
Data sporządzenia: 01.04.2020 r. 

4everclean Hands 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 

 

Wersja 1.0 
Strona 

Strona 1 z 10 

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 

zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH)wraz z późn.zm. 

 

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1 Identyfikator produktu  

4EVER CLEAN HANDS 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania zidentyfikowane:  gotowy do użycia   preparat   do   higienicznej dezynfekcji 

nieuszkodzonej skóry rąk 

Zastosowania odradzane:          nie określono 

1.3 Dane dotyczące karty charakterystyki 

Dystrybutor:    Quizit Sp. z o.o. 

Adres:     ul. Piękna 1, 93-558 Łódź 

Telefon:    785 935 164 

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki:  office@unitdoseone.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Ogólny telefon alarmowy:  112 

Straż pożarna:  998 

Pogotowie ratunkowe:  999 

 

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008 (CLP) 

Mieszanina została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie 

Flam. Liq. 2 

H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

Eye Irrit. 

2 H319: Działa drażniąco na oczy 

2.2 Elementy oznakowania 

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo    

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze 

        
        Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

        H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

        H319 Działa drażniąco na oczy. 

        Zwroty wskazujące środki ostrożności 

Zapobieganie: 

        P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 

        Otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 

        P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
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Reagowanie: 

P305+P351+P338 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.          

P337+P313 

W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod 

opiekę lekarza. 

Przechowywanie: 

P403+P235 

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. 

2.3 Inne zagrożenia  

Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII. 

Etanol może tworzyć mieszaniny wybuchowe par z powietrzem. 

 

SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1 Substancje 

        Nie dotyczy 

3.2 Mieszaniny 

Identyfikator produktu 
Zawartość 

% 

Klasyfikacja CLP 

Klasa zagrożenia i kody 

kategorii 

Kody zwrotów 

wskazujących rodzaj 

zagrożenia 

Etanol 

CAS: 64-17-5 

WE: 200-578-6 

Nr indeksowy: 603-002-00-5 

Nr REACH:01-2119457610-43-XXXX 

80 
Flam. Liq. 2 

Eye Irrit. 2 

H225 

H319 

Pełna treść zwrotów R i H w sekcji 16 

 

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

W kontakcie ze skórą:  

Narażenie tą drogą nie występuje, produkt jest przeznaczony do dezynfekcji rąk i skóry. 

W kontakcie z oczami:  

Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać 

dokładnie wodą przez 10-15 minut. Unikać silnego strumienia wody – ryzyko uszkodzenia rogówki.  

Skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. 

W przypadku spożycia: 

Nie wywoływać wymiotów! Przepłukać usta wodą, podać wodę do picia. Nigdy nie podawać 

niczego do ust osobie nieprzytomnej. Natychmiast wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub 

etykietę. 

W następstwie wdychania: 

W razie wystąpienia niepokojących dolegliwości skontaktować się z lekarzem. Wyprowadzić 

poszkodowanego na świeże powietrze. Ułożyć poszkodowaną osobę w pozycji leżącej.                                

W przypadku wystąpienia takiej potrzeby - wykonać sztuczne oddychanie i zapewnić pomoc 

lekarską. 
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4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

W kontakcie ze skórą:  

Nie należy spodziewać się negatywnych skutków narażenia tą drogą, jednak częsty lub 

długotrwały kontakt z   produktem może powodować   wysuszenie skóry. 

W kontakcie z oczami:  

Łzawienie, pieczenie, zaczerwienienie, podrażnienie. 

Po połknięciu: możliwy ból brzucha, mdłości, wymioty, objawy podobne do upojenia 

alkoholowego. 

Inhalacja: 

Wysokie stężenie par może powodować bóle i zawroty głowy. 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania    

       z poszkodowanym  

W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające natychmiastową pomoc 

przedlekarską. Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny posiadać rękawiczki medyczne. 

 

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: CO2, proszek gaśniczy, piana odporna na alkohol, rozpylony 

strumień wody. 

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarty strumień wody – niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania 

pożaru. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.  

Podczas spalania mogą tworzyć się toksyczne gazy i dymy zawierające m.in. tlenki węgla oraz inne 

niezidentyfikowane produkty rozkładu termicznego. Unikać wdychania produktów spalania, mogą 

stwarzać zagrożenie dla zdrowia. 

W sprzyjających warunkach termicznych, pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. 

Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni. 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 

Gaszenie pożaru  

Stosować standardowe metody gaszenia pożarów chemicznych.  

Zbiorniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę możliwości 

usunąć z zagrożonego obszaru.  

Opary strącać rozproszonymi strumieniami wody.  

Wyposażenie ochronne strażaków  

Ubrania odporne na działanie wysokich temperatur.  

Niezależne aparaty izolujące drogi oddechowe. Stosować eksplozymetr.  

 

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

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

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.  
Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne przed przystąpieniem do czynności związanymi z 
uszkodzonymi pojemnikami lub uwolnionym produktem. Oddalić osoby nie wyposażone w 
ochrony osobiste.  
W przypadku niezamierzonego wydostania się większej ilości mieszaniny, ostrzec jej 

użytkowników i nakazać opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.     

6.2 Środki ostrożności w zakresie  ochrony środowiska 
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W przypadku uwolnienia większych ilości produktu należy poczynić kroki w celu niedopuszczenia   

do   rozprzestrzeniania się w środowisku naturalnym (np.  zabezpieczyć studzienki ściekowe). 

Powiadomić służby ratunkowe  

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

           skażenia 

Usunąć wszelkie potencjalne źródła zapłonu.  
Nie palić. Zabezpieczyć uszkodzone opakowania.            

Produkt zebrać za pomocą niepalnych 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 jak odpady.   

Oczyścić i   dobrze przewietrzyć zanieczyszczone miejsce.  

6.4 Odniesienie do innych sekcji 

Indywidualne środki ochrony:  sekcja 8  

Metody unieszkodliwiania:  sekcja 13 

 

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Zalecenia podczas wykonywania czynności z substancją  

Nie dopuścić do powstawania i rozprzestrzenianiu się pożaru. Nie palić.  

Zapobiegać tworzeniu się aerozoli.  

Unikać kontaktu z oczami i skórą.  

Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji.  

Przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy  

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania substancji.  

Zanieczyszczone ubranie wymienić. Dokładnie umyć ręce wodą po użyciu.  

Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej 

nie wynosić poza miejsce pracy.  

Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.     

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych  

        niezgodności  

Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane (możliwość wytwarzania się mieszanin 
wybuchowych z powietrzem). Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.  
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywać w chłodnym i suchym 
miejscu. Temperatura przechowywania 5 – 250C.  
Chronić przed wilgocią.  
Pojemniki otwarte, po użyciu, starannie wymyć i zamknąć i pozostawić w pozycji pionowej 
zawartości.  
Unikać kontaktu produktu ze substancjami silnie utleniającymi.  
Nie używać w pobliżu otwartego ognia lub innych możliwych źródeł zapłonu. 
Przechowywać z dala od materiałów zapalnych i utleniających.  
Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.  
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki.     

7.3 Szczególne zastosowanie (-a) końcowe 

         Brak informacji o zastosowanych innych niż wymienione w podsekcji 1.2. 
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SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy Zgodnie                                             

z Rozporządzeniem 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 poz. 1286)  

Składniki, dla których obowiązują normy ekspozycji.  

Obowiązujące w Polsce najwyższe dopuszczalne stężenie (mg/m3) w środowisku pracy: 

           Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB 

Etanol [CAS 64-17-5] 1 900 mg/m3 - - - 

Zalecane procedury monitoringu  

Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu 

oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy – o ile one dostępne i uzasadnione 

na danym stanowisku – zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami                                       

z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej 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. 

Nr. 33, poz. 166). 

   Wartości DNEL dla komponentów 

       

DNEL Etanol pracownik Etanol konsument 

Narażenie długotrwałe, efekty systemowe, skóra 343 mg/kg 206 mg/kg 

Narażenie długotrwałe, efekty systemowe, inhalacja 950 mg/m3 114 mg/m3 

Narażenie krótkotrwałe, efekty lokalne, inhalacja 1900 mg/m3 950 mg/m3 

Narażenie długotrwałe, efekty systemowe, droga pokarmowa - 206 mg/kg 

 

        Wartości PNEC dla komponentów 

PNEC Etanol 

Woda słodka 0,96 mg/l 

Woda morska 0,79 mg/kg 

Sporadyczne uwalnianie 2,75 mg/l 

Osad wód słodkich 3,6 mg/kg 

Osad wód morskich - 

Oczyszczanie 580 mg/l 

Gleba 0,63 mg/kg 

 

8.2 Kontrola narażenia 

Nie dotyczy, jeśli produkt używany jest zgodnie z przeznaczeniem.  

Stosowne techniczne środki kontroli  

Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy muszą być wydajnie wentylowane. 

Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić 

i nie palić tytoniu. Przed przerwą i po zakończeniu  pracy  dokładnie umyć   ręce.  Unikać 

kontaktu z oczami i skórą. Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca, w którym produkt 

jest stosowany. Jeżeli podczas procesów pracy zachodzi niebezpieczeństwo zapalenia się 

odzieży na pracowniku w pobliżu stanowisk pracy powinny być zainstalowane prysznice 

bezpieczeństwa 
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Indywidualne środki ochrony           

Ochrona rąk i ciała 

W przypadku właściwego stosowania nie jest wymagana. Jednak w przypadku częstego lub 

długotrwałego    kontaktu, na   koniec   pracy   należy    stosować   krem   ochronny   do rąk. Materiał, 

z którego wykonane są rękawice musi   być   nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. 

Wyboru materiału należy dokonać przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania                      

i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od 

innych cech jakościowych i zmienia się w zależności od producenta. Od producenta rękawic należy 

uzyskać informacje na temat dokładanego czasu przebicia i go przestrzegać. 

Ochrona oczu 

Stosować szczelne okulary ochronne z bocznymi osłonami lub osłonę twarzy. 

Ochrona dróg oddechowych 

W przypadku zapewnienia właściwej wentylacji nie jest wymagana. W sytuacjach awaryjnych oraz    

przy   przekroczeniu wartości NDS   należy stosować ochronę dróg oddechowych. 

Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2005 r. (Dz.U. Nr 259, poz.2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz 

z późn.zm.) Doboru środków   ochrony indywidualnej należy dokonać z uwzględnieniem stężenia                  

i formy występowania substancji w miejscu pracy, dróg   narażenia, czasu ekspozycji i czynności 

wykonywanych przez pracownika. Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki ochrony   

spełniające   wszystkie   wymagania   jakościowe, w   tym również   ich     konserwację i oczyszczenie. 

Kontrola narażenia środowiska 

Nie wprowadzać do kanalizacji i środowiska.  

 

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1 Informacja na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

           Stan skupienia/postać:     ciecz 

           Barwa:       bezbarwna 

           Zapach:      charakterystyczny dla etanolu 

           Próg zapachu:      nie oznaczono 

           Wartość pH (20C):     nie oznaczono 

           Temperatura topnienia/krzepnięcia:  -117OC (etanol) 

           Początkowa temperatura wrzenia:   78,3OC (etanol) 

           Temperatura zapłonu:    19OC (tygiel zamknięty) 

           Szybkość zapłonu:    nie oznaczono 

           Palność (ciała stałego, gazu):   nie dotyczy 

           Górna/dolna granica wybuchowości:  15% obj./3,5 % obj. (etanol) 

           Prężność par:      59hPa/20OC (etanol) 

           Gęstość par(powietrze=1):   nie oznaczono 

           Gęstość (20C):     0,85 g/cm3 

           Rozpuszczalność:     rozpuszcza się w wodzie 

           Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:   nie oznaczono 

           Temperatura samozapłonu:   425OC (etanol) 

           Temperatura rozkładu:     nie oznaczono 

           Właściwości wybuchowe:   nie wykazuje 

           Właściwości utleniające:    nie wykazuje 

           Lepkość:      nie oznaczono 
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9.2 Inne informacje  

        Brak dodatkowych informacji. 

 

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1 Reaktywność 

Produkt reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Pary produktu mogą tworzyć 

mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Patrz także podsekcja 10.3 – 10.5  

10.2 Stabilność chemiczna 

        Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Skoncentrowane alkohole mogą gwałtownie reagować ze środkami utleniającymi. 

W kontakcie z metalami lekkimi może wydzielić się wodór. 

10.4 Warunki, których należy unikać 

Unikać źródeł ciepła, zapłonu i otwartego ognia. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia 

pojemników zawierających produkt. 

10.5 Materiały niezgodne 

Silne utleniacze, metale lekkie. Należy zachować szczególną ostrożność w kontakcie z materiałami 

wrażliwymi na działanie alkoholi np. biżuteria, zegarki z tworzyw sztucznych. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 

         Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYCZNE 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność komponentów 

Etanol [CAS 64-17-5] 

              LD50 (szczur, doustnie) 6200 - 15000 mg/kg (OECD 401) 

LC50 (szczur, inhalacja) > 50 mg/l (OECD 403) 

Toksyczność mieszaniny 

                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 

                Działa drażniąco na oczy. 

                Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę. 

                W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

                Działanie rakotwórcze  

                W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

                Szkodliwe działanie na rozrodczość 

                W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

                Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 

                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. 

                Zagrożenie spowodowane aspiracją 

                W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
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SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1 Toksyczność 

         Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska. 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 

          Produkt łatwo ulega biodegradacji. 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 

          Nie należy spodziewać się bioakumulacji. 

 12.4 Mobilność w glebie 

Po uwolnieniu do powietrza bądź wody substancja ulegnie szybkiej dyspersji. Po uwolnieniu do 

gruntu ulegnie szybkiemu odparowaniu. Substancja jest lotna i rozpuszczalna w wodzie. Po 

uwolnieniu do środowiska ulegnie rozkładowi pomiędzy powietrze i wodę. Słabo wchłaniana przez 

glebę. 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

         Substancje wchodzące w skład produktu nie są klasyfikowane 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 zaburzenia gospodarki hormonalnej, wpływ na wzrost 

ocieplenia globalnego). 

   

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  

Produkt i opakowania zużyte podczas zastosowań profesjonalnych, usuwać jako odpad 

niebezpieczny; dostarczać do uprawnionego przedsiębiorstwa.  

Kod odpadu  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 701 z późniejszymi 

zmianami) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. 2020 poz. 10)  

02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów.  

Kod odpadu musi być nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zależności od branży 

miejsca użytkowania. 

 

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 

         UN1170 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

         Etanol (alkohol etylowy) lub etanol (alkohol etylowy) w roztworze 

14.3 Klasy zagrożenia w transporcie 

         3 

14.4 Grupa pakowania 

        II 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 

        Produkt nie jest niebezpieczne dla środowiska w myśl przepisów transportowych.  

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

         Unikać ognia i źródeł ciepła. 
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14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 

              Nie dotyczy 

 

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 

         dla substancji lub mieszaniny 

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 

63, poz. 322 wraz z późn. zm.). 

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, poz. 1286 wraz z późn. zm.). 

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. 

U. 2013, poz. 888 wraz z późn. zm.). 

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

2020, poz. 10). 

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

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 wraz z późn. zm.). 

Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych. 

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 wraz z późn. zm. 

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 wraz 

z późn. zm. 

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 (REACH). 

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

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy wraz z późn. zm. 

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

opakowań i odpadów opakowaniowych wraz z późn. zm. 

2016/425/UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 

środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2015, poz. 1926). 

528/2012/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie 

udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

         Ocena bezpieczeństwa dla mieszaniny nie jest wymagana. 
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Sekcja 16: Inne informacje 

Pełen tekst zwrotów H z sekcji 3 karty 

                  H225  Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

                  H319  Działa drażniąco na oczy 

Wyjaśnienie skrótów i akronimów 

                    Flam.Liq.2  Substancja ciekła łatwopalna kategorii 2 

                    Eye Irrit. 2  Działanie drażniące na oczy kategorii 2 

                    PBT             Substancja trwała, ulegająca bioakumulacji i toksyczna 

                    vPvB           Substancja bardzo trwała i ulegająca intensywnej bioakumulacji 

                    NDS            Najwyższe dopuszczalne stężenie  

                    NDSCh        Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 

                    NDSP           Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe 

                    DSB              Dopuszczalne Stężenie w Materiale Biologicznym  

PNEC  Przewidywane stężenie nie powodujące zmian w środowisku 

DNEL  Poziom nie powodujący zmian 

CAS   Chemical Abstracts Service 

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. Osoby związane z transportem materiałów niebezpiecznych w myśl umowy ADR 

powinny zostać odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiązków (szkolenie ogólne, 

stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczeństwa).  

Dodatkowe informacje 

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą 

praktyką przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. Zawarte w karcie charakterystyki 

informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia 

przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być 

rozumiane jako gwarancja określonych właściwości. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie 

warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki 

wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu                       

 
 

 

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

wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie 

określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i 

stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych 

informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. 


