
Pytanie 1.
Czy zgodnie z wybraną kategorią i zapisami zakres zamówienia obejmuje wyłącznie dostawę 
wymienionych urządzeń, elementów, zbiorników? Czy również montaż na miejscu, wykonanie
orurowania, wykonanie okablowania oraz uruchomienie i pełen rozruch ? 
Odp.
Po stronie wykonawcy leży:
 - pełny projekt, przykładowy schemat ( Załącznik nr 1) . Jednak od wykonawcy oczekujemy swojej
propozycji rozwiązania.
- dostarczenie urządzeń,
- wykonanie całej instalacji elektrycznej, pneumatycznej oraz hydraulicznej,
-  pełen rozruch urządzenia.

Pytanie 2. 
Proszę o dosłanie rysunków dla pozycji :4 szt. - zbiornik magazynowy na „sles” o pojemności 
minimum 25000L na nogach,z dnem stożkowym, cały ze stal kwasoodpornej ss316L; zbiornik 
wyposażony we właz inspekcyjny. Wymiary maksymalne: średnica 2500mm, h:7000mm z 
nogami.

Odp.
Wymagania dotyczące zbiorników na „SLES”:
- pojemność 4 x 25000 l
- Wykonanie stal kwasoodporna
- zbiorniki mają się zmieścić w obrębie szerokość 2,5m, długość 12m, wysokość 7m.
- wyposażenie  - niezbędne złącza procesowe do napełniania zbiorników z cysterny (szybkośc 
wyładunku 10ton/h), podłączenie pomp dozujących (wydajnośc pomp 1000kg/h), podłączenie 
czujników procesowych, właz rewizyjny, odpowietrzenie.

Pytanie 3. 
Czy zbiornik magazynowy na „sles” jest możliwy do dostawy w wykonaniu z tworzywa 
polipropylenu homopolimeru PP-H ?

Proszę o przesłanie karty charakterystyki i szczegółowych danych nt tego medium.

Odp.
Zbiorniki na „SLES” muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej ss316L. (Karta charakterystyki 
w załącznik nr. 2)

Pytanie 4. 
Proszę o podanie typu i parametrów technicznych pompy oraz oczekiwanego systemu 
dozowania dla pozycji :

2 szt. - zbiornik procesowy o pojemności całkowitej minimum 10000L z dnem stożkowym lub 
skośnym, wykonany z tworzywa sztucznego PP-H lub stali kwasoodpornej ss316L;  
wyposażony we właz inspekcyjny, kratę zabezpieczającą, pompy,  systemem precyzyjnego 
dozowania (rysunek techniczny zbiornika stanowi załącznik do zapytania).

Odp.
Wymagania dotyczące zbiorników na L7 i ABS (Karty charakterystyk L7 załącznik nr 3, Karta 
charakterystyki ABS załącznik nr 4 ):
- pojemność 2x 10000 l
- Wykonanie stal kwasoodporna  lub z tworzywa sztucznego PP-H 
- zbiorniki mają się zmieścić w obrębie szerokość 3,5m, długość 6,5m, wysokość 4,5m.



- wyposażenie  - niezbędne złącza procesowe do napełniania zbiorników z cysterny (szybkość 
wyładunku 10ton/h), podłączenie pomp dozujących (wydajność pomp 300kg/h), podłączenie 
czujników procesowych, właz rewizyjny, odpowietrzenie.

Pytanie 5.
Proszę o podanie warunków pracy (medium, temperatura, stężenie, gęstość, cykle napełniania
/ opróżniania) dla zbiorników:

2 szt. - zbiornik procesowy o pojemności całkowitej minimum 10000L z dnem stożkowym lub 
skośnym, wykonany z tworzywa sztucznego PP-H lub stali kwasoodpornej ss316L;  
wyposażony we właz inspekcyjny, kratę zabezpieczającą, pompy,  systemem precyzyjnego 
dozowania (rysunek techniczny zbiornika stanowi załącznik do zapytania).

Odp.
Karty charakterystyk w załączniku

Pytanie 6. 
Proszę o podanie warunków pracy (medium, temperatura, stężenie, gęstość, cykle napełniania
/ opróżniania) dla zbiorników:

6 szt. - mieszalnik płynów o pojemności  minimum10000L,z dnem stożkowym lub skośnym, z 
tworzywa sztucznego PP-H lub stali kwasoodpornej ss316L; wyposażony we właz 
inspekcyjny, kratę zabezpieczającą, mieszadło łopatkowe ze stali ss304 lub tworzywa 
sztucznego, silnik elektryczny o mocy minimum 5,5kW z płynną regulacją prędkości 
mieszania, system automatycznego mycia. (rysunek techniczny zbiornika stanowi załącznik do
zapytania).  

Odp.
Wymagania dotyczące zbiorników produkcyjnych:
- medium – żele piorące o składzie zastrzeżonym przez naszą firmę. Temperatura pracy 20- 30 
stopni. Gęstość od 900 do 1300 g/l. Napełnianie i opróżnianie zbiornika 3 x 24h (przy czym 
napełnienie zbiornika półproduktami nie może trwać dłużej niż 25min a przygotowanie gotowego 
produktu nie może trwać dłużej jak 45 min.)

Pytanie 7.
Czy mieszadło łopatkowe typ Promitec PROMI 050 TS_20_1050 B_027433 i silnik typ spełnia 
Państwa oczekiwania przewidziane w zapytaniu ofertowym dla pozycji :

6 szt. - mieszalnik płynów o pojemności  minimum10000L,z dnem stożkowym lub skośnym, z 
tworzywa sztucznego PP-H lub stali kwasoodpornej ss316L; wyposażony we właz 
inspekcyjny, kratę zabezpieczającą, mieszadło łopatkowe ze stali ss304 lub tworzywa 
sztucznego, silnik elektryczny o mocy minimum 5,5kW z płynną regulacją prędkości 
mieszania, system automatycznego mycia. (rysunek techniczny zbiornika stanowi załącznik do
zapytania). 

Poprzednio dostarczone mieszadła miały moc silnika 3 kW – czy wg Państwa ta moc jest 
niewystarczająca? Czy też wynika z innego układu i gabarytów mieszadeł ? prosimy o 
podanie danych szczegółowych 

Odp. Proszę o dobór mieszadła które pozwolą przygotować gotowy produkt czasie podanym w 
punkcie 6.



Pytanie 8. 
Proszę o przesłanie danych technicznych systemu automatycznego mycia zbiornika dla 
pozycji :

6 szt. - mieszalnik płynów o pojemności  minimum10000L,z dnem stożkowym lub skośnym, z 
tworzywa sztucznego PP-H lub stali kwasoodpornej ss316L; wyposażony we właz 
inspekcyjny, kratę zabezpieczającą, mieszadło łopatkowe ze stali ss304 lub tworzywa 
sztucznego, silnik elektryczny o mocy minimum 5,5kW z płynną regulacją prędkości 
mieszania, system automatycznego mycia. (rysunek techniczny zbiornika stanowi załącznik do
zapytania).

Czy rozwiązanie w postaci rury obwodowej (zlokalizowanej w górnej partii zbiornika) z 
dyszami w rozstawie co około 20 cm, z wyprowadzeniem rury do zasilania w wodę sieciową i 
ręczny zawór > spełnia Państwa oczekiwania? 

Odp.
Mycie powinno odbywać się automatycznie dlatego zawór ręczny nie spełnia tej roli.
Głowica myjąca powinna być ruchoma aby dokładnie wymyć zbiornik.

Pytanie 9.
Proszę o podanie typu, danych technicznych, parametrów, nazwy przykładowego producenta 
dla pozycji : 

1 szt.- homogenizator o wydajności 40m3/h.

Odp.
 Proszę dobrać homogenizatora tak aby w okresie 15 min. skutecznie wymieszać wszystkie 
składniki (woda, SLES, ABS, L7 – karty charakterystyk w załączniku. Proporcje podane w 
zapytaniu ofertowym )

Pytanie 10.
Proszę o podanie oczekiwanego typu i parametrów technicznych elektronicznego pomiaru 
poziomu płynów dla wszystkich zbiorników. 
Odp.
 Odczyt poziomu powinien być wykonany na podstawie dwóch niezależnych czujników (np. 
ciśnienie i radar). W przypadku różnicy odczytów powinien być zgłaszany alarm. Odczyt poziomu 
powinien być dokonywany z ekranu operatorskiego.

Pytanie 11.
Czy do systemu precyzyjnego dozowania wody, SLS, kwas ABS, kwas L7 przewidziano 
przepływomierz masowy dla każdego związku odrębnie, na odrębnych rurociągach? 
 Odp.
Wszystkie produkty powinny być dozowane niezależnie dlatego muszą być wyposażone w odrębne 
przepływomierze. Dobór przepływomierzy pozostawimy dostawcy(proszę dobrać wg kart 
charakterystyki, dodam, że woda procesowa posiada przewodność w granicach 1-25 mikro 
simensów).
Pytanie12. 



Czy mieszanie związków: wody, SLS, kwas ABS, kwas L7  > za pomocą wymienionego w 
specyfikacji mieszadła dynamicznego ma się odbywać w 6 sztukach zbiorników nazwanych 
jako mieszalniki ? 
Odp.
Wszystkie składniki powinny zostać wymieszane  i trafić do sześciu zbiorników procesowych 
zwanych mieszalnikami.

Pytanie 13.
Czy podane przepływy stanowią wartość maksymalną możliwą, czy nominalną do stałej pracy
w okresie całej doby ? 
Odp.
 W zapytaniu podano zakres przepływów do ciągłej pracy.

Pytanie 14.
Prosimy o podanie danych technologii pracy instalacji, celem obliczenia szacowanego zużycia 
energii. Chodzi o podanie głównie czasów pracy mieszadeł, pomp, homogenizatora, w 
odniesieniu do standardowego dnia / doby pracy zakładu. 
Odp.
Czas pracy homogenizatora o 15 min x 6 zbiorników 1,5 cyklu na zmianę = około 1h,15 min na 
zmianę. Przewidujemy dwie zmiany. Czas pracy =  2,5h/24h.
Czas pracy mieszadeł to 6h/24h

Pytanie 15.
Czy wspomniane przeczyszczenie instalacji ma polegać na płukaniu instalacji wodą? Gdzie 
powinien następować zrzut wody? Ile czasu powinno trwać płukanie? 
Odp.
 Płukanie instalacji wykonywane jest woda, zrzut wody następuje do zbiorników nie będących 
przedmiotem zapytania ofertowego.
Pytanie 16.
Proszę o wyjaśnienie zapisu :

Instalacja zapewniająca dostarczenie wcześniej przygotowanych półproduktów w formie 
płynnej z oddzielnego pomieszczenia oddalonego o 20mb. Półprodukty te powinny zostać 
dokładnie wymieszane z wcześniej przygotowaną mieszanką.   Po czym musi nastąpić 
przeczyszczenie instalacji.

Czy chodzi o odrębne miejsce mieszania półproduktów aniżeli 6 szt zbiorników 
mieszalników?

Dla pełnej czytelności i zrozumienia prosimy o przesłanie schematu ideowego oczekiwanej 
instalacji z zaznaczeniem pomieszczeń, usytuowania zbiorników oraz realizowanych funkcji.

Odp.
Półprodukty powinny zostać wymieszane w mieszalnikach. Następnie po zakończenia procesu za 
pomocą pomp dostarczone do maszyn rozlewających.

Pytanie 17. 
Proszę podać typy i parametry oczekiwanych pomp dla pozycji :

Instalacja przepompowująca gotowy produkt z mieszalników do maszyny konfekcjonującej 
zapewniająca przepływ 300kg/minutę.



Odp.
Proszę o dobór pomp. Pompy nie mogą spieniać produktu. Medium jest zmienne o gęstości od 900 
do 1300 g/l.   

Pytanie 18. 
Proszę o wyjaśnienie na czym ma polegać współpraca systemów i jaki typ oraz parametr 
sygnałów jest przekazywany z maszyny konfekcjonującej > chodzi o zapis:

Instalacja ta powinna w pełni współpracować maszyną konfekcjonującą zapewniając jej 
płynna pracę.  

Odp.
Maszyny konfekcjonujące są wyposażone w zbiorniki buforowe. Należy tak oczujnikować zbiornik 
buforowy   aby zapewnić optymalny poziom w tym zbiorniku. Jednocześnie operator przy maszynie
konfekcjonyjącej powienmieć informację o ilości produktu w mieszalniku .

Pytanie 19. 
Proszę o wyjaśnienie jak ma wyglądać układ wymieniony w pozycji:

Automatyczny system dozowania i rozpuszczania soli z  worków typu „big bag” do wcześniej 
przygotowanej mieszanki z w zależności od lepkości produktu. Podczas dozowania muszą być 
automatycznie kontrolowane następujące parametry produktu : temperatura, pH, lepkość, 
gęstość.   

Czas całego procesu nie może przekroczyć 45 minut.

Czy spełnia Państwa oczekiwania zbiornik przygotowania solanki o pojemności pozwalającej 
przyjąć jeden big gag soli + pompa mieszania?

Proszę podać parametry układu dozowania oraz w których miejscach instalacji przewidziano 
wymienione pomiary temperatura, pH, lepkość, gęstość.  ?

Odp.
 Układ powinien zapewnić rozpuszczanie soli i dostarczenie do zbiorników mieszajacych z 
prędkością 2000kg/h.

Pytanie 20. 
Prosimy o podanie jakim systemem dysponuje Zamawiający i jakiej integracji oczekuje? 
Chodzi o wyjaśnienie zapisu:

System sterowani zintegrowany z informatycznym systemem planowania  i zarządzania  
produkcją firmy CLOVIN.

Odp.
Firma Clovin posiada własny autorki system planowania i zarządzania produkcją. Dostarczone 
urządzenie powinno zostać tak zintegrowane z tym systemem aby podczas planowania   istniała 
możliwość przesłania informacji odnośnie ilości zadanych półproduktów i na ich podstawie został 
wykonany produkt końcowy. Po zakończeniu mieszania informacja o wykonanym produkcie oraz 
jego parametrach musi być dostarczona do naszego systemu. Po zatwierdzeniu parametrów przez 
laboratorium i zwolnieniu produktu do konfekcjonowania układ przechodzi do dozowania na 



maszyny rozlewające. Wszystkie te informacje jak również ilości zapasu półproduktów, ilości 
zużytych półproduktów, asortymentu oraz ilości w mieszalnikach   muszą być na bieżąco 
przekazywane do systemu informatycznego firmy Clovin.

Pytanie 21.
Jakie funkcjonalności zdalnego łączenia się serwisu Państwo przewidują ? wsparcie w 
zakresie regulacji ? chodzi o zapis:

Zdalne łączenie się serwisu z urządzeniami

Odp.
 Serwis wykonawcy powinien mieć zdalną możliwość diagnozowania usterek w celu szybszej 
reakcji na awarie.

Pytanie 22.
Czy bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji  są wymogiem koniecznym 
zaakceptowania oferty ? i jaki zakres czynności oczekuje Zamawiający ? Chodzi o zapis:

Przeglądy serwisowe w okresie gwarancji bezpłatne (obejmują: dojazd, robociznę,  części)

Odp.
 Tak. Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji  są wymogiem koniecznym.  Zakres 
czynności: przeglądy serwisowe w okresie gwarancji bezpłatne (obejmują: dojazd, robociznę,  
części)

Pytanie: 
Równolegle celem omówienia odpowiedzi oraz dokonania wizji lokalnej miejsca ustawienia 
poszczególnych zbiorników, pomiaru odległości celem oszacowania kosztu rurociągów, 
zawiesi, torów kablowych, miejsc zasilania elektrycznego, 

 Z uwagi na obostrzenie związane z pandemią, nie jest możliwa wizja lokalna.
  
Pozostałe pytania: 
- czy odpowiedzi zostaną umieszczone na platformie konkurencyjności? 
Odp. Tak
- czy mając na uwadze powyższe termin składania ofert zostanie wydłużony o czas udzielania 
wyjaśnień?

Odp. Nie, udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi nie ma wpływu na termin postępowania o ile nie 
wpłynie na zmianę specyfikacji zamówienia

Pytanie:
1. Czy zbiorniki będę posadowione wewnątrz hali produkcyjnej? Czy ma być przewidziane 
dodatkowe izolowanie termiczne zbiorników, ogrzewanie itp.?

Odp.
Cały układ będzie się znajdował w wewnątrz hali produkcyjnej. Nie są wymagane żadne izolacje 
termiczne zbiorników ani ich ogrzewanie.

2. Czy homogenizator ma być dodatkowo wyposażony w aparaturę kontrolno-pomiarową oraz 
regulację wydajności?



Odp.

Homogenizator powinien być wyposażony w regulację wydajności. Armaturę kontrolno pomiarową 
należy umieścić na rurociągach doprowadzających półprodukty w celu ich dokładnego dozowania.

3.Czy system rozpuszczania soli ma współpracować z wybranym zbiornikiem zawartym w specyfikacji
czy powinien być wyposażony w wewnętrzny zbiornik w którym będzie zachodziło roztwarzanie? 

Odp.

System rozpuszczania soli zapewnić rozpuszczenie soli w każdym z mieszalników. Dopuszczamy 
możliwość wcześniejszego przygotowania roztworu soli a następnie wymieszania go w mieszalniku
w celu zagęszczenia produktu. Jednakże zagęszczanie produktu powinno następować pod pełną 
kontrolą lepkości. 

4.Czy oferta ma obejmować również drabiny/podesty obsługowe wymienionych urządzeń? 

Odp.

Jeśli układ będzie zapewniał możliwość dodania dodatkowych produktów bez konieczności 
wchodzenia na górę zbiornika to drabiny i podesty nie są wymagane. 

5.Czy instalacja zapewniająca precyzyjne dozowanie wody, SLES-u kwasu L7 oraz kwasu ABS ma 
stanowić jedno urządzenie, które będzie współpracowało z poszczególnymi zbiornikami? Czy 
każdy zbiornik magazynowy ma być wyposażony w osobny układ? Ew. przełączanie między 
zbiornikami ma odbywać się w sposób ręczny czy automatyczny?

Odp.

Dozowanie półproduktów powinno odbywać się kolejno do poszczególnych mieszalników poprzez 
jedno urządzenie. Całość dozowania musi odbywać się automatycznie zgodnie z wcześniej 
zaprogramowaną technologią.

6.Czy oferta ma obejmować wykonanie, montaż i uruchomienie całej instalacji łącznie z rurociągami i 
systemem pomp i zaworów? 

Odp.

Po stronie wykonawcy leży:
 - pełny projekt, przykładowy schemat ( Załącznik nr 1) . Jednak od wykonawcy oczekujemy swojej
propozycji rozwiązania.
- dostarczenie urządzeń,
- wykonanie całej instalacji elektrycznej, pneumatycznej oraz hydraulicznej,
-  pełen rozruch urządzenia.

Pytanie 1:
Proszę o informację w post. POPW.01.03.01-20-0005/18, czy termin 60 dni kalendarzowych na 
realizację jest możliwy do wydłużenia? 

Odp.
Zgodnie z warunkami postępowania nie jest możliwe 





KARTA CHARAKTERYSTYKI

Spełnia wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II, ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 - Polska

Nazwa produktu : CepSinol® -es 1216/2S (70) Data wydania:
Wersja:

14/07/2017

1

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.4 Numer telefonu alarmowego

: +49 3933 94826

Godziny pracy /
Ograniczenia dotyczące 
informacji

: Poniedziałek do Piątek, 08:00 - 16:00 (CET)

Dostawca / Producent,
Dystrybutor lub Importer

: Sinarmas Cepsa Deutschland GmbH
Fritz - Henkel – Strasse 8
39307 Genthin
Germany

E-mail : soonchee.yap@sinarmascepsa.com
productstewardship@cepsa.com

Numer telefonu

 Dostawca

Numer telefonu :

:

+49(0)3933 94826 16

Poniedziałek do Piątek, 08:00 - 16:00 (CET)Godziny pracy /
Ograniczenia dotyczące 
informacji

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

powierzchniowo czynne

Zastosowania specyficzne

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa CepSinol® -es 1216/2S (70)

Kod produktu : Niedostępne.

:

70% roztwór alkoholi, C12-14, etoksylowane, siarczany, sole sodowe. REACH:
01-2119488639-16-0029

Inne sposoby identyfikacji /
Opis

:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w 
rozdziale 11.

 Klasyfikacja według 
 rozporządzenia (EC) Nr 
 1272/2008 [CLP/GHS]

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu : Mieszanina

Pełny tekst powyższych zwrotów H podano w Sekcji 16.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrożeń :  

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny według rozporządzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

:

Data wydania/Data aktualizacji 14/07/2017

Data poprzedniego wydania : Brak poprzedniej validacji
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:Inne zagrożenia nie 
odzwierciedlone w 
klasyfikacji

Nie znane.

Hasło ostrzegawcze :

Zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia

:

Zapobieganie :

 Zwroty wskazujące środki ostrożności

Reagowanie :

Przechowywanie :

Usuwanie :

Niebezpieczeństwo

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.

P305 + P351 + P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie 
płukać wodą przez kilka minut. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ lub wezwać lekarza.

Nie dotyczy.

P501 - Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi,
regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Uzupełniające elementy 
etykiety

Pojemniki powinny być 
wyposażone w 
zamknięcia 
uniemożliwiające 
otworzenie ich przez 
dzieci

Nie dotyczy.

Dotykowe ostrzeżenia 
przed 
niebezpieczeństwem

Nie dotyczy.

:

:

: Nie dotyczy.

 Specjalne wymagania dotyczące pakowania

Niebezpieczne składniki : Alkohole, C12-14, etoksylowane, siarczany, sole sodowe

2.3 Inne zagrożenia

Ograniczenia dotyczące 
produkcji, wprowadzania 
do obrotu i stosowania 
niektórych 
niebezpiecznych 
substancji, preparatów i 
wyrobów

: Nie dotyczy.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2 Mieszaniny : Mieszanina

Nazwa produktu/składnika

Alkohole, C12-14, etoksylowane,
siarczany, sole sodowe

REACH #:
01-2119488639-16
WE: 500-234-8
CAS: 68891-38-3 

≥50 - ≤75 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3,
H412

[1]

Identyfikatory % Rozporządzenie (WE)
Nr 1272/2008 [CLP]

Typ

Opis : 70% roztwór alkoholi, C12-14, etoksylowane, siarczany, sole sodowe. REACH:
01-2119488639-16-0029

Data wydania/Data aktualizacji 14/07/2017

Data poprzedniego wydania : Brak poprzedniej validacji

Wersja : 1
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Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są w sekcji 8.

Nie zawiera dodatkowych składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są 
klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane są jako PBT lub vPvB bądź jako 
substancje wywołujące równorzędne obawy, lub które mogą występować w środowisku pracy jedynie w ograniczonym 
zakresie, w związku z czym muszą zostać wymienione w niniejszym ustępie.

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska
[2] Substancja, dla której wyznaczono dopuszczalne stężenie w środowisku pracy
[3] Substancja spełnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks XIII
[4] Substancja spełnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks XIII
[5] Substancja wywołująca równorzędne obawy

 Typ

Pełny tekst powyższych zwrotów H podano w Sekcji 16.

Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej.  Skontaktować się z ośrodkiem zatruć 
lub wezwać lekarza.  Przemyć usta wodą.  Wyjąć protezy dentystyczne, jeśli są.
Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki 
do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.  Jeżeli materiał 
został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą 
ilość wody.  Przerwać, jeżeli narażona osoba ma mdłości, ponieważ wymioty mogą 
być niebezpieczne.  Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez 
personel medyczny.  W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być 
utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc.  Oparzenia 
chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza.  Nigdy nie 
podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.  W przypadku utraty przytomności,
należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać 
pomoc medyczną.  Zapewnić otwartą wentylację.  Rozluźnić ciasną odzież, na 
przykład kołnierz, krawat lub pasek.

Kontakt ze skórą

Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej.  Skontaktować się z ośrodkiem zatruć 
lub wezwać lekarza.  Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do 
czasu podnosząc górna i dolna powiekę.  Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są.
Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut.  Oparzenia chemikaliami 
powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza.

Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej.  Skontaktować się z ośrodkiem zatruć 
lub wezwać lekarza.  Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody.  Zdjąć skażoną 
odzież i buty.  Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego 
zdjęciem lub założyć rękawice.  Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 
minut.  Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza.
Uprać odzież przed ponownym użyciem.  Wyczyścić dokładnie buty przed 
ponownym założeniem.

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej.  Skontaktować się z ośrodkiem zatruć 
lub wezwać lekarza.  Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże 
powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne 
oddychanie.  Jeśli podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik powinien 
załozyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny.  Jeżeli osoba nie 
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany 
personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen.  Może być 
niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta usta.  W 
przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej 
pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną.  Zapewnić otwartą wentylację.
Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek.

Spożycie

Wdychanie

Kontakt z okiem

:

:

:

:

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
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Informacje dla lekarza Leczyć objawowo.  W przypadku połknięcia lub wdychania dużej ilości, natychmiast 
skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w leczeniu zatruć truciznami.

:

Szczególne sposoby 
leczenia

Ochrona osób 
udzielających pierwszej 
pomocy

: Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek 
chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.  Jeśli podejrzewa się, że opary wciąż 
są obecne ratownik powinien załozyć właściwą maskę lub oddechowy aparat 
izolacyjny.  Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego 
oddychania usta usta.  Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed 
jego zdjęciem lub założyć rękawice.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji

Kontakt ze skórą

Spożycie

Wdychanie Brak konkretych danych.

Do poważnych objawów można zaliczyć:
bóle żołądka

Do poważnych objawów można zaliczyć:
ból lub podrażnienie
zaczerwienienie
mogą występować pęcherze

:

:

:

Kontakt z okiem : Do poważnych objawów można zaliczyć:
ból
łzawienie
zaczerwienienie

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym

Bez specjalnego leczenia.:

Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy 
wypadku, jeżeli wybuchł pożar.  Nie należy podejmować żadnych działań, które 
stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.

Niebezpieczne produkty 
rozkładu termicznego

Zagrożenia ze strony 
substancji lub mieszaniny

Brak konkretych danych.

W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i pojemnik może 
wybuchnąć.  Niniejszy materiał jest szkodliwy dla organizmów wodnych z 
długotrwałymi następstwami.  Woda zanieczyszczona tą substancją musi być 
zebrana i zabezpieczona. Nie dopuścić aby przedostała się do systemów wodnych,
cieków oraz studzienek.

Używać środków gaśniczych odpowiednich dla otaczających materiałów. Zraszać 
wodą lub używać mgły. Piana.

5.1 Środki gaśnicze

:

:

Dwutlenek węgla (CO₂). strumień wody

Odpowiednie :

:

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Specjalne działania 
ochronne dla strażaków

:

Nieodpowiednie

Data wydania/Data aktualizacji 14/07/2017
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Wersja : 1
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Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne 
aparaty oddechowe (SCBA) z maską zakrywającą całą twarz działającą przy 
dodatnim ciśnieniu.  Podstawowy poziom ochrony podczas wypadków chemicznych 
zapewnia odzież stosowana przez strażaków (włączając hełmy, buty ochronne i 
rękawice), zgodna z normą europejską EN 469.

Specjalne wyposażenie 
ochronne dla strażaków

:

Postępowanie w 
przypadku pożaru

: Nie odprowadzać ścieków/ z mycia do komunalnej kanalizacji.

6.2 Środki ostrożności w 
zakresie ochrony 
środowiska

Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo.
Wynieść pojemniki z obszaru rozlania.  Podchodzić do uwolnienia z wiatrem.
Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i 
obszarów zamkniętych.  Należy zmyć rozlany/rozsypany materiał do oczyszczalni 
ścieków lub postępować w następujący sposób.  Rozlane lub rozsypane substancje,
należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia,
wermikulit, ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować 
zgodnie z miejscowymi przepisami.  Utylizować w licencjonowanym 
przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.  Zanieczyszczony materiał absorbujący może 
stanowić takie samo zagrożenie jak rozlany produkt.

Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby 
lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją.  Należy 
poinformować odpowiednie władze, w przypadku kiedy produkt spowodował 
zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby lub powietrza).
Materiał zanieczyszczający wodę.  Może być szkodliwy dla środowiska w przypadku 
uwolnienia w dużych ilościach.

Duże rozlanie :

Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo.
Wynieść pojemniki z obszaru rozlania.  Rozpuścić w wodzie i zebrać, jeśli 
rozpuszczalne w wodzie.  Ewentualnie, jeśli nierozpuszczalne w wodzie, wchłonąć 
obojętnym suchym materiałem i umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady.
Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

Małe rozlanie :

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

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do 
personelu udzielającego 
pomocy

:

Dla osób udzielających 
pomocy

:

6.4 Odniesienia do innych 
sekcji

Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1.
Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w Sekcji 8.
Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w Sekcji 13.

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek 
chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.  Ewakuować ludzi z okolicznych 
terenów.  Nie udzielać zezwolenia na wejście - niepotrzebnemu i nie 
zabezpieczonemu personelowi.  Nie dotykać, ani nie przechodzić, po rozlanym 
materiale.  Nie wdychać par ani mgły.  Zapewnić właściwą wentylację.  W razie 
niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę.  Założyć odpowiedni 
sprzęt ochrony osobistej.

Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z 
informacjami w punkcie 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich.
Patrz także informacje w punkcie "Dla personelu nie biorącego udziału w akcji 
ratowniczej".

:

:
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SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących 
konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych 
zastosowań w Sekcji 1.

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ochronne :

Wskazówki dotyczące 
ogólnej higieny pracy

:

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zalecenia :

:Rozwiązania specyficzne 
dla sektora przemysłowego

Niedostępne.

Niedostępne.

Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8).  Nie dopuścić, do 
przedostania się do oczu, na skórę lub ubranie.  Nie wdychać par ani mgły.  Nie 
połykać.  Unikać uwolnienia do środowiska.  Jeśli w normalnych warunkach 
użytkowania materiał stanowi zagrożenie dla dróg oddechowych, należy stosować 
odpowiednią wentylację lub nosić aparat oddechowy.  Przechowywać w oryginalnym 
pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z 
kompatybilnego materiału, dokładnie zamkniętym, jeśli nie jest użytkowany.  Puste 
pojemniki mogą zachowywać resztki produktu i mogą być niebezpieczne.  Nie 
używać powtórnie pojemnika.

Należy zabronić spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze,
w którym ten materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.
Pracownicy powinni umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.
Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz sprzęt ochronny.
Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8.

Nie przechowywać w temperaturze wyższej niż: 50°C (122°F).  Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi 
przepisami.  Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i 
dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiałów (patrz Sekcja 10), napojów i jedzenia.
Przechowywać pod zamknięciem.  Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia.  Pojemniki,
które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do 
wycieku substancji.  Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach.  Używać odpowiednich pojemników 
zapobiegających skażeniu środowiska.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Nie przechowywać w temperaturze> 50ºC i / lub pH <7
Unikaj zamrażania i / lub mrozu.
Temperatura magazynowania: > 10 - 15 ºC
Klasa przechowywania 12: Niepalne ciecze.
Okres przydatności do użycia: 12 miesiące.

Zalecenia/Uwagi :

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących 
konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych 
zastosowań w Sekcji 1.

8.1 Parametry dotyczące kontroli

 Najwyższe dopuszczalne stężenia

Nie znana wartość NDS.
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Zalecane procedury 
monitoringu

Jeżeli produkt zawiera składniki, na które ekspozycja jest ograniczona może być 
niezbędny monitoring osobisty, monitoring środowiska pracy lub biologiczny w celu 
określenia skuteczności wentylacji lub inny sposób kontroli konieczności uzywania 
środków ochrony dróg oddechowych.  Powinno się odnieść do standardów 
monitorowania, takich jak:  Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy -
Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur oceny narażenia 
przez drogi oddechowe środkami chemicznymi w celu porównania z wartościami 
progowymi i strategią pomiarów)  Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca 
pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur oceny 
narażenia na środki chemiczne i biologiczne)  Norma Europejska EN 482 
(Atmosfery miejsca pracy - Ogólne wymogi odnoszące się do procedur 
wykonawczych służących do pomiarów środków chemicznych)  Konieczne będzie 
również odniesienie się do krajowych dokumentacji związanej z metodami 
określenia substancji niebezpiecznych.

Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzoną normą powinno być stosowane w 
przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne w celu uniknięcia 
narażenia poprzez chlapnięcia, mgiełki, gazy lub pyły.  W przypadku możliwości 
kontaktu, następujące ochrony powinny być noszone, jeśli ocena nie wskazuje 
wyższego stopnia ochrony:  gogle chroniące przed rozpryskiem substancji 
chemicznej, i/lub osłona twarzy.  Jeśli występuje zagrożenia narażeniem przez 
drogi oddechowe, może być wymagany aparat oddechowy pokrywający całą twarz.
Zalecane: Ochronne okulary z bocznymi osłonami.(DIN EN ISO 7010)

Ochronę oczu lub twarzy :

:

 Ochronę skóry

Stosowne techniczne 
środki kontroli

: W przypadku kiedy użytkownik generuje pył, gaz, opary lub mgiełkę, należy 
stosować bariery procesowe, miejscowe wyciągi oparów lub inne zabezpieczenia 
techniczne pozwalające utrzymanie poziomu narażenia poniżej zalecanych 
statutowych granic.

Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami 
chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także 
po zakończeniu zmiany.  Do usunięcia potencjalnie skażonej odzieży, powinny być 
zastosowane właściwe techniki.  Należy wyprać skażoną odzież przed ponownym 
użyciem.  Należy się upewnić czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice 
bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy.

8.2 Kontrola narażenia

Środki zachowania higieny :

Alkohole, C12-14, etoksylowane,
siarczany, sole sodowe

DNEL Długotrwałe Skórny 2750 mg/
kg bw/
dzień

Pracownicy Systemowe

DNEL Długotrwałe 
Wdychanie

175 mg/m³ Pracownicy Systemowe

Nazwa produktu/składnika Narażenie Wartość Populacja Zaburzenia

Stężenia, przy których podawane są oddziaływania

Alkohole, C12-14, etoksylowane,
siarczany, sole sodowe

- Słodka woda 0,24 mg/l -

- Woda morska 0,024 mg/l -
- Osad słodkowodny 5,45 mg/kg dwt -
- Osad w wodzie 

morskiej
0,545 mg/kg dwt -

- Zakład utylizacji 
ścieków

10000 mg/l -

- Gleba 0,946 mg/kg dwt -

Nazwa produktu/składnika Dane szczegółowe 
przedziału medium

Wartość Szczegóły metodologii

Poziomy oddziaływania wtórnego

Typ

Typ

 Indywidualny sprzęt ochronny
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Ochronę rąk Odporne na czynniki chemiczne rękawice powinny być noszone w każdym 
przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest 
to konieczne.  Biorąc pod uwagę parametry podane przez producenta rękawic,
należy sprawdzać, czy rękawice zachowują swoje właściwości ochronne podczas 
ich użytkowania.  Należy zwrócić uwagę, że czas przebicia dla materiału rękawicy 
może być różny u różnych producentów rękawic.  W przypadku mieszanek,
zawierających kilka substancji, czas ochrony przez rękawice nie może być 
dokładnie określony.  > 8 godzin (czas przebicia): kauczuk nitrylowy> = 7 mm 
grubość(DIN EN ISO 7010)

Ochronę dróg 
oddechowych

:

:

:

Kontrola narażenia 
środowiska

: Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana 
w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska.  W 
niektórych przypadkach potrzebne będą skrubery usuwajace opary, filtry lub 
modyfikacje konstrukcyjne urządzeń procesowych, mające na celu zmniejszenie 
stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

Ochrona ciała :

Inne środki ochrony skóry

Należy dobrać odpowiedni aparat ochrony dróg oddechowych spełniający wymogi 
odnośnej normy lub wymogi certyfikacyjne, w zależności od rodzaju ryzyka i 
potencjalnego narażenia.  Aparaty ochrony dróg oddechowych muszą być 
wykorzystywane zgodnie z postanowieniami programu ochrony dróg oddechowych,
tak aby zapewnić odpowiednie dopasowanie, szkolenie oraz inne ważne aspekty 
ich stosowania.  Zalecane: Nie wymagane; jednak stosowanie odpowiedniej 
wentylacji jest dobrą zasadą w przemyśle.

W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny 
odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę 
przed przystąpieniem do pracy.  Zalecane: Pracownicy powinni nosić ubranie 
ochronne.

Przed rozpoczęciem operowania tym produktem, należy wybrać odpowiednie 
obuwie i dodatkowe środki ochrony skóry, bazując na wykonywanych zadaniach i 
związanych z nimi zagrożeniem. Podlegają one zatwierdzeniu przez specjalistę 
BHP.  Zalecane: Odpowiednie obuwie ochronne.

Nie dotyczy.

Stan fizyczny

Temperatura topnienia/
krzepnięcia

Początkowa temperatura 
wrzenia i zakres temperatur 
wrzenia

Prężność par

Gęstość par

Papkowaty.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Charakterystyczny.Zapach

pH

Żółtawy.Kolor

Szybkość parowania Nie dotyczy.

Temperatura zapłonu Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

7,5 do 9 [Stęż. (%w/w): 10%]

Nie dotyczy.Próg zapachu

Górna/dolna granica palności 
lub górna/dolna granica 
wybuchowości

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Czas spalania Nie dotyczy.

Prędkość spalania Nie dotyczy.

:

:

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Palność (ciała stałego, gazu) : Nie dotyczy.

Data wydania/Data aktualizacji 14/07/2017
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Gęstość względna

Rozpuszczalność

Nie dotyczy.

Mieszalny tylko z mieszaniem
Żel zawierający 30-65% substancji czynnej

Temperatura samozapłonu Nie dotyczy.

Brak właściwości wybuchowych lub utleniających.

Nie dotyczy.

Lepkość Nie dotyczy.

Współczynnik podziału: n-
oktanol/woda

Właściwości wybuchowe

:

:

:

:

:

:

Brak właściwości wybuchowych lub utleniających.Właściwości utleniające :

Temperatura rozkładu : Nie dotyczy.

:Gęstość 1,095 g/cm³ [20°C]

9.2 Inne informacje

Brak dodatkowych informacji.

Rozpuszczalność w wodzie : Niedostępne.

10.6 Niebezpieczne 
produkty rozkładu

10.4 Warunki, których 
należy unikać

Nie przechowywać w temperaturze> 50ºC i / lub pH <7

W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien nastąpić 
niebezpieczny rozkład produktu.

Produkt jest trwały.10.2 Stabilność chemiczna

kwasy.

:

:

:

10.5 Materiały niezgodne :

10.3 Możliwość 
występowania 
niebezpiecznych reakcji

: Niebezpieczne reakcje lub brak stabilności mogą się wydarzyć w pewnych 
warunkach przechowywania lub stosowania.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność : Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych 
dotyczących reaktywności.

Toksyczność ostra

Alkohole, C12-14,
etoksylowane, siarczany, sole 
sodowe

LD50 Skórny Szczur >2000 mg/kg -

LD50 Doustnie Szczur 4100 mg/kg -

Nazwa produktu/składnika Wynik Gatunki Dawka Narażenie

Wnioski/Podsumowanie : Nie toksyczny.

Działanie żrące/drażniące na skórę

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Szacunki toksyczności ostrej

Niedostępne.

Data wydania/Data aktualizacji 14/07/2017

Data poprzedniego wydania : Brak poprzedniej validacji

Wersja : 1
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Potencjalne ostre działanie na zdrowie

Wdychanie : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.:Spożycie

Kontakt ze skórą : Działa drażniąco na skórę.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.:Kontakt z okiem

Rakotwórczość

Wnioski/Podsumowanie : Nie jest rakotwórczy.

Mutagenność

Wnioski/Podsumowanie : Nie mutagenne.

Teratogeniczność

Wnioski/Podsumowanie : Brak działania teratogennego.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

Wnioski/Podsumowanie : To nie jest toksyczny dla reprodukcji.

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Kontakt ze skórą

Wdychanie Brak konkretych danych.

Do poważnych objawów można zaliczyć:
ból lub podrażnienie
zaczerwienienie
mogą występować pęcherze

:

:

Kontakt z okiem : Do poważnych objawów można zaliczyć:
ból
łzawienie
zaczerwienienie

Wnioski/Podsumowanie:

Oczy : Produkt drażniący. Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

Drogi oddechowe : Niedostępne.

Działanie uczulające

Alkohole, C12-14,
etoksylowane, siarczany,
sole sodowe

skóra Świnka morska Nie powoduje uczulenia

Nazwa produktu/składnika Droga 
narażenia

Gatunki Wynik

Wnioski/Podsumowanie:

Skóra : Nie powoduje uczulenia.

Niedostępne.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Informacje dotyczące 
prawdopodobnych dróg 
narażenia

:

Niedostępne.

Niedostępne.

Niedostępne.

Skóra : Produkt drażniący.

Data wydania/Data aktualizacji 14/07/2017

Data poprzedniego wydania : Brak poprzedniej validacji

Wersja : 1

10/15

Sinarmas Cepsa Deutschland GmbH
Fritz - Henkel – Strasse 8
39307 Genthin
Germany

:



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Spełnia wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II, ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 - Polska

Nazwa produktu : CepSinol® -es 1216/2S (70) Data wydania:
Wersja:

14/07/2017

1

Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.Ogólne :

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.Rakotwórczość :

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.Mutagenność :

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.Teratogeniczność :

Niedostępne.

Wnioski/Podsumowanie : Nie toksyczny.

Zaburzenia rozwojowe : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Zaburzenia rozrodczości : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Spożycie Do poważnych objawów można zaliczyć:
bóle żołądka

:

Opóźnione, natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

Kontakt krótkotrwały

Kontakt długotrwały

Potencjalne skutki 
natychmiastowe

Potencjalne skutki 
opóźnione

:

:

Potencjalne skutki 
natychmiastowe

Potencjalne skutki 
opóźnione

:

:

Inne informacje :

Niedostępne.

Niedostępne.

Niedostępne.

Niedostępne.

Niedostępne.

12.1 Toksyczność

Alkohole, C12-14,
etoksylowane, siarczany,
sole sodowe

Toksyczność ostra EC50 7,5 mg/l Glon - Algae 96 godzin

Toksyczność ostra EC50 7,2 mg/l Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin
Toksyczność ostra LC50 7,1 mg/l Ryba 96 godzin
Przewlekłe NOEC 0,27 mg/l Rozwielitka - Daphnia magna 21 dni

Nazwa produktu/składnika GatunkiWynik Narażenie

Wnioski/Podsumowanie : Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Alkohole, C12-14,
etoksylowane, siarczany,
sole sodowe

- 100 % - 28 dni - -

Nazwa produktu/składnika Test DawkaWynik Inoculum

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Data wydania/Data aktualizacji 14/07/2017

Data poprzedniego wydania : Brak poprzedniej validacji
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Mobilność Niedostępne.:

LogPow BCF Potencjalne

12.3 Zdolność do bioakumulacji

12.6 Inne szkodliwe skutki 
działania

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Nazwa produktu/składnika

Alkohole, C12-14,
etoksylowane, siarczany,
sole sodowe

0,3 - niskie

Nazwa produktu/składnika Okres połowicznego 
rozkładu w środowisku 
wodnym

Fotoliza Podatność na rozkład 
biologiczny

Alkohole, C12-14,
etoksylowane, siarczany,
sole sodowe

- - Łatwo

12.4 Mobilność w glebie

Współczynnik podziału 
gleba/woda (KOC)

Niedostępne.:

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

:

PBT :

vPvB :

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Wnioski/Podsumowanie : Ten środek powierzchniowo czynny jest zgodny z kryteriami podatności na 
biodegradację zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczącej detergentów.
Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw 
członkowskich i będą im udostępniane na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę 
producenta detergentów.

Klasyfikacja tego produktu może spełniać kryteria dla niebezpiecznych odpadów.Odpady niebezpieczne :

:Metody likwidowania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących 
konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych 
zastosowań w Sekcji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt

Opakowanie

Metody likwidowania : Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli 
możliwe.  Odpady opakowaniowe należy poddawać recyklingowi.  Spalanie lub 
składowanie w terenie należy rozważać jedynie wówczas gdy nie ma możliwości 
recyklingu.

Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli 
możliwe.  Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub produktów pochodnych 
powinna w każdym przypadku być zgodna z wymogami ochrony środowiska i 
legislacji związanej z utylizacja odpadów a także z wymogami władz lokalnych.
Należy utylizować nadmiar produktów i produkty nie nadające się do recyklingu w 
licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.  Nie należy przekazywać 
nieoczyszczonych odpadów do kanalizacji, chyba że spełniają wymogi wszystkich 
stosownych organów.

Data wydania/Data aktualizacji 14/07/2017

Data poprzedniego wydania : Brak poprzedniej validacji
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Specjalne środki 
ostrożności

: Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.  Należy zachować 
ostrożność podczas operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały 
wyczyszczone lub wypłukane od wewnątrz.  Puste pojemniki lub ich wykładziny 
mogą zachowywać resztki produktu.  Należy unikać rozprzestrzeniania się 
rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi,
drenami i kanalizacją.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

-

-

-

-

-

-

Nie podlega 
przepisom.

Nie podlega 
przepisom.

- - - -

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Numer UN 
(numer ONZ)

14.2 Prawidłowa 
nazwa 
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y)
zagrożenia w 
transporcie

14.4 Grupa 
opakowaniowa

ADN

Dodatkowa 
informacja

14.5 Zagrożenia 
dla środowiska

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

Nie. Nie.

Not regulated. Not regulated.

- -

- -

- -

No.No.

14.6 Szczególne środki 
ostrożności dla 
użytkowników

Transport na terenie użytkownika:  należy zawsze transportować w zamkniętych 
pojemnikach, które znajdują się w pozycji pionowej i są zabezpieczone. Należy się 
upewnić, że osoby transportujące produkt wiedzą, co należy czynić w przypadku 
wypadku lub rozlania.

:

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny

Rozporządzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 [CLP]
Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, MARPOL 73 w jego zmienionej 
formie.
Międzynarodowy Morski Kodeks Towarów Niebezpiecznych (IMDG), zgodnie z rozdziałem VII Konwencji 
Międzynarodowych o na o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974.

 Aneks XIV - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

 Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

 Aneks XIV

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

Data wydania/Data aktualizacji 14/07/2017

Data poprzedniego wydania : Brak poprzedniej validacji

Wersja : 1
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Spełnia wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II, ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 - Polska

Nazwa produktu : CepSinol® -es 1216/2S (70) Data wydania:
Wersja:

14/07/2017

1

 Inne przepisy UE

Nie dotyczy.Ograniczenia dotyczące 
produkcji, wprowadzania 
do obrotu i stosowania 
niektórych 
niebezpiecznych 
substancji, preparatów i 
wyrobów

:

Wykaz europejski : Wszystkie składniki są umieszczone w wykazie lub są wyłączone.

 Przepisy międzynarodowe

15.2 Ocena bezpieczeństwa 
chemicznego

Produkt zawiera substancje, dla których ocena bezpieczeństwa chemicznego jest w 
dalszym ciągu wymagana.

:

 Dyrektywa Seveso

Niniejszy produkt nie znajduje się pod kontrolą na mocy rozporządzenia Seveso.

 Lista na podstawie Konwencji o zakazie broni chemicznej, Załączniki I, II oraz III Substancje chemiczne

 Protokół montrealski (Aneksy A, B, C, E)

Nie wymieniony.

 Konwencja sztokholmska dot. stałych zanieczyszczeń organicznych

Nie wymieniony.

 Konwencja Rotterdamska z uprzednią zgodą informacyjną (PIC)

Nie wymieniony.

Nie wymieniony.

 EKG ONZ Protokół z Aarhus w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych i metali ciężkich

Nie wymieniony.

 Listy międzynarodowe

 Spis narodowy

Australia : Wszystkie składniki są umieszczone w wykazie lub są wyłączone.

Kanada : Wszystkie składniki są umieszczone w wykazie lub są wyłączone.

Chiny : Wszystkie składniki są umieszczone w wykazie lub są wyłączone.

Japonia : Japoński wykaz (ENCS): Wszystkie składniki są umieszczone w wykazie lub są 
wyłączone.
Japoński wykaz (ISHL): Nieokreślony.

Republika Korei : Wszystkie składniki są umieszczone w wykazie lub są wyłączone.

Malezja : Nieokreślony.

Nowa Zelandia : Wszystkie składniki są umieszczone w wykazie lub są wyłączone.

Filipiny : Wszystkie składniki są umieszczone w wykazie lub są wyłączone.

Tajwan : Wszystkie składniki są umieszczone w wykazie lub są wyłączone.

Stany Zjednoczone : Wszystkie składniki są umieszczone w wykazie lub są wyłączone.

 Substancje powodujące zubożenie warstwy ozonowej (1005/2009/UE)

Nie wymieniony.

 Zgoda po uprzednim poinformowaniu (PIC) (649/2012/UE)

Nie wymieniony.

Turcja : Nieokreślony.

Data wydania/Data aktualizacji 14/07/2017

Data poprzedniego wydania : Brak poprzedniej validacji

Wersja : 1
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Spełnia wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II, ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 - Polska

Nazwa produktu : CepSinol® -es 1216/2S (70) Data wydania:
Wersja:

14/07/2017

1

 

Znak: Wskazuje informacje, które zmieniły się od czasu poprzedniej wersji.

SEKCJA 16: Inne informacje

Skróty i akronimy : ATE = Szacunkowa toksyczność ostra
CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
(Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
PNEC = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja Uzasadnienie

Skin Irrit. 2, H315 Metoda kalkulacji
Eye Dam. 1, H318 Metoda kalkulacji
Aquatic Chronic 3, H412 Metoda kalkulacji

14/07/2017Data wydruku

Data wydania/ Data 
aktualizacji

Wersja

Zgodnie z naszym stanem wiedzy, tu zawarte informacje są dokładne. Jednak żaden z wymienionych tutaj 
dostawców ani jego oddziałów, nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność przedstawionych 
informacji. Za ostateczne określenie przydatności każdego materiału jest odpowiedzialny wyłącznie 
użytkownik. Wszystkie materiały mogą spowodować nieznane niebezpieczeństwa i powinny być ostrożnie 
używane. Mimo, że pewne zagrożenia zostały tu opisane, nie możemy zagwarantować, że są to jedyne 
istniejące niebezpieczeństwa.

Informacja dla czytelnika:

Data poprzedniego wydania

:

:

:

:

14/07/2017

Brak poprzedniej validacji

1

 Pełny tekst zwrotów H

H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 Pełny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 3, H412 DŁUGOTRWAŁE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 3
Eye Dam. 1, H318 POWAŻNE USZKODZENIE OCZU/DZIAŁANIE DRAŻNIĄCE NA OCZY -

Kategoria 1
Skin Irrit. 2, H315 DZIAŁANIE ŻRĄCE/DRAŻNIĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 2

Data wydania/Data aktualizacji 14/07/2017

Data poprzedniego wydania : Brak poprzedniej validacji

Wersja : 1
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ROKAnol L7

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nazwa produktu

ROKAnol L7

:

CAS: 3055-97-8; CAS: 9002-92-0Inne sposoby identyfikacji :

1.1 Identyfikator produktu

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Polimer

PCC Exol SA, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Polska
Telefon: +48 71 794 2127; Fax: +48 71 794 2550 
Adres e-mail: kch@pcc.eu

Detergent. Środek emulgujący. Środki czyszczące, płyny (środki czyszczące do wszystkich zastosowań, produkty sanitarne, środki do 
czyszczenia podłóg, środki do czyszczenia powierzchni szklanych, środki do czyszczenia dywanów, środki do czyszczenia metali)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa chemiczna : Alkohole, C12-14, etoksylowane

: 68439-50-9

Numer WE :

Numer rejestracyjny REACH : Niedostępne.

Numer CAS

Nazwa INCI : Laureth-7

2011-10-04:Data sporządzenia

6Wersja :

:Data aktualizacji 2018-01-18

1.4 Numer telefonu alarmowego

Krajowa instytucja doradcza/Ośrodek zatruć

:Numer telefonu

Dostawca

Numer telefonu : Telefon: +48 71 794 2555, +48 71 794 2441 (dostępne 24h) lub +48 71 794 2690 (fax) lub do 
najbliższej terenowej Państwowej Straży Pożarnej

Niedostępne

Spełnia wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II, ze zmianami wprowadzonymi przez 
rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w sekcji 11.

Klasyfikacja według Rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu :

Pełny tekst zwrotów H jak powyżej podano w sekcji 16.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrożeń :

Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

Polimer
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:Inne zagrożenia nie 
odzwierciedlone w klasyfikacji

Nieznane.

Hasło ostrzegawcze :

Zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia

:

Zapobieganie :

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Reagowanie :

Przechowywanie :

Usuwanie :

Niebezpieczeństwo

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia,
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
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.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 Wypłukać usta.

Nie dotyczy.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

2.3 Inne zagrożenia

Substancja spełnia kryteria 
dla jej zaklasyfikowania jako 
PBT zgodnie z 
Rozporządzeniem (WE) Nr 
1907/2006, Aneks XIII

: Nie.

Substancja spełnia kryteria 
dla jej zaklasyfikowania jako 
vPvB zgodnie z 
Rozporządzeniem (WE) Nr 
1907/2006, Aneks XIII

: Niedostępne.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.:Ogólne

3.1 Substancja

Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są w sekcji 8.

:

IdentyfikatorySubstancja

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

Alkohole, C12-14,
etoksylowane

CAS: 68439-50-9 >99 Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

[A]

% TypRozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja

Pełny tekst zwrotów H jak powyżej podano w sekcji 
16.

[A] Składnik
[B] Zanieczyszczenie
[C] Dodatek stabilizujący

Typ

Nie ma dodatkowych składników, które według obecnej wiedzy dostawcy są sklasyfikowane i przyczyniają się do klasyfikacji substancji, i 
w związku z tym wymagają ich podania w tej sekcji.

3.2 Mieszanina : Nie dotyczy.

Polimer
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Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej.  Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać 
lekarza.  Przemyć usta wodą.  Wyjąć protezy dentystyczne, jeśli są.  Wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji 
umożliwiającej swobodne oddychanie.  Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest 
przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody.  Przerwać, jeżeli narażona osoba ma 
mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne.  Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to 
zalecane przez personel medyczny.  W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być 
utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc.  Oparzenia chemikaliami powinny 
być niezwłocznie opatrzone przez lekarza.  Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie 
nieprzytomnej.  W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania 
pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną.  Zapewnić otwartą wentylację.
Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek.

Kontakt ze skórą

Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej.  Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać 
lekarza.  Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górną i 
dolną powiekę.  Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są.  Należy kontynuować płukanie przez co 
najmniej 10 minut.  Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza.

Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej.  Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać 
lekarza.  Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody.  Zdjąć skażoną odzież i buty.  Należy 
dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice.
Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut.  Oparzenia chemikaliami powinny być 
niezwłocznie opatrzone przez lekarza.  Uprać odzież przed ponownym użyciem.  Wyczyścić 
dokładnie buty przed ponownym założeniem.

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej.  Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać 
lekarza.  Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do 
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.  Jeśli podejrzewa się, że opary 
wciąż są obecne ratownik powinien załozyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny.
Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany 
personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen.  Może być niebezpiecznym dla 
osoby udzielającej sztucznego oddychania usta usta.  W przypadku utraty przytomności, należy 
ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną.
Zapewnić otwartą wentylację.  Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek.

Spożycie

Droga oddechowa

Kontakt z oczami

:

:

:

:

Ochrona osób udzielających 
pierwszej pomocy

: Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że 
jest się odpowiednio przeszkolonym.  Jeśli podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik 
powinien załozyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny.  Może być niebezpiecznym 
dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta usta.  Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone 
ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Droga oddechowa : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Działa szkodliwie po połknięciu.:Spożycie

Kontakt ze skórą : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.:Kontakt z oczami

Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji

Kontakt ze skórą

Spożycie

Droga oddechowa Brak konkretnych danych.

Do poważnych objawów można zaliczyć:
bóle żołądka

Do poważnych objawów można zaliczyć:
ból lub podrażnienie
zaczerwienienie
mogą występować pęcherze

:

:

:

Kontakt z oczami : Do poważnych objawów można zaliczyć:
ból
łzawienie
zaczerwienienie

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
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Informacje dla lekarza Leczyć objawowo.  W przypadku połknięcia lub wdychania dużej ilości, natychmiast 
skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w leczeniu zatruć truciznami.

:

Szczególne sposoby leczenia Bez specjalnego leczenia.:

Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy wypadku,
jeżeli wybuchł pożar.  Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla 
kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.

Niebezpieczne produkty 
spalania

Zagrożenia ze strony 
substancji lub mieszaniny

Brak konkretnych danych.

W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i pojemnik może wybuchnąć.
Woda zanieczyszczona tą substancją musi być zebrana i zabezpieczona. Nie dopuścić aby 
przedostała się do systemów wodnych, cieków oraz studzienek.

Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe 
z maską zakrywającą całą twarz i działającą przy dodatnim ciśnieniu.  Podstawowy poziom 
ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia odzież stosowana przez strażaków 
(włączając hełmy, buty ochronne i rękawice), zgodna z normą europejską EN 469.

Specjalne wyposażenie 
ochronne dla strażaków

Użyć środka gaśniczego, właściwego dla otaczającego ognia.

5.1 Środki gaśnicze

:

:

:

Nieznane.

Odpowiednie środki gaśnicze :

Niewłaściwe środki gaśnicze :

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Szczególne środki 
zabezpieczające dla straży 
pożarnej

:

6.2 Środki ostrożności w 
zakresie ochrony środowiska

Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo.  Wynieść pojemniki 
z obszaru rozlania.  Podchodzić do uwolnienia z wiatrem.  Zabezpieczyć ujścia kanalizacji,
instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych.  Należy zmyć rozlany/
rozsypany materiał do oczyszczalni ścieków lub postępować w podany sposób.  Rozlane lub 
rozsypane substancje, należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia,
wermikulit, ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować zgodnie z 
miejscowymi przepisami.  Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.
Zanieczyszczony materiał absorbujący może stanowić takie samo zagrożenie jak rozlany produkt.

Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z 
glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją.  Należy poinformować odpowiednie władze, w 
przypadku kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych,
gleby lub powietrza).  Materiał zanieczyszczający wodę.  Może być szkodliwy dla środowiska w 
przypadku uwolnienia w dużych ilościach.

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

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

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

Dla osób nienależących do 
personelu udzielającego 
pomocy

:

Dla osób udzielających 
pomocy

:

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że 
jest się odpowiednio przeszkolonym.  Ewakuować ludzi z okolicznych terenów.  Nie udzielać 
zezwolenia na wejście - niepotrzebnemu i niezabezpieczonemu personelowi.  Nie dotykać, nie 
przechodzić po rozlanym materiale.  Nie wdychać par ani mgły.  Zapewnić właściwą wentylację.
W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę.  Założyć odpowiedni 
sprzęt ochrony osobistej.

Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w sekcji 8,
dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich.  Patrz także informacje w sekcji "Dla 
osób nienależących do personelu udzielającego pomocy".

:

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

:

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ochronne :

Wskazówki dotyczące ogólnej 
higieny pracy

:

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zalecenia :

:Rozwiązania specyficzne dla 
sektora przemysłowego

Niedostępne.

Niedostępne.

Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz sekcja 8).  Nie dopuścić, do przedostania 
się do oczu, na skórę lub ubranie.  Nie wdychać par ani mgły.  Nie połykać.  Unikać uwolnienia 
do środowiska.  Jeśli w normalnych warunkach użytkowania materiał stanowi zagrożenie dla dróg 
oddechowych, należy stosować odpowiednią wentylację lub nosić aparat oddechowy.
Przechowywać w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym,
wykonanym z kompatybilnego materiału, dokładnie zamkniętym, jeśli nie jest użytkowany.  Puste 
pojemniki mogą zachowywać resztki produktu i mogą być niebezpieczne.  Nie używać powtórnie 
pojemnika.

Nie spożywać pokarmów i napojów oraz zabronić palenia tytoniu w obszarze, w którym ten 
materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.  Należy umyć ręce i twarz przed 
jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.  Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież 
oraz sprzęt ochronny.  Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w sekcji 8.

Informacje podane w tej sekcji zawierają ogólne porady i wytyczne.

Nie przechowywać w temperaturze wyższej niż: 40°C (104°F).  Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami.  Przechowywać w 
oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od 
niezgodnych materiałów (patrz sekcja 10), napojów i jedzenia.  Przechowywać pod zamknięciem.  Pojemnik powinien pozostać 
zamknięty i szczelny aż do czasu użycia.  Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w 
położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji.  Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach.  Używać 
odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.  Przed przystąpieniem do przeładunku lub stosowania zapoznać się z 
informacjami na temat niezgodnych materiałów zawartymi w punkcie 10.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Zalecane procedury 
monitoringu

Najwyższe dopuszczalne stężenia

Jeżeli produkt zawiera składniki, na które ekspozycja jest ograniczona może być niezbędny 
monitoring osobisty, monitoring środowiska pracy lub biologiczny w celu określenia skuteczności 
wentylacji lub inny sposób kontroli konieczności używania środków ochrony dróg oddechowych.
Powinno się odnieść do standardów monitorowania, takich jak:  Norma Europejska EN 689 
(Atmosfery miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur 
oceny narażenia przez drogi oddechowe środkami chemicznymi w celu porównania z 
wartościami progowymi i strategią pomiarów)  Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca 
pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur oceny narażenia na 
środki chemiczne i biologiczne)  Norma Europejska EN 482 (Atmosfery miejsca pracy - Ogólne 
wymogi odnoszące się do procedur wykonawczych służących do pomiarów środków 
chemicznych)  Konieczne będzie również odniesienie się do krajowych dokumentacji związanej z 
metodami określenia substancji niebezpiecznych.

:

Nieustalona wartość NDS.

Brak dostępnych poziomów DEL.

Stężenia, przy których spodziewane są oddziaływania

Brak dostępnych stężeń PEC.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Poziomy oddziaływania wtórnego

Informacje podane w tej sekcji zawierają ogólne porady i wytyczne.
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Ochrona rąk

Należy dobrać odpowiedni aparat ochrony dróg oddechowych spełniający wymogi odnośnej 
normy lub wymogi certyfikacyjne, w zależności od rodzaju ryzyka i potencjalnego narażenia.
Aparaty ochrony dróg oddechowych muszą być wykorzystywane zgodnie z postanowieniami 
programu ochrony dróg oddechowych, tak aby zapewnić odpowiednie dopasowanie, szkolenie 
oraz inne ważne aspekty ich stosowania.

Odporne na czynniki chemiczne rękawice powinny być noszone w każdym przypadku pracy z 
produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne.  Wybrane rękawice 
ochronne muszą spełniać wymagania normy EN374.
Należy zwrócić uwagę, że czas przebicia dla materiału rękawicy może być różny u różnych 
producentów rękawic.
W przypadku długotrwałego bezpośredniego działania należy stosować rękawice : guma 
butylowa > 0,7 mm, o minimalnym czasie przenikania 480 min.
W przypadku krótkotrwałego bezpośredniego działania należy stosować rękawice : kauczuk 
nitrylowy / lateks nitrylowy > 0,4  mm, o minimalnym czasie przenikania 30 min.

W przypadku możliwości kontaktu, następujące ochrony powinny być noszone, jeśli ocena nie 
wskazuje wyższego stopnia ochrony: gogle chroniące przed rozpryskiem substancji chemicznej,
i/lub osłona twarzy.

Ochrona oczu lub twarzy

Ochrona dróg oddechowych :

:

:

Ochrona skóry

W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny odpowiedni do 
potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed przystąpieniem do pracy.

:

Kontrola narażenia 
środowiska

: Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu 
określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska.  W niektórych przypadkach 
potrzebne będą skrubery usuwające opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządzeń 
procesowych, mające na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

Stosowne techniczne środki 
kontroli

: W przypadku kiedy użytkownik generuje pył, gaz, opary lub mgiełkę, należy stosować bariery 
procesowe, miejscowe wyciągi oparów lub inne zabezpieczenia techniczne pozwalające 
utrzymanie poziomu narażenia poniżej zalecanych statutowych granic.

Umyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktem chemicznym, przed 
jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także po zakończeniu pracy.  Do 
usunięcia potencjalnie skażonej odzieży, powinny być zastosowane właściwe techniki.  Należy 
wyprać skażoną odzież przed ponownym użyciem.  Należy się upewnić czy stanowiska do 
przemywania oczu i prysznice bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy.

8.2 Kontrola narażenia

Środki zachowania higieny :

Indywidualny sprzęt ochronny

Ochrona ciała :

Inne środki ochrony skóry Przed rozpoczęciem pracy z tym produktem, należy wybrać odpowiednie obuwie i dodatkowe 
środki ochrony skóry, bazując na wykonywanych zadaniach i związanych z nimi zagrożeniem.

Niedostępne.

Stan skupienia

Temperatura topnienia/
krzepnięcia

Początkowa temperatura wrzenia i 
zakres temperatur wrzenia

Prężność par

Gęstość par

Ciecz. [Klarowna lub mętna ciecz]

10°C  (około)

Niedostępne.

Niedostępne.

Charakterystyczny.Zapach

pH

Bezbarwny lub jasnożółty.Barwa

Szybkość parowania Niedostępne.

Temperatura zapłonu Tygla otwartego: 170°C

Niedostępne.

4,6 do 7,4 [Stęż. (%w/w): 1%]

Niedostępne.Próg zapachu

Górna/dolna granica palności lub 
górna/dolna granica 
wybuchowości

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Palność (ciała stałego, gazu) : Niedostępne.

0,95 g/cm³ [30°C]:Gęstość
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Gęstość względna

Rozpuszczalność

Niedostępne.

Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: metanol.
Częściowo rozpuszczalny w następujących materiałach: zimnej wodzie.

Temperatura samozapłonu Niedostępne.

Niedostępne.

Niedostępne.

Lepkość Niedostępne.

Współczynnik podziału n-oktanol/
woda

Właściwości wybuchowe

:

:

:

:

:

:

Niedostępne.Właściwości utleniające :

9.2 Inne informacje

Temperatura rozkładu : Niedostępne.

Brak dodatkowych informacji.

Niedostępne.Dodatkowa informacja :

:Rozpuszczalność w wodzie w 
temperaturze pokojowej (g / l)

Niedostępne.

Uwaga: Dokładne wartości (np. 3 lub 7) powinny być odczytane jako (3,0 lub 7,0)

Produkt jest trwały.10.2 Stabilność chemiczna :

10.3 Możliwość występowania 
niebezpiecznych reakcji

: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne reakcje.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

Reaguje z silnymi utleniaczami

Nie przechowywać w temperaturze wyższej niż:40 °C

Substancje silnie utleniające

Dwutlenek węgla Tlenek węgla10.6 Niebezpieczne produkty 
rozkładu

:

10.5 Materiały niezgodne :

10.4 Warunki, których należy 
unikać

:

10.1 Reaktywność :

Toksyczność ostra

Alkohole, C12-14, etoksylowane LD50 Droga pokarmowa Szczur >1200 mg/kg -

Nazwa produktu/składnika Wynik Gatunki Dawka Narażenie

Wnioski/Podsumowanie : Działa szkodliwie po połknięciu.

Działanie żrące/drażniące na skórę
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Alkohole, C12-14, etoksylowane Oczy - Substancja silnie drażniąca Królik - - -

Nazwa produktu/składnika Wynik Wynik Narażenie Czas obserwacji

Wnioski/Podsumowanie
Skóra : Brak danych.

Oczy : Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Gatunki

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
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Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Droga oddechowa : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Działa szkodliwie po połknięciu.:Spożycie

Kontakt ze skórą : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.:Kontakt z oczami

Rakotwórczość

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Kontakt ze skórą

Spożycie

Droga oddechowa Brak konkretnych danych.

Do poważnych objawów można zaliczyć:
bóle żołądka

Do poważnych objawów można zaliczyć:
ból lub podrażnienie
zaczerwienienie
mogą występować pęcherze

:

:

:

Kontakt z oczami : Do poważnych objawów można zaliczyć:
ból
łzawienie
zaczerwienienie

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

Kontakt krótkotrwały

Kontakt długotrwały

Potencjalne skutki 
natychmiastowe

Potencjalne skutki 
opóźnione

:

:

Potencjalne skutki 
natychmiastowe

Potencjalne skutki 
opóźnione

:

:

Niedostępne.

Niedostępne.

Niedostępne.

Niedostępne.

Niedostępne.

Niedostępne.

Niedostępne.

12.1 Toksyczność

Wnioski/Podsumowanie : Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Alkohole, C12-14, etoksylowane OECD 301D 
Ready 
Biodegradability -
Closed Bottle Test

65,4 % - Łatwo - 28 dni - -

Nazwa produktu/składnika Test DawkaWynik Inoculum

Wnioski/Podsumowanie : łatwo biodegradowalny

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
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Mobilność Niedostępne.:

12.3 Zdolność do bioakumulacji

12.6 Inne szkodliwe skutki 
działania

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Nie dotyczy.

Nazwa produktu/składnika Okres połowicznego rozkładu 
w środowisku wodnym

Fotoliza Podatność na rozkład 
biologiczny

Alkohole, C12-14, etoksylowane - - Łatwo

PBT : Nie.

P: Niedostępne. B: Niedostępne. T: Nie.

vPvB : Niedostępne.

vP: Niedostępne. vB: Niedostępne.

12.4 Mobilność w glebie

Współczynnik podziału gleba/
woda (KOC)

Niedostępne.:

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

:

Europejski katalog Odpadów (EWC)

Tak.Odpady niebezpieczne :

Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli to jest możliwe.
Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w każdym 
przypadku być zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacją 
odpadów a także z wymogami władz lokalnych.  Należy utylizować nadmiar produktów i 
produkty nie nadające się do recyklingu w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.
Nie należy przekazywać nieoczyszczonych odpadów do kanalizacji, chyba że spełniają wymogi 
wszystkich stosownych organów.

:Metody likwidowania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt

Opakowanie

Kod odpadu Oznaczenie odpadu/odpadów

Metody likwidowania :

Rodzaj opakowania Europejski katalog Odpadów (EWC)

Specjalne środki ostrożności :

16 03 05* odpady organiczne zawierające substancje niebezpieczne

Pojemnik 15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub 
zanieczyszczone takimi substancjami

Beczka 15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub 
zanieczyszczone takimi substancjami

Zbiornik 15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub 
zanieczyszczone takimi substancjami

Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli to jest możliwe.
Odpady opakowaniowe należy poddawać recyklingowi.  Spalanie lub składowanie należy 
rozważać jedynie wówczas gdy nie ma możliwości recyklingu.

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.  Należy zachować ostrożność podczas 
operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały wyczyszczone lub wypłukane od 
wewnątrz.  Puste pojemniki lub ich wykładziny mogą zachowywać resztki produktu.  Należy 
unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą,
ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Międzynarodowe przepisy transportowe

Regulacje przewozowe ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA nie mają zastosowania przy przewozie niniejszego produktu.

Inne przepisy UE

Wykaz europejski : Nieokreślony.

Priorytetowa lista substancji 
chemicznych

: Nieokreślony

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U.
Unii Europejskiej L396 z dn. 30.12.2006; z późn. zm.)

Załącznik XIV - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 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 (Dz.U. Unii Europejskiej L353 z dn. 31.12.2008; z późn. zm.)

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)

Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) stanowiący załącznik C do konwencji o 
międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF)

Przepisy dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym (IATA DGR)

Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (IMDG CODE)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817), z późn. zmianami

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące 
produktów kosmetycznych (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie 
detergentów, z późniejszymi zmianami.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 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)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Seveso

Niniejszy produkt nie znajduje się pod kontrolą na mocy rozporządzenia Seveso.

15.2 Ocena bezpieczeństwa 
chemicznego

Nie dotyczy.:

Nie dotyczy.Załącznik XVII -
Ograniczenia dotyczące 
produkcji, wprowadzania do 
obrotu i stosowania 
niektórych niebezpiecznych 
substancji, preparatów i 
wyrobów

:

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

Aneks XIV

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013, Nr 0, poz. 21), z późn. zmianami

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013, Nr 0, poz. 888), z późn.
zmianami

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 63, poz.322), z późn. zmianami

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zmianami).
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Informacja dla czytelnika

SEKCJA 16: Inne informacje

Pełny tekst skróconych 
zwrotów H

:

Skróty i akronimy : ADN = Europejskie Warunki dotyczące Międzynarodowego Przewozu Niebezpiecznych 
Towarów Wodnymi Drogami Śródlądowymi
ADR = Europejskie Porozumienie dotyczące Międzynarodowych Przewozów Niebezpiecznych 
Towarów Transportem Drogowym
ATE = Szacunkowa toksyczność ostra 
BCF = Współczynnik biokoncentracji 
CAS = Chemical Abstract Service (Serwis Wypisów Chemicznych)
CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporządzenie (WE)
nr 1272/2008)
CMR = Substancja rakotwórcza, mutagenna i toksyczna dla rozrodczości 
CSA = Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
CSR = Raport bezpieczeństwa chemicznego 
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian 
EC = Numer EINECS lub ELINCS 
EC 50 = Połowa Maksymalnego Skutecznego Stężenia 
ES = Scenariusz narażenia 
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia 
EWC = Europejski Katalog Odpadów 
GHS = Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów 
H statement = Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia CLP/GHS 
IATA = Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
IC50 = Połowa maksymalnego stężenia inhibującego 
IMDG = Międzynarodowy Morski Kod Towarów Niebezpiecznych 
LC50 = Średnie stężenie śmiertelne 
LD50 = Średnia dawka śmiertelna 
LogPow = logarytm współczynnika podziału oktanolu/wody 
MARPOL = Międzynarodowa Konwencja Zapobiegania Zanieczyszczeniom ze Statków, 1973,
modyfikowana Protokołem z roku 1978 (Marpol = zanieczyszczenia morskie)
OECD = Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju 
PBT = Trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny 
PNEC = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku 
REACH = Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
RID = Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
RRN = Numer rejestracyjny REACH
STOT = Toksyczność docelowa specyficznego narządu 
SVHC = Substancja wzbudzające poważne obawy 
VOC = Lotny związek organiczny 
vPvB = Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja Uzasadnienie

Acute Tox. 4, H302 Ocena eksperta
Eye Dam. 1, H318 Ocena eksperta
Aquatic Chronic 3, H412 Ocena eksperta

Pełny tekst klasyfikacji [CLP/
GHS]

:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe 

skutki.

Acute Tox. 4, H302 TOKSYCZNOŚĆ OSTRA (doustnie) - Kategoria 4
Aquatic Chronic 3, H412 STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA 

WODNEGO - kat.2 - Kategoria 3
Eye Dam. 1, H318 POWAŻNE USZKODZENIE OCZU/DZIAŁANIE 

DRAŻNIĄCE NA OCZY - Kategoria 1

Zalecenia szkoleniowe : Należy się upewnić, aby pracownicy byli wyszkoleni w celu minimalizowania narażeń.

Zmiany w karcie 
charakterystyki

: SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
SEKCJA 16: Inne informacje
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Powyższe informacje opracowano na podstawie aktualnej wiedzy i opisują wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony 
zdrowia i środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad postępowania. Informacje zawarte w niniejszej karcie odnoszą się 
wyłącznie do produktu technicznego i nie mogą być stosowane po jego przetworzeniu. Za ostateczne określenie przydatności 
każdego wyrobu jest odpowiedzialny wyłącznie użytkownik.
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