający się z wody)

Temperatura zapłonu: Nie dotyczy

Środki gaśnicze: rozpylona woda, uniwersalne suche proszki gaśnicze, CO2.
(w zaleŜności od typu poŜaru i materiałów znajdujących się w pobliŜu)

Specjalne procedury gaśnicze: Podczas gaszenia poŜarów chemicznych naleŜy nosić niezaleŜny aparat oddechowy oraz 
odzieŜ ochronną odporną na chemikalia.

6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Wytrzeć niewielkie ilości rozlanego płynu.
Indywidualne środki ostroŜności: WyposaŜyć ekipę zjamującą się usuwaniem produktu we właściwe środki ochrony osobistej.

Zalecane korzystanie z rękawic ochronnych; okulary ochronne mogą być przydatne w celu ochrony oczu 
przed rozpryskującym się płynem.

Środki ostroŜności w odniesieniu do środowiska: Nie dopuścić do przedostania się duŜych ilości rozlanego płynu do kanalizacji i wód 
publicznych i gleby; powiadomić władze w przypadku przedostania sie produktu do kanalizacji, wód 
publicznych lub gleby.

Metody oczyszczania: UŜyć materiału sorpcyjnego i usunąć do specjalnego pojemnika na odpady najszybciej jak to moŜliwe.
Pozostałości spłukać pozostałości duŜą ilością wody.
Miejsca rozlania płynu mogą być śliskie.

7 POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Obchodzenie się z produktem: Brak specjalnych zaleceń.

Przechowywanie: Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. Przechowywać w temperaturze wyŜszej niŜ
 temperatura zamarzania.

8 KONTROLA NARAśENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Ochrona oczu: Unikać kontaktu z oczami.

Środki ochrony indywidulanej: OdzieŜ ochronna:
W normalnych warunkach uŜytkowania specjalna ochrona oczu lub skóry nie jest wymagana.
Podczas przetwarzania i pakowania, gdzie moŜliwy jest kontakt ze skórą lub oczami,
zaleca się korzystanie z okularów ochronnych oraz gumowych rękawic.
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9 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Postać: fioletowy, przejrzysty, rzadki płyn

Zapach: płyn perfumowany.

pH: 6.3 ± 0,4 (w niezmienionej postaci)

Gęstość względna: 1.00

Rozpuszczalność: całkowicie mieszalny z wodą

Lepkość: taka sama jak wody

10 STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilny w normalnych warunkach. Nie przewiduje się Ŝadnych niebezpiecznych reakcji.

11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt nie był testowany w całości.

W razie przypadkowego połknięcia małej ilości produktu, moŜna się spodziewać przejściowych dolegliwości 
Ŝołądkowo-jelitowych, jednak nie przewiduje się Ŝadnych ostrych, szkodliwych skutków. 
MoŜe wystąpić łagodny dyskomfort (uczucie pieczenia) oczu.
MoŜe wystąpić dyskomfort (uczucie pieczenia) skóry w przypadku długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu skóry z nierozcieńczonym 
produktem.
LD 50: > 2000 mg/kg wagi ciała

 (na podstawie toksycznych właściwości składników)

12 INFORMACJE EKOLOGICZNE

Substancje powierzchniowo czynne znajdujące się w produkcie ulegają szybkiej biodegradacji (według OECD 301)

13 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.
Nie usuwać do kanalizacji, jakichkolwiek wód lub do gruntu.

14 INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

nieklasyfikowany
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15 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Produkt ten NIE został sklasyfikowany jako niebezpieczny według europejskiej dyrektywy 1999/45/WE 
w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych.

Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem 648/2004/WE w sprawie detergentów.

Oznakowanie: Zawiera linalool. MoŜe powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

16 INNE INFORMACJE

– niniejsza karta charakterystyki preparatu chemicznego została przygotowana 
zgodnie z Rozporządzeniem 1907/2006/WE.
– niniejsza karta charakterystyki preparatu chemicznego uzupełnia wskazania 
umieszczone na opakowaniu. W szczególności naleŜy przestrzegać wskazówek dotyczących 
uŜytkowania i ostrzeŜeń umieszczonych na etykiecie.
– informacje przedstawione w niniejszej karcie charakterystyki preparatu
chemicznego została sporządzona na podstawie najlepszej wiedzy posiadanej przez Colgate-Palmolive w 
momencie jej publikacji i przedstawione zostały w dobrej wierze, jednakŜe Spółka nie moŜe zagwarantować 
ich prawidłowości, wiarygodności oraz kompletności, dlatego teŜ zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności 
za straty lub szkody wynikające z wykorzystania tych informacji.
– poniewaŜ warunki uŜytkowania i przechowywania produktu pozostają poza kontrolą Colgate-Palmolive, 
Spółka zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe w przypadku, gdy 
produkt wykorzystywany jest w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
– informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią Ŝadnej formy umowy lub zobowiązania
handlowego.

wersja karty: 07
data przygotowania: 14-lutego-07
zmienione punkty: 3
aktualizacja 04.01.2010

FORMUŁY OBJĘTE KARTĄ
numer wersji bazowej -10
kod kraju pl10
nr. ref. pim 3*14806

ZWROTY R PRZEDSTAWIONE W PUNKCIE 2
R22 Szkodliwy w przypadku połknięcia.
R38 DraŜniący dla skóry.
R41 Ryzyko powaŜnego uszkodzenia oczu.


