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Data sporz ądzenia:      29.01.2009 r 
Data III aktualizacji.  12.03.2014 r 
 
SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I I DENTYFIKACJA 

PRZEDSIĘBIORSTWA 
1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU              

PROFIMAX SP 170 
1.2  ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIE SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ 

ZASTOSOWANIA ODRADZANE 
 

Preparat do czyszczenia i piel ęgnacji stali szlachetnej, 
stosowany w zawodowej działalno ści usługowej  
 

1.3 DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI 
 
Lakma Strefa Sp. z o.o. 
Ul. Gajowa 7 
43-254 Warszowice 
woj. śl ąskie 
tel. 32 43 53 188 
fax. 32 43 49 213 
www.lakma.com  
laboratorium@lakma.com  

1.4  NUMER TELEFONU ALARMOWEGO 
 
Jak w wierszu 1.3. (do godz. 16.00) lub do najbli Ŝszej terenowej 
Państwowej Stra Ŝy Po Ŝarnej 
 

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGRO śEŃ 
2.1 KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY 

 
Klasyfikacja mieszaniny zgodna z Dyrektyw ą Rady 1999/45/EWG 

Xn – produkt szkodliwy 

Zawiera: izoalkany, 2-butoksyetanol 
2.2 ELEMENTY OZNAKOWANIA 

          

   
      X n  
Zwroty R: 
R65 – Działa szkodliwie; mo Ŝe powodowa ć uszkodzenie płuc  
      w przypadku połkni ęcia 
R66 – Powtarzaj ące si ę nara Ŝenie mo Ŝe powodowa ć wysuszanie 
      lub p ękanie skóry   
 
Zwroty S:  
S2 – Chroni ć przed dzie ćmi  
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S23 – Nie wdycha ć rozpylonej cieczy  
S24 – Unika ć zanieczyszczenia skóry 
S51 – Stosowa ć wył ącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach 
S60 – Produkt i opakowanie usuwa ć jako odpad niebezpieczny 
S62 – W razie połkni ęcia nie wywoływa ć wymiotów; niezwłocznie 
zasi ęgnąć porady lekarza i pokaza ć opakowanie lub etykiet ę  
 

2.3 INNE ZAGROśENIA  
Nie dotyczy  

SEKCJA 3:SKŁAD/ INFORMACJA O SKŁADNIKACH  
3.1 SUBSTANCJE  
 Nie dotyczy 
3.2 MIESZANINY 

NIEBEZPIECZNE SKŁADNIKI MIESZANINY (WE) 1272/2008 
 
Nazwa substancji/ INCI 
name 

Nr indeksowy Nr WE Nr CAS Nr rejestru % wagowy Klasa 
zagroŜenia 

Zwroty H 

100 % izoalkany C11-C13 Nie dotyczy ----------- -------- 01-
2119456810
-40-xxxx 

50-90 % Asp.Tox.1 H304 
EUH066 

2-butoksyetanol 603-014-00-0 203-905-0 111-76-2 01-
2119475108
-36-xxxx 

3 – 7 % Acute tox.4 
Eye irrit.2 
Skin Irrit 2 

H 332 
H 312 
H 302 
H 319 
H 315 

NIEBEZPIECZNE SKŁADNIKI MIESZANINY wg Dyrektywy 67/548 /EWG 
 
Nazwa substancji/ INCI 
name 

Nr indeksowy Nr WE Nr CAS Nr rejestru % wagowy Symbol 
zagroŜenia 

Zwroty R  

100 % izoalkany C11-C15 Nie dotyczy --------- -------- 01-
2119456810-
40-xxxx 

50-90 % Xn R65 
R66 

2-butoksyetanol 603-014-00-0 203-905-0 111-76-
2 

01-
2119475108-
36-xxxx 

3 – 7 % Xn R20/21/22 
R36/38 

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY  
4.1 Opis środków pierwszej pomocy  
Natychmiast wyprowadzi ć poszkodowanego na świe Ŝe powietrze. W 
przypadku wyst ąpienia jakichkolwiek niepokoj ących objawów wezwa ć 
natychmiast lekarza lub odwie źć poszkodowanego do szpitala, pokaza ć 
kart ę charakterystyki, opakowanie produktu lub etykiet ę. 
Inhalacja  W przypadku zatrzymania oddechu zastosowa ć sztuczne 

oddychanie. Zapewni ć poszkodowanemu ciepło i warunki 
do odpoczynku. Wezwa ć natychmiast pomoc medyczn ą.  

Kontakt z 
oczami  

Natychmiast przemywa ć oczy du Ŝą ilo ści ą wody, przez 
co najmniej 15 min. (przy odwini ętych powiekach), 
unika ć silnego strumienia wody ze wzgl ędu na ryzyko 
uszkodzenia rogówki,  
w przypadku zanieczyszczenia jednego oka, chroni ć w 
trakcie przemywania drugie oko przed 
zanieczyszczeniem. Skonsultowa ć si ę natychmiast z 
lekarzem okulist ą. 

Kontakt ze 
skór ą 

Zdj ąć ska Ŝoną odzie Ŝ. Natychmiast umy ć skór ę du Ŝą 
ilo ści ą letniej wody, najlepiej bie Ŝącej. 
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Zapobiegawczo umy ć wod ą z mydłem.  
W przypadku podra Ŝnienia skóry skonsultowa ć si ę  
z lekarzem. 

Połkni ęcie:        Wypłuka ć usta wod ą. Nie podawa ć nic do picia 
Zapewni ć natychmiast opiek ę lekarsk ą.  
Pokaza ć kart ę charakterystyki, opakowanie produktu 
lub etykiet ę. Nieprzytomnej osobie nigdy nie  
podawać nic doustnie. 

4.2 NAJWAśNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAśENIA 
 Patrz pkt 11.  
4.3  WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ  

I SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM 
 Brak danych  

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PO śARU 
5.1 ŚRODKI GAŚNICZE 
 Piany odporne na alkohol, dwutlenek w ęgla, proszki ga śnicze, 

natrysk wodny lub mgła.                                           
5.2  SZCZEGÓLNE ZAGROśENIE ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ 
 W wyniku spalania mo Ŝe powstawa ć tlenek w ęgla. Pary tworz ą 

mieszaniny wybuchowe z powietrzem.  
5.3 INFORMACJE DLA STRAśY POśARNEJ: 
 Nosi ć izolacyjne aparaty oddechowe z niezale Ŝnym źródłem 

powietrza i w razie potrzeby kombinezony ochronne.  
Nie dopuszcza ć do przedostawania si ę ska Ŝonej wody i innych  
środków ga śniczych do systemu kanalizacyjnego  

SEKCJA 6:  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO 
UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
6.1 INDYWIDUALNE ŚRODKI OCHRONY, WYPOSAśENIE OCHRONNE I PROCEDURY W  

SYTUACJACH AWARAYJNYCH 
 Nie dopuszcza ć osób postronnych i nieupowa Ŝnionych . Unika ć 

bezpo średniego kontaktu z produktem, zapewni ć wentylacj ę, 
stosowa ć odpowiednie środki ochrony indywidualnej, patrz pkt.8. 

6.2  ŚRODKI OSTROśNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA  
 Nie dopuszcza ć do przedostawania si ę produktu do kanalizacji, 

wód powierzchniowych i wód gruntowych. W przypadku uwolnienia 
duŜych ilo ści produktu lub ska Ŝenia środowiska powiadomi ć 
odpowiednie władze i słu Ŝby ratownictwa chemicznego. 

6.3 METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAśENIA I SŁUśĄCE DO  
USUWANIA SKAśENIA 

 Niewielkie ilo ści uwolnionego materiału zetrze ć papierowym 
r ęcznikiem i umie ści ć w pojemniku na odpady. Du Ŝe ilo ści 
uwolnionego produktu przesypa ć materiałem pochłaniaj ącym          
(piasek, ziemia okrzemkowa, trociny)i zebra ć do pojemnika na 
odpady. Miejsce wycieku zmy ć starannie wod ą. Usuwa ć zgodnie z 
zaleceniami podanymi w pkt 13. 

6.4 ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI 

 Informacje dotycz ące odpowiedniego sprz ętu ochrony osobistej 
podano w sekcji 8 
Informacje dotycz ące usuwania odpadów podano w sekcji 13  



 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

Na podstawie Rozporz ądzenia REACH (WE) nr 1907/06 PEiR z dn.18.12.2006 r .; zał.II 
zmieniony przez rozporz ądzenie Komisji UE ( 453/2010|) zał. I  

 

Strona 4 z 11 
 

PROFIMAX SP 170 

SEKCJA 7:  POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH  
MAGAZYNOWANIE 

7.1 ŚRODKI OSTROśNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA 
 Post ępować zgodnie z ogólnymi zasadami bezpiecze ństwa i higieny 

pracy z substancjami chemicznymi oraz dobrej prakty ki 
przemysłowej; ści śle przestrzega ć opracowanych procedur 
post ępowania oraz wszelkich zalece ń producenta; podczas pracy  
z produktem nale Ŝy stosowa ć ogólne przepisy bezpiecze ństwa            
i higieny pracy zawarte w Rozporz ądzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze śnia 1997 r.  w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy  
(Dz.U. nr 129/1997, poz. 844)wraz z pó źniejszymi zmianami.  
 
Zapewni ć odpowiedni ą wentylacj ę. Unika ć kontaktu ze skór ą           
i oczami. Nie wdycha ć oparów, mgły i aerozolu. Zapewni ć 
zabezpieczenie elektrostatyczne. Nie wdycha ć oparów jakie mo Ŝe 
tworzy ć produkt. Unika ć pracy z produktem powy Ŝej 62°C, w 
przeciwnym wypadku produkt mo Ŝe tworzy ć łatwopaln ą/ wybuchow ą 
mieszanin ę oparów i powietrza.  
 

7.2 WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI 
WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI  

 Przechowywa ć w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie 
zamkni ętych opakowaniach z dala od źródeł otwartego ognia, 
ciepła, zapłonu. Chroni ć produkt przed bezpo średnim działaniem 
promieni słonecznych. 

7.3  SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA KOŃCOWE 
 Brak dost ępnych danych 

SEKCJA 8: KONTROLA NARA śENIA/ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  
8.1 PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI 
 Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 

listopada 2002 r. w sprawie najwy Ŝszych dopuszczalnych st ęŜeń i 
nat ęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy                   
 (Dz. U. Nr 217/2002, poz. 1833 z pó źniejszymi zmianami): 
 
Warto ści dopuszczalnych st ęŜeń w powietrzu środowiska pracy: 
 
Izo-alkany C11-C13 
NDS- nie ustalono 
NDSCH- nie ustalono 
TWA: 1200 mg /m 3  
 
2-butoksyetanol 
NDS:     98 mg /m 3 
NDSCH :  200 mg /m 3 
NDSP:    brak danych 
 
Warto ści DNEL- pracownicy 
Ostre nara Ŝenie- efekty systemowe: przez skór ę 89 mg/kg/d 
Ostre nara Ŝenie- efekty systemowe: przy wdychaniu 663 mg/m 3 
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Ostre nara Ŝenie- efekty miejscowe: przy wdychaniu 246 mg/m 3 
Długotrwałe nara Ŝenie- efekty systemowe: przez skór ę 75 mg/kg/d 
Długotrwałe nara Ŝenie- efekty systemowe: przy wdychaniu  
98 mg/kg 
Warto ści DNEL- konsumenci 
Ostre nara Ŝenie -efekty systemowe: przez skór ę 44,5 mg/kg/d 
Ostre nara Ŝenie- efekty systemowe: przy wdychaniu 426 mg/m 3 
Ostre nara Ŝenie- efekty systemowe: przy połkni ęciu 13,4 mg/m 3/d 
Ostre nara Ŝenie- efekty miejscowe: przy wdychaniu 123 mg/m 3 
Długotrwałe nara Ŝenie- efekty systemowe: przez skór ę 38 mg/kg/d 
Długotrwałe nara Ŝenie- efekty systemowe: przy wdychaniu  
49 mg/kg 
Długotrwałe nara Ŝenie- efekty systemowe: przy połkni ęciu  
3,2 mg/kg/d 
 
Warto ści PNEC: 
Słodka woda 8,8 mg/l 
Woda morska 8,8 mg/l 
Osad słodka woda 8,14 mg/kg 
Gleba 2,8 mg/kg 

8.2 KONTROLA NARAśENIA 
8.2.1 STOSOWNE TECHNICZNE ŚRODKI KONTROLI 
 Zapewni ć stanowisko do płukania oczu w przypadku ich ska Ŝenia.  

Zapewni ć wła ściw ą wentylacj ę podczas pracy.  
8.2.2 INDYWIDUALNE ŚRODKI OCHRONY, TAKIE JAK INDYWIDUALNY SPRZĘT OCHRONNY 
 Ochrona dróg oddechowych: 

Stosowa ć mask ę z pochłaniaczem par organicznych z filtrem przy 
wysokim st ęŜeniu par 

 Ochrona skóry: 
Nosi ć r ękawice ochronne z kauczuku nitrylowego ( wg EN 420 i EN 
374), obuwie ochronne i odzie Ŝ ochronn ą.  

 Ochrona oczu:  
Okulary ochronne (gogle)lub maska.   

 Środki ochrony indywidualnej: 
Myć r ęce po kontakcie z produktem oraz przed posiłkami.  
W trakcie stosowania nie je ść, nie pi ć i nie pali ć tytoniu. 

8.2.3 KONTROLA NARAśENIA ŚRODOWISKA  
 NIE DOTYCZY 
SEKCJA 9: WŁA ŚCIWO ŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE  
9.1 INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH 
 wygl ąd Klarowna ciecz 

 zapach bezwonny 

 próg wyczuwalno ści zapachu brak dost ępnych danych  

 pH Nie dotyczy 

 temperatura topnienia Nie dotyczy 

 pocz ątkowa temperatura 
wrzenia 

170 ° C 
( dane dla 100 % izoalkany C11-C13) 

 temperatura zapłonu > 61 ° C 
( dane dla 100 % izoalkany C11-C13)  
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 szybko ść parowania brak danych 

 palno ść brak danych 

 dolna granica palno ści brak danych 

 górna granica palno ści brak danych 

 pr ęŜność par brak danych 

 gęsto ść par brak danych 

 gęsto ść wzgl ędna(20 oc) 0,75- 0,80 g/cm 3  
 rozpuszczalno ść w wodzie  

i innych rozpuszczalnikach  
brak danych 

 współczynnik podziału  
n-oktanol/ woda 

brak danych 

 temperatura samozapłonu > 200 ° C 
( dane dla 100 % izoalkany C11-C13)  

 temperatura rozkładu brak danych 

 lepko ść brak danych  

 wła ściwo ści wybuchowe brak danych  

 wła ściwo ści utleniaj ące  brak danych 

9.2 INNE INFORMACJE  
 brak danych 

SEKCJA 10 : STABILNOŚĆ I REAKTYWNO ŚĆ 
10.1 REAKTYWNOŚĆ  
 Brak danych 

10.2 STABILNOŚĆ CHEMICZNA 
 Preparat w warunkach prawidłowego przechowywania je st stabilny 

chemicznie.  
10.3 MOśLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI 
 brak danych 

10.4 WARUNKI, KTÓRYCH NALEśY UNIKAĆ  
 Otwarty ogie ń oraz inne źródła zapłonu 

10.5 MATERIAŁY NIEZGODNE 
 Silne utleniacze 

10.6 NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU 
 Produkt nie ulega rozkładowi w temperaturach otocze nia. 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE  
11.1 INFORMACJE DOTYCZĄCE SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH 
 Nie przeprowadzono testów oceny toksyczno ści dla opisanego 

preparatu u zwierz ąt. Warto ści medialnych dawek śmiertelnych 
podano dla niebezpiecznych składników preparatu: 
Dawki i st ęŜenia śmiertelne dla zwierz ąt : 

- Izo-alkany C11-C13 

toksyczno ść ostra- droga pokarmowa LD50> 50000mg/kg 
(szczur).Praktycznie nietoksyczny 
toksyczno ść ostra- po naniesieniu na skór ę- LD50 > 5000 mg/kg 
(królik) 
toksyczno ść ostra- przy wdychaniu: LC50 > 5000 mg/m 3/8h (szczur) 
Działanie Ŝr ące/ dra Ŝni ące na skór ę: łagodnie dra Ŝni ący skór ę 
przy długotrwałym kontakcie 
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PowaŜne uszkodzenie oczu/ działanie dra Ŝni ące na oczy: 
moŜe powodowa ć łagodne, krótkotrwałe podra Ŝnienie oczu 
działanie uczulaj ące na drogi oddechowe lub skór ę: nie 
przewiduje si ę, aby był uczulaj ący dla układu oddechowego 
działanie mutagenne na komórki rozrodcze: nie przew iduje si ę 
aby był mutagenny dla komórki zarodkowej 
rakotwórczo ść: nie przewiduje si ę aby powodował raka 
działanie szkodliwe na rozrodczo ść: nie przewiduje si ę aby był 
toksyczne dla rozrodczo ści 
Nie przewiduje si ę, aby szkodził dzieciom karmionym piersi ą 
Substancja toksyczna dla organów lub układów- nara Ŝenie 
jednokrotne: nie przewiduje si ę, aby powodował uszkodzenie 
narz ądów w przypadku jednorazowego nara Ŝenia 
Substancja toksyczna dla organów lub układów- nara Ŝenie 
powtarzane: nie przewiduje si ę aby powodował uszkodzenie 
narz ądów w przypadku dłu Ŝszego lub powtarzanego nara Ŝenia 
Zagro Ŝenie spowodowane aspiracj ą: brak danych o produkcie 
Inne informacje: st ęŜenie oparów powy Ŝej zalecanych poziomów 
ekspozycji działaj ą dra Ŝni ąco na oczy i drogi oddechowe, mog ą 
spowodować bóle głowy, zawroty głowy, działaj ą znieczulaj ąco i 
mogą powodowa ć inne skutki dla centralnego układu nerwowego.  
Przedłu Ŝony i/lub powtarzaj ący si ę kontakt skóry z produktami o  
małej lepko ści  mo Ŝe powodowa ć odtłuszczenie skóry, a w efekcie  
podra Ŝnienia i stany zapalne skóry. Niewielkie ilo ści płynnego  
preparatu zassane do płuc podczas połykania lub wym iotów mog ą  
spowodować chemiczne zapalenie płuc lub obrz ęk płuc. 
- 2-butoksyetanol 
ostra toksyczno ść  
LD50 530-3000 mg/kg doustnie szczur 
LD50 > 2270 mg/kg skóra szczur 
ATE ( doustnie) – 500,00 mg/kg 
ATE ( skóra) – 1100,00 mg/kg 

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 
12.1 TOKSYCZNOŚĆ  
 Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny d la 

środowiska Warto ści medialnych dawek śmiertelnych podano dla 
niebezpiecznych składników preparatu: 

 - Izo-alkany C11-C13 

toksyczno ść ostra dla dafnii ELO 1000mg/l/48h ( Daphnia magna)  
toksyczno śc ostra dla glonów ELO 1000 mg/l/72h; NOELR 1000 
mg/l/72h (pseudokirchneriella subcapitata) 
toksyczno ść ostra dla ryb: LLO 1000 mg/l/96h ( oncorhynnchus 
mykiss) 
toksyczno ść chroniczna dla dafnii NOELR 1mg/l/21 dni ( Daphnia  
magna) 
- 2-butoksyetanol 
EC50 > 100 mg/l/24h dafnia 
LC50 – 1490/l/96h ryby 

12.2 TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU 
 - Izo-alkany C11-C13 
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produkt uznawany jako ulegaj ący biodegradacji 
hydroliza: przemiana w wyniku hydrolizy nie powinna  by ć znaczna 
fotoliza: przemiana w wyniku fotolizy nie powinna b yć znaczna 
utlenianie atmosferyczne: ulega szybkiemu rozkładow i w 
powietrzu 
- 2-butoksyetanol 
łatwo ulega biodegradacji; > 70 % po 28 dniach ( me toda OECD 
301E ) 

12.3 ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI  
 - Izo-alkany C11-C13 

nie okre ślono 
- 2-butoksyetanol 
brak dost ępnych danych 

12.4 MOBILNOŚĆ W GLEBIE 
 - Izo-alkany C11-C15 

produkt bardzo łatwo lotny: szybko odparowuje. Nie przewiduje  
si ę odkładania w osadach i ciałach stałych w ściekach 
- 2-butoksyetanol 
brak dost ępnych danych 

12.5 WYNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI PBT I vPvB 
 Mieszanina nie jest ani PBT ( trwała, ulegaj ąca bioakumulacji)  

ani vPvB ( bardzo trwała i ulegaj ąca bioakumulacji w du Ŝym  
stopniu)   

12.6 INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA 
 brak dost ępnych danych 

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 Metody unieszkodliwiania: 

Zgodnie z ustaw ą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach  (DZ.U. nr 
0/2013, poz.21) oraz Rozporz ądzeniem Ministra Środowiska z dnia 
27 wrze śnia 2001 r . w sprawie katalogu odpadów  (Dz.U. nr. 
112/2001, poz. 1206:  
Zawarto ść opakowania: wg rodzaju  07 07 99  Inne niewymienione 
odpady. 
Zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 
wrze śnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr. 
112/2001, poz. 1206) odpady klasyfikuje si ę według źródła ich 
powstawania, st ąd kod odpadów mo Ŝe zmienia ć si ę w zale Ŝności od 
sposobu i miejsca powstania odpadu. W grupie 07 zna jduj ą si ę 
odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowa nia 
produktów przemysłu chemii organicznej, w tym w pod grupie 07 07 
są ró Ŝne rodzaje odpadów z produkcji, przygotowania, obro tu i 
stosowania innych niewymienionych produktów chemicz nych.  
Opakowanie: wg rodzaju  15 01 02  Opakowania z tworzyw 
sztucznych  
Sposób likwidacji: przekaza ć do unieszkodliwienia firmie 
posiadaj ącej odpowiednie uprawnienia. 

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
14.1 NUMER UN ( ONZ ) 
 Nie dotyczy 
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14.2 PRAWIDŁOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN 
 Nie dotyczy 

14.3 KLASA (Y ) ZAGROśENIA W TRANSPORCIE  
 Nie dotyczy 

14.4 GRUPA PAKOWANIA 
 Nie dotyczy 

14.5 ZAGROśENIE DLA ŚRODOWISKA 
 Nie dotyczy 

14.6 SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROśNOŚCI DLA UśYTKOWNIKA  
 Nie wymagane 

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji Marpol 73/78 i kodeksem IBC 
 Brak danych 

SEKCJA 15 : INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH  
15.1 PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY ZDROWIA I ŚRODOWISKA 

SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY 
  

Kart ę wykonano zgodnie z: 
-  z zasadami okre ślonymi w zał ączniku II Rozporz ądzenia (WE) nr 
1907/2006 (REACH) wraz z pó źniejszymi zmianami (Rozporz ądzenie 
Komisji (UE) nr 453/2010, zał. I ) 
-  Ustaw ą z dnia 25 lutego 2011 (Dz.U. 2011 nr 63, poz.322)      
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
-  Rozporz ądzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r        
w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substanc ji                
chemicznych i ich mieszanin ( Dz.U. 2012 nr 0 poz 1 018)  z 
późniejszymi zmianami              
-  Rozporz ądzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( WE) nr 
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r w sprawie klasyf ikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin zmie nia j ące i 
uchylaj ące dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj ące 
rozporz ądzenie (WE) nr 1907/2006 z pó źniejszymi zmianami 
-  Rozporz ądzeniem Ministra Zdrowia ( Dz.U. 2012 nr 0 poz.445)   
w sprawie oznakowania opakowa ń substancji i mieszanin 
niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin  z pó źniejszymi 
zmianami 
 

15.2 OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO 

 Produkt nie posiada oceny bezpieczeństwa chemicznego 

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE  
  

Wykaz zwrotów R zamieszczonych w karcie charakterys tyki: 
R20/21/22 Działa sz kodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie    
ze skór ą i po połkni ęciu  
R36/38    Działa dra Ŝni ąco na oczy i skór ę 
R65       Działa szkodliwie; mo Ŝe powodowa ć uszkodzenie płuc  
          w przypadku spo Ŝycia 
R66       Powtarzaj ące si ę nara Ŝenie mo Ŝe powodowa ć wysuszanie 
          lub p ękanie skóry 
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Wykaz zwrotów H zamieszczonych w karcie charakterys tyki: 
 
H 304-połkni ęcie i dostanie si ę przez drogi oddechowe mo Ŝe 
grozi ć śmierci ą 
EUH 066- powtarzaj ące si ę nara Ŝenie mo Ŝe powodowa ć wysuszanie 
lub p ękanie skóry 
H 332- działa szkodliwie w nast ępstwie wdychania 
H 312- działa szkodliwie w kontakcie ze skór ą 
H 302- działa szkodliwie po połkni ęciu 
H 319- Działa dra Ŝni ąco na oczy 
H 315- Działa dra Ŝni ąco na skór ę 
 
Wykaz klas i kategorii zagro Ŝenia wg CLP 1272/2008 
przedstawionych w pkt 3 dla poszczególnych niebezpi ecznych 
składników mieszaniny 
 
Asp. Tox. 1- zagro Ŝenie spowodowane aspiracj ą 
Acute Tox. 4 – toksyczno ść ostra kategorii 4 
Eye Irrit. 2 – działanie dra Ŝni ące na oczy 
Skin irrit.2 – działanie dra Ŝni ące na skór ę 
 
Wykaz skrótów w karcie charakterystyki 
NDS- najwy Ŝsze dopuszczalne st ęŜenie 
NDSCH- najwy Ŝsze dopuszczalne st ęŜenie chemiczne 
NDSP- najwy Ŝsze dopuszczalne st ęŜenie pułapowe 
LC50 – st ęŜenie śmiertelne medialne 
LD50 – dawka śmiertelna 
 
Wykaz niezb ędnych szkole ń: 
Nale Ŝy zapozna ć odbiorców z niniejsz ą kart ą charakterystyki 
Wykaz zalecanych ogranicze ń w stosowaniu: 
Nie miesza ć z innymi produktami chemii gospodarczej  
MoŜliwo ści uzyskania dalszych informacji: 
Producent. Patrz pkt.1 
Źródła danych na podstawie, których opracowano kart ę 
charakterystyki : 
PowyŜsze informacje s ą opracowane w oparciu o bie Ŝący stan 
wiedzy i dotycz ą produktu w postaci, w jakiej jest produkowany. 
Dane dotycz ące tego produktu przedstawiono w celu uwzgl ędnienia 
wymogów bezpiecze ństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych 
wła ściwo ści. 
W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie zn ajduj ą si ę 
pod kontrol ą producenta, odpowiedzialno ść za bezpieczne 
stosowanie produktu spada na u Ŝytkownika. 
Niniejsza karta charakterystyki preparatu chemicz nego 
opracowana została na podstawie kart charakterystyk i 
sporz ądzonych przez producentów poszczególnych składników  
preparatu, danych zawartych 
w ESIS oraz obowi ązuj ących w Polsce przepisów dotycz ących 
substancji  i preparatów chemicznych. 
Klasyfikacja skł adników produktu w sekcji 3 karty 
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charakterystyki jest podawana zgodnie z Wykazem b ędącym 
zał ącznikiem VI, Tabela 3.1 i Tabela 3.2  do Rozporz ądzenia (WE) 
nr 1272/2008 (CLP) z dnia 16 grudnia 2008r. w spraw ie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowani substancji i m ieszanin , 
a w przypadku, gdy substancja nie znajduje si ę w ww. wykazie 
klasyfikacji dokonano oparciu o kart ę charakterystyki 
dostarczon ą przez producenta składnika. 
Aktualizacja karty charakterystyki i wprowadzone zm iany;   
III aktualizacja- aktualizacja danych sekcja 2,11,1 2,15  

 
 
 
 
 
 
 


