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1 SEKCJA 1:  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1 Identyfikator produktu 

VELAR 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania zidentyfikowane: Środek do maszynowego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych. 

SU 21 Zastosowania konsumenckie. 

SU 22 Zastosowania profesjonalne. 

PC35 Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach) 

Zastosowania odradzane:. Brak zastosowań odradzanych. 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

ADS Professional Sp. z o.o. 

ul. Figowa 16 

PL 05-090 Podolszyn Nowy 

Tel: 22 214 41 99 / 539 089 440 

sklep@adsp.pl 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 8:00 – 16:00): +48 501 108 172  

112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne) 

         

2 SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  

Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: 

Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych: 

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie pod względem właściwości fizykochemicznych. 

Zagrożenia dla zdrowia  

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla zdrowia 

Zagrożenia dla środowiska: 

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska 

2.2 Elementy oznakowania 

Piktogram 

Nie stosuje się 

Hasło ostrzegawcze:  

Nie stosuje się hasła ostrzegawczego 

Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia 

Nie stosuje się 

Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności 

Zapobieganie: 

P102 Chronić przed dziećmi. 

P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 

lekarza 

Uzupełniające elementy oznakowania 

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie 

Skład zgodnie z rozporządzeniem 648/2004/WE 

Zawiera: <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, glikol polipropylenowy,  kompozycje zapachowe 

(Butylphenyl methylpropional; Linalool; Amyl cinnamal; Benzyl benzoate); konserwanty (2-BROMO-2-

NITROPROPANE-1,3-DIOL; OCTYLISOTHIAZOLINONE ), barwnik 
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2.3 Inne zagrożenia 

Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) obecnych na liście opublikowanej 

przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporządzenia REACH: 

http://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table; Mieszanina nie spełnia kryteriów mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z 

załącznikiem XIII do rozporządzania REACH (WE) nr 1907/2006. 

Substancje PBT (substancje trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne) 

Substancje vPvB (substancje charakteryzujące się bardzo dużą trwałością i bardzo dużą zdolnością do bioakumulacji) 

  

3 SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 

3.1 Substancja: 

Nie dotyczy 

3.2 Mieszanina 

 

Numery identyfikacyjne Nazwa chemiczna 
uł. 

masow
y w %  

Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 
1272/2008 

Piktogra

m, kody 

haseł 

ostrzega

wczych 

Klasa zagrożenia i kody 

kategorii 

Kody 

zwrotów 

wskazują

cych 

rodzaj 

zagrożen

ia 

CAS:  103818-93-5 

WE (EINECS): Polimer 

Numer indeksowy: 

Numer rejestracji: Wyłączenie z 

rozporządzenia REACH: Polimer. 

Alkohole, C9-11, 

etoksylowane 

propoksylowane 

1<x<3 GHS07 

Wng 

Acute Tox. 4 

Eye Irrit. 2 

H302 

H319 

CAS: 111-76-2 

WE (EINECS): 203-905-0 

Numer indeksowy: 603-014-00-0 

Numer rejestracji  012119475108-36-xxxx 

2-butoksyetanol 
 
[1,2] 1<x<2 GHS07 

Dgr 

Acute Tox. 4 

Acute Tox. 4 

Acute Tox. 4 

Eye Irrit. 2 

Skin Irrit. 2 

H332 

H312 

H302 

H319 

H315 

Numer CAS: 52-51-7 

WE (EINECS): 200-143-0 

Numer indeksowy: 603-085-00-8 

Numer rejestracji:  

2-bromo-2-

nitropropano- 1,3-diol 

<0.012 GHS07 

GHS05 

GHS09 

Dgr 

Acute Tox. 4  

Acute Tox. 4  

STOT SE 3 

Skin Irrit. 2 

Eye Dam. 1 

Aquatic Acute 1 M=10 

H312 

H302 

H335 

H315 

H318 

H400 

CAS: 26530-20-1 

WE (EINECS): 247-761-7 

Numer indeksowy:  613-112-00-5 

Numer rejestracji:: 

2-oktyloizotiazol-3(2H)- 

on 

<0.0002 GHS07 

GHS05 

GHS09 

Wng 

Acute Tox. 3  

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 4 

Skin Corr. 1B  

Eye Dam. 1 

Skin Sens. 1 

Aquatic Acute 1 M=1 

Aquatic Chronic 1 M=1=10 

Specyficzne stężenie graniczne: 

Skin Sens. 1; H317: C≥0,05 % 

M=100 

M(Chronic)=100 

Wdychanie 

ATE = 0.27 mg/L (pył/mgły) 

Skóra 

ATE = 311 mg/kg (-) 

Doustnie 

ATE = 125 mg/kg (-) 

H311 

H331 

H302 

H314 

H318 

H317 

H400 

H410 

EUH071 

 

[1] Zawiera substancję z określoną na poziomie krajowym wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy. Patrz sekcja 8 

[2] Zawiera substancję z określoną na poziomie UE najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy. Patrz sekcja 8 

Pełne brzmienia zwrotów H podano w punkcie 16. Karty charakterystyki. 

 

http://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table
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4 SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Wdychanie: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowaną osobę z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej 

pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. 

Kontrolować oddech poszkodowanego – w przypadku takiej potrzeby (brak oddechu) 

zastosować sztuczne oddychanie oraz zapewnić pomoc lekarską. 

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obficie zmywać skórę letnią, bieżącą wodą. 

Kontakt z oczami: Płukać dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15 min. Usunąć 

szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego 

uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy skonsultować się z 

lekarzem-okulistą.  

Przewód pokarmowy: Zapewnić pomoc medyczną. NIE powodować wymiotów bez konsultacji z lekarzem. 

Przepłukać usta dużą ilością wody. Wezwać lekarza. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  

Objawy/skutki narażenia :  Nie jest uważany za niebezpieczny w normalnych warunkach użytkowania. 

W kontakcie ze skórą:   Długotrwałe narażenie może powodować zaczerwienienie, wysuszenie.. 

Alergie 

Zawsze istnieje możliwość uczulenia na jeden lub kilka składników produktu. Oświadczenie o niskim działaniu 

drażniącym nie oznacza, że podatne osoby nie zareagują niekorzystnie. Substancje naturalne są szczególnie wrażliwe 

na zmiany sezonowe i inne, które mogą przyczyniać się do nieprzewidzianych reakcji. Niestety często jedynym 

lekarstwem w takich sytuacjach jest ustalenie dokładnej przyczyny reakcji (zazwyczaj z profesjonalną pomocą 

medyczną), a następnie uniknięcie wszelkiego narażenia w przyszłości. 

 

W kontakcie  z oczami:  Lekkie zaczerwienienie, pieczenie. 

Po połknięciu:   Możliwe nudności, bóle brzucha, wymioty. 

Po inhalacji:    Wdychanie par może powodować bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

poszkodowanym 

Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. 

 

5 SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
 

5.1 Środki gaśnicze 

Produkt niepalny 

Odpowiednie środki gaśnicze: 

Piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, woda – prądy rozproszone. 

Niewłaściwe środki gaśnicze: 

Silny, zwarty strumień wody - ryzyko rozprzestrzenienia pożaru. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Podczas spalania mogą się tworzyć toksyczne, produkty spalania, m.in. tlenki węgla, oraz inne niezidentyfikowane 

produkty rozkładu termicznego.  

5.3 Informacje dla straży pożarnej 

Stosować środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez 

odpowiedniego  ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza. Nie 

należy dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. 

 

6 SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO  

 UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
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6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy:  

Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. W 

przypadku dużych uwolnień odizolować zagrożony obszar. Nie wdychać par. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. 

Stosować środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację.  

Dla osób udzielających pomocy: 

Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony personel. Stosować środki 

ochrony indywidualnej. Usunąć źródła zapłonu. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

W  przypadku uwolnienia większych ilości produktu należy poczynić kroki w celu niedopuszczenia do 

rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze 

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

Mały wyciek: Zebrać za pomocą mopa, papierowego ręcznika i umieścić w kontenerach na odpady 

Duży wyciek: Produkt zebrać za pomocą materiałów wchłaniających ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje 

wiążące, krzemionka, itp.) i umieścić w kontenerach na odpady. Nie mieszać z innymi odpadami. Zebrany materiał 

potraktować jako odpady. Oczyścić i dobrze przewietrzyć zanieczyszczone miejsce. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 

Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w punkcie 8.. Postępowanie z odpadami: 

zob. sekcja 13. 

 

7 SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH  

  MAGAZYNOWANIE 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

 Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Unikać  zanieczyszczenia oczu i skóry. Nieużywane  pojemniki 

trzymać szczelnie zamknięte. Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń, w 

których produkt jest magazynowany i użytkowany. Nie wdychać par produktu. Nie palić tytoniu 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 

niezgodności 

 Przechowywać tylko w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. W zakresie temperatur: 0 do 40°C ( Nie 

przechowywać razem z żywnością, środkami spożywczymi i paszami dla zwierząt. Unikać bezpośredniego 

nasłonecznienia, źródeł ciepła i zapłonu. Nie przechowywać razem z substancjami niekompatybilnymi (patrz sekcja 

10). Opakowania, które były już otwierane uszczelnić i przechowywać w pozycji pionowej w celu uniknięcia wycieku. 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Patrz sekcja 1.2 SDS. 

Brak informacji o innych zastosowaniach. 

 

8 SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Polska: 

PL:2-Butoksyetanol [111-76-2]  

NDS  98 mg/m
3
 

NDSCh  200 mg/m
3
 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia 

2018.07.03 z póź zm.[ Dz.U.2020.61, z dn. 17.01.2020] 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).  
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 

występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005). 

Unia Europejska: 

UE. 2-Butoksyetanol  [111-76-2] Skóra 

TWA (8h) STEL (15 minut) 

mg/m
3
 ppm mg/m

3
 ppm 

98 20 246 50 

 

Podstawa prawna: 

DYREKTYWA KOMISJI 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. Ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości 

granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w 

sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w 

miejscu pracy. DYREKTYWA 2004/37/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub 

mutagenów podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG 

DYREKTYWA KOMISJI 2006/15 / WE z dnia 07 lutego 2006 ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych 

wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24 / WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322 / 

EWG i 2000/39 / WE. DYREKTYWA 2004/37/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 

sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub 

mutagenów podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG)  

DYREKTYWA KOMISJI 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości 

narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 

2000/39/WE. DYREKTYWA KOMISJI (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz 

wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz 

zmieniająca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE 

 

Wartość i DNEL i PNEC: 

 

52-51-7 bronopol (INN) 

DNEL Pracownicy 

Długotrwałe skutki układowe wdychanie 4.1 mg/m³ 

Ostre działanie  skutki układowe wdychanie 12.3 mg/m³ 

Długoterminowe efekty lokalne wdychanie 4.2 mg/m³ 

Ostre / krótkoterminowe efekty lokalne wdychanie 4.2 mg/m³ 

Długotrwałe skutki układowe skóra 2,3 mg / kg mc / dzień 

Ostre działanie  skutki układowe skór 7 mg/kg  7 mg/kg 

Długoterminowe efekty lokalne skóra 13 µg/cm² 

Ostre / krótkoterminowe efekty lokalne skóra 13 µg/cm² 

DNEL Konsumenci 

Długotrwałe skutki układowe skóra 1.4 m kg mc / dzień 

Ostre działanie  skutki układowe skóra _______________ 

Długoterminowe efekty lokalne skóra 8 µg/cm² 

Ostre / krótkoterminowe efekty lokalne skóra 8 µg/cm² 

Długotrwałe skutki układowe doustnie 350 µg/kg mc / dzień 

Ostre działanie  skutki układowe doustnie 1.1 mg/kg mc / dzień 

PNEC 

Woda słodka  10 µg / L  

Okresowe uwalnianie (woda słodka)  2,5 µg / L  

Woda morska  800 ng / L  

Oczyszczalnia ścieków (STP)  430 µg / L  

Osad (woda słodka)  41 µg / kg  
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Osad (woda morska)  3,28 µg / kg  

Gleba 500 µg / kg  gleba 

[26530-20-1] 2-oktyloizotiazol-3(2H)- on [ECHA] 

PNEC 

Słodka woda  2,2 µg / l  

Okresowe uwalnianie (woda słodka)  1,22 µg / l 

Woda morska  220 ng / l  

Uwolnienia okresowe (woda morska)  122 ng / l  

Oczyszczalnia ścieków (STP)  Nie zidentyfikowano zagrożenia  

Osad (woda słodka)  47,5 µg / kg  

Osad (woda morska)  4,75 µg / kg 

Gleba 8,2  µg / kg  

2-butoksyetanol (butylglikol) CAS: 111-76-2 

DNEL Pracownik 

Toksyczność ostra wdychanie (efekty systemowe) 663 mg/m
3
 

Toksyczność przewlekła wdychanie (efekty systemowe) 98 mg/m
3
 

Toksyczność ostra skóra (efekty systemowe) 89 mg/kg 

Toksyczność przewlekła skóra (efekty systemowe) 75 mg/kg 

DNEL Konsument 

Toksyczność ostra doustnie (efekty systemowe) 13,4 mg/kg 

Toksyczność przewlekła doustnie (efekty systemowe) 3,2 mg/kg 

Toksyczność ostra wdychanie (efekty systemowe) 426 mg/m
3
 

Toksyczność przewlekła wdychanie (efekty systemowe) 49 mg/m
3
 

Toksyczność ostra skóra (efekty systemowe) 44,5 mg/kg 

Toksyczność przewlekła skóra (efekty systemowe) 38 mg/kg 

PNEC 

Wartość PNEC Woda słodka  8,8 mg/dm
3
 

Wartość PNEC Woda morska  8,8 mg/dm
3
 

Wartość PNEC Osad (wód słodkich) 8,14 mg/kg 

Wartość PNEC Osad (wód morskich)  _______ 

Wartość PNEC Gleba 2,8 mg/kg 

 

Zalecane procedury monitoringu 

Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury 

kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z 

odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu narażenia oraz 

odpowiednie metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów 

powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).  

8.2 Kontrola narażenia 

8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli 

Niezbędna wentylacja lokalna i ogólna. W przypadku słabej wentylacji zastosować ochronę układu oddechowego.  

8.2.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny 

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Zapewnić 

odpowiednią wentylację. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce. Unikać zanieczyszczenia oczu. 

 

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku odpowiedniej wentylacji nie jest wymagana. W przypadku 

wysokiego stężenia par, awarii lub przekroczenia najwyższych dopuszczalnych 

stężeń stosować odpowiedni sprzęt ochronny dróg oddechowych z odpowiednim 

pochłaniaczem par organicznych. 
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Ochrona rąk: Nie jest wymagana. W przypadku długotrwałego i bezpośredniego kontaktu z 

produktem stosować odporne na chemikalia rękawice ochronne. Zalecany 

materiał na rękawice: kauczuk butylowy, kauczuk nitrylowy, neopren.  

W przypadku krótkotrwałego kontaktu stosować rękawice ochronne o poziomie 

skuteczności 2 lub większym (czas przebicia > 30 minut). W przypadku 

długotrwałego kontaktu stosować rękawice ochronne o poziomie skuteczności 6 

(czas przebicia > 480 minut). Stosować odzież ochronną.  

 Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na 

działanie produktu. Odporność materiałów, z których wykonano rękawice musi być 

sprawdzona przed zastosowaniem. Od producenta rękawic należy uzyskać informację na 

temat czasu przenikania przez nie substancji i taki czas musi być przestrzegany. Zaleca się 

regularne zmienianie rękawic i natychmiastową  ich wymianę, jeśli wystąpią jakiekolwiek 

oznaki ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie 

(kolorze, elastyczności, kształcie). 

Ochrona skóry i ciała: Zalecane stosowanie typowego ubrania roboczego obowiązującego na danym 

stanowisku pracy 

Ochrona oczu: Nie jest wymagana. Zalecane okulary ochronne w przypadku niebezpieczeństwa 

zanieczyszczenia oczu 

8.2.3 Kontrola narażenia środowiska  

Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych. Ewentualne 

emisje z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinny być sprawdzane w celu określenia ich zgodności z 

wymogami prawa o ochronie środowiska. 

 

9 SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Wygląd:      Ciecz 

Kolor:       LekkozilOny 

Zapach:      Charakterytyczny- kwiatowy 

Próg zapachu:      Brak danych 

pH:       7,0 

Temperatura topnienia/krzepnięcia:   <0
o
C 

Początkowa temperatura wrzenia   < 70 
o
C 

Temperatura zapłonu:    Produkt niepalny 

Szybkość parowania:     Brak danych 

Palność ciała stałego, gazów:   Nie dotyczy 

Górna/dolna granica palności/wybuchowości Nie oznaczono 

Prężność par: Nie oznaczono 

Gęstość par:      Nie oznaczono  

Gęstość względna:     ok 0.95 g/cm
3
  

Rozpuszczalność:     Rozpuszcza się w wodzie 

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:  Brak danych 

Temperatura samozapłonu:    Nie oznaczono  

Temperatura rozkładu:    Brak danych 

Lepkość 240C:      Nie oznaczono
 

Właściwości wybuchowe:    Nie stwarza możliwości samoczynnego wybuchu 

Właściwości utleniające:    Mieszanina nie ma właściwości utleniających 

9.2 Inne informacje 

Brak wyników dodatkowych badań. 

 

10 SEKCJA 10: STABILNOŚĆ i REAKTYWNOŚĆ 
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10.1 Reaktywność 

W warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywności. 

10.2 Stabilność chemiczna 

Produkt w warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania (od 0 do 40 stopni Celsjusza, bez długotrwałej 

ekspozycji światła słonecznego) stabilny chemicznie 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne reakcje. 

10.4 Warunki, których należy unikać 

Wysokie temperatury, otwarty płomień i inne źródła zapłonu. 

10.5  Materiały niezgodne  

Silne kwasy, substancje utleniające 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 

W zależności od warunków rozkładu, w jego wyniku mogą się uwalniać złożone mieszaniny substancji chemicznych: 

ditlenek węgla (CO2), tlenek węgla i inne związki organiczne. Więcej informacji patrz sekcja 5. 

 

11 SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Informacja uzupełniająca: 

Nie przeprowadzono badań toksykologicznych dla tego produktu, został on sklasyfikowany według obowiązujących 

zasad klasyfikacji mieszanin chemicznych. Oceny dokonano na podstawie składników wchodzących w skład produktu. 

Mieszanina nie jest  sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla zdrowia. Patrz sekcja 2 Identyfikacja zagrożeń 

Toksyczność składników mieszaniny 

Bronopol: 

LD50 doustnie (Szczur): 305 mg/kg, Dyrektywa ds. testów 401 

LD50 skórnie (Szczur): > 2.000 mg/kg 

2-oktylo-2H-izotiazol-3-on: 

LD50 doustnie (Szczur): 760 mg/kg 

LC50 drogi oddechowe  (Szczur): 1,25 mg/l, 4 h, pył/mgła 

LD50 skórnie (Królik): 690 mg/kg 

2-butoksyetanol   

LD50 doustnie (Szczur):   - >200-2000 mg/kg (szczur) 

LD50 skóra (Szczur):   >400-2000 mg/kg (szczur) 

LC50 - drogi oddechowe  (Szczur): >2-20mg/l/4h. (szczur) 

Toksyczność  mieszaniny 

Szacunkowa toksyczność ostra mieszaniny 

ATE MIX doustnie (mg/kg): >2.000,0 [Wartość szacunkowa]  

ATE MIX skóra (mg/kg): >2.000,0 [Wartość szacunkowa] 

ATE MIX wdychanie (mg/l/4h): >20 [Wartość szacunkowa] 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Toksyczność ostrą mieszaniny (ATEmix) wyliczono na podstawie odpowiedniego współczynnika przeliczeniowego zawartego w 

Tabeli 3.1.2. załącznika I do rozporządzenia CLP wraz z późn. zm. 

 

Toksyczność ostra  

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie żrące/drażniące na skórę: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: 
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W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie rakotwórcze 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze;  

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Szkodliwe działanie na rozrodczość: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Zagrożenie spowodowane aspiracją: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia 

W kontakcie ze skórą:   Długotrwałe narażenie może powodować zaczerwienienie, wysuszenie.. 

Alergie 

Zawsze istnieje możliwość uczulenia na jeden lub kilka składników produktu. Oświadczenie o niskim działaniu 

drażniącym nie oznacza, że podatne osoby nie zareagują niekorzystnie. Substancje naturalne są szczególnie wrażliwe 

na zmiany sezonowe i inne, które mogą przyczyniać się do nieprzewidzianych reakcji. Niestety często jedynym 

lekarstwem w takich sytuacjach jest ustalenie dokładnej przyczyny reakcji (zazwyczaj z profesjonalną pomocą 

medyczną), a następnie uniknięcie wszelkiego narażenia w przyszłości. 

 

W kontakcie  z oczami:  Lekkie zaczerwienienie, pieczenie. 

Po połknięciu:   Możliwe nudności, bóle brzucha, wymioty. 

Po inhalacji:    Wdychanie par może powodować bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty 

 

12 SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 

12.1 Toksyczność 

Toksyczność mieszaniny 

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska. 

Aby zminimalizować długoterminowe globalne zanieczyszczenie, należy rozważyć:  

 Zmniejszenie zużycia produktów i opakowań jednorazowych. 

 Udział w działaniach związanych z recyklingiem 

 Nie należy dopuścić do przedostania się produktu do wód, ścieków czy gleby 

Toksyczność składników mieszaniny 

Bronopol: 

LC50 ryby (Oncorhynchus mykiss): 41,2 mg/l, 96 h 

EC50 : 1,4 mg/l, 48 h [dafnia, bezkręgowce wodne] 

EC50: algi  0,4 - 2,8 mg/l, 72 h 

Współczynnik M (Toksyczność ostra dla środowiska wodnego) : 10 

2-oktylo-2H-izotiazol-3-on: 

LC50 ryby (Oncorhynchus mykiss): 0,047 mg/l, 96 h,  

EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 0,32 mg/l, 48 h 

ErC50 (Scenedesmus capricornutum (algi słodkowodne)):0,031 mg/l, 72 h, Dyrektywa ds. testów 201 OECD 

Współczynnik M (Toksyczność ostra dla środowiska wodnego): 100 

2-butoksyetanol   

 

LC50 ryby >100 mg/l/96 h (Lepomis macrochirus) 

EC50 > 100 mg/l/24h (Daphnia magna) 

EC50 algi > 100 mg/l/7 dni (Desmodesmus subspicatus) 

NOEC (21 d)ryby  > 100 mg/l, Brachydanio rerio (badanie semi-statyczne) Stężenie nominalne. Dane z literatury. 

Toksyczność chroniczna bezkręgowce wodne: NOEC (21 d) 100 mg/l, Daphnia magna 
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12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 

Zastosowane w produkcie związki powierzchniowo czynne spełniają wymagania biodegradowalności zgodnie z 

rozporządzeniem WE 648/2004 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 

Dla mieszaniny nie określono.  

12.4 Brak danych dla mieszaniny 

Rozpuszczalne w wodzie w dowolnej proporcji 

Mobilność substancji zależy od ich właściwości hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunków abiotycznych i 

biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunków klimatycznych, pory roku (w Polsce, w klimacie umiarkowanym 

zmiennym) oraz organizmów glebowych, głównie (bakterii, grzybów, glonów, bezkręgowców).  

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Substancje wchodzące w skład produktu nie są oceniane jako PBT i vPvB 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla warstwy ozonowej. Należy rozważyć możliwość 

innych szkodliwych skutków oddziaływania poszczególnych składników mieszaniny na środowisko (np. zdolność do 

zaburzania gospodarki hormonalnej, wpływ na wzrost ocieplenia globalnego).  

 

13 SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Usuwanie produktu: 

Nie usuwać  produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuszczać do 

zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. 

Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kod odpadu ustalać w miejscu jego wytwarzania 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0, poz.21) Tekst jednolity  Dz.U. 2018 poz. 21 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2020 poz. 10 

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2056 

 

14 SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 

Nie dotyczy 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Nie dotyczy 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

Nie dotyczy 

14.4 Grupa pakowania 

Nie dotyczy 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 

Produkt nie stanowi zagrożenie dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ. 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Brak szczególnych środków ostrożności. 

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

Nie dotyczy. 

 

15 SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
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15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny 

1. 1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w 

zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE 

oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i 

dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

2. 1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 

3. 790/2009/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-

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

sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

4. 830/2015/ WE Rozporządzenie Komisji 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). 

5. 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylająca niektóre dyrektywy  

6. 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów 

opakowaniowych. 

7. 2015/830/UE Rozporządzenie Komisji 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. 

8. 648/2004/WE Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w 

sprawie detergentów (wraz z późn. zm.). 

9. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322), Tekst 

jednolity Dz.U.2015 poz. 1203 

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

ich mieszanin(Dz.U 2012r Nr 0; poz. 1018). Tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 208 

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445). Tekst jednolity 

Dz.U. 2015 poz. 450 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Dostawca nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego. Dla mieszaniny raport bezpieczeństwa nie jest wymagany. 

 

16 SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 
 

Inne źródła danych: 

IUCLID Data Bank (European Commision – European Chemicals Bureau).  

ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau). 

 

Osoba sporządzająca kartę:  mgr Małgorzata Krenke 

 

Na podstawie karty charakterystyki 

dostawców. Metoda obliczeniowa 

Karta wystawiona przez: „Feed Reach Consulting” 

www.frc.com.pl 

 

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i 

wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc 

dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest świadectwem 

jakości produktu. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być aktualne lub 

wystarczające dla tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub różnych zastosowaniach. Stosujący  

produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także ponosi 
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odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego  wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewłaściwego 

zastosowania produktu 

 

Zwroty H ( wskazujące rodzaj zagrożenia)  użyte w punkcie 2 i 3. Karty charakterystyki: 

 

H315 Działa drażniąco na skórę; 

Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę Kategoria  zagrożenia 2 

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę Kategoria  zagrożenia 1 

H226 Łatwopalna ciecz i pary 

Flam. Liq. 3 Substancje ciekłe łatwopalne, Kategoria zagrożenia 3 

H319   Działa drażniąco na oczy. 

Eye Irrit. 2 Działanie drażniące na oczy Kategoria  zagrożenia 2 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu; 

Eye Dam 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, Kategoria zagrożenia 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego Kategoria zagrożenia 1 

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego Kategoria zagrożenia 1 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Acute Tox 4 Toksyczność ostra (droga pokarmowa), Kategoria zagrożenia 4 

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu; 

Skin Corr. 1A  Działanie żrące/drażniące na skórę, Kategoria zagrożenia 1, podkategorie 1A 

Skin Corr. 1C Działanie żrące/drażniące na skórę, Kategoria zagrożenia 1, podkategorie 1C 

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe –w następstwie narażenia jednorazowego 

Kategoria zagrożenia 3. 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe –w następstwie narażenia jednorazowego 

Kategoria zagrożenia 3. 

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą 

Acute Tox 3 Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), Kategoria zagrożenia 3 

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

Acute Tox 3 Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), Kategoria zagrożenia 3 

EUH 071 Działa żrąco na drogi oddechowe. 

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego Kategoria zagrożenia 2. 

H312  Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. 

Acute Tox 4 Toksyczność ostra, Skóra Kategoria zagrożenia 4 

 

Wyjaśnienie skrótów i akronimów 

NDS  Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy (TLV-TWA) (OEL-TWA) (PEL-TWA 

NDSCh  Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (TLV-STEL) 

NDSP Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (TLV-CL) 

LD50  Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt 

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

ECX  Stężenie, przy którym obserwuje się X % zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu 

Numer CAS  Oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską 

organizację Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalające na identyfikację substancji. 

Numer WE/EC Oznacza numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chemical_Abstracts
http://pl.wikipedia.org/wiki/Identyfikacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja_chemiczna
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Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS – ang. European Inventory of Existing 

Chemical Substances), lub numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie 

Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS – ang. European List of Notified 

Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w 

publikacji "No-longer polymers". 

GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS, GHS 

ONZ)  

UN numer Numer identyfikacyjny materiału zgodnie z umową ADR. 

ADR Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków 

niebezpiecznych 

RID Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych).  

IMGD Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych. 

IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 

ICAO Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 

MARPOL Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 

(MARPOL) 

Ems Procedury reagowania kryzysowego dla statków przewożących towary niebezpieczne 

 

Szkolenia 

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się z 

chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=EINECS&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=ELINCS&action=edit&redlink=1

