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KARTA CHARAKTERYSTYKI 

(wg Rozporządzenia WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 18 grudnia 2006 r  REACH z później-

szymi zmianami) 

 

Data wydania karty: 04.03.2016 r         strona 1/9 

Aktualizacja: 08.05.2017r. (I) 

 

 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 

            PRZEDSIĘBIORSTWA, 

 

1.1. Identyfikator produktu: 

bobini baby skoncentrowany proszek KOLOR do prania 

ubranek -HYPOALERGICZNY 

  
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: 

Hipoalergiczny proszek KOLOR przeznaczony jest do prania w pralkach automatycznych i do prania 

ręcznego pieluszek, ubranek niemowlęcych i dziecięcych. Dzięki zastosowanej formule chroni kolory 

ubrań i zapobiega transferowi barwinków między tkaninami podczas prania. Zawiera naturalne mydło, nie 

zawiera enzymów, wybielaczy optycznych ani barwników. Polecany jest również do prania odzieży osób 

o skórze szczególnie wrażliwej i skłonnej do alergii. 

Produkt przebadany dermatologicznie. 

 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 
Global Cosmed International GmbH 

Moorfuhrtweg 15, 22301 Hamburg  

Tel. +49 (0) 40 64 60 429-30 

Fax: +49 (0) 40 64 60 429-59 

 

Global Cosmed Group S.A. 

ul. Kuziennicza 15, 

59-400 Jawor, Poland 

Tel. +48 (76) 870 30 31 

www.globalcosmed.eu 

 

1.4. Numer telefonu alarmowego: 

+48  76 870-30-31 (czynny od pn. – pt., 7.00 – 16.00) lub 998 lub 112 

 

Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

 

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

Eye Irrit. 2 – Działanie drażniące na oczy – Kategoria 2 

H319 Działa drażniąco na oczy 

 

2.2. Elementy oznakowania: 

Piktogram zagrożenia: 

                    
Hasło ostrzegawcze: UWAGA 

 

H: ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA:  

H319 Działa drażniąco na oczy 

c.d. na stronie 2 

http://www.globalcosmed.eu/
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P: ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 

P102 Chronić przed dziećmi.  

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. 

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu 

P280 Stosować ochronę oczu. 

P305+P351+P338 WPRZYPADKU 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. 

 

Składniki: 5-15 % anionowe związki powierzchniowo-czynne, < 5 % zeolity, niejonowe związki po-

wierzchniowo-czynne, mydło, fosfoniany, polikarboksylany,  kompozycja zapachowa.  

 

2.3. Inne zagrożenia 

♦ Składniki mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT i vPvB. 

♦ Brak przy właściwym zastosowaniu 

 

Sekcja 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

 

3.1. Substancje – nie dotyczy 

 

3.2. Mieszaniny: 

Treść zwrotów H – patrz  p. 16 

 

Sekcja 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Informacje ogólne: W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych zasięgnąć porady 

lekarza. 

Kontakt z oczami: W przypadku kontaktu z oczami usunąć szkła kontaktowe i natychmiast wypłukać 

oczy dużą ilością wody, również pod powiekami, przez co najmniej 15 minut. W miarę możliwości sto-

sować letnią wodę. Unikać silnego strumienia wody, który może stworzyć ryzyko uszkodzenia rogówki. 

Nie używać żadnych maści oraz płynów do przemywania oczu.  

Natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą. 

c.d. na stronie 3 

Nr WE/ 

EINECS 
Nr CAS 

Nazwa substancji 

niebezpiecznej 

Nr rejestracji 

właściwej 
Nr indeksowy 

Klasyfikacja niebezpie-

czeństwa 

Stężenie   

[%] 

207-838-8 497-19-8 Węglan sodu 
01-2119485498-

19-xxxx 
011-005-00-2 

Eye Irrit. 2 H319 
10 - 20 

201-069-1 5949-29-1 
Kwas cytrynowy 

 uwodniony 
01-2119457026-

42-xxxx 
------ 

Eye Irrit. 2 H319 
1 – 5 

270-115-0 68411-30-3 

Kwasy benzeno- 

sulfonowe, C10-13 

pochodne alkilowe, 

sole sodowe 

01-2119489428-

22-xxxx 
------ 

Acute Tox. 4, H302 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Chronic 3,H412 

1 - 5 

----- 68213-23-0 
Alkohole etoksylo-

wane 
------ ------ 

Acute Tox. 4, H302 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Chronic 3,H412 
1 - 5 

68955-19-1 273-257-1 

Kwas siarkowy, 

mono-C12-18 

alkylowe estry, 

 sole sodowe 

01-2119490225-

39-xxxx 
------ 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Chronic 3,H412 1 - 5 

http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/mieszaniny
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/nie
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/spe%C5%82niaj%C4%85
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/kryteri%C3%B3w
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/PBT
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/i
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/vPvB
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Kontakt ze skórą: spłukać skórę dużą ilością czystej wody. Zdjąć zanieczyszczoną odzież produktem. 

Połknięcie (przewód pokarmowy) : w razie spożycia, jeżeli to możliwe, usunąć resztki  produktu z jamy 

ustnej i dokładnie przepłukać dużą ilością wody. Nie podawać żadnych środków zobojętniających. Nie 

wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z lekarzem 

Wdychanie (drogi oddechowe): Przenieść na świeże powietrze. W przypadku trudności z oddychaniem 

natychmiast zasięgnąć porady lekarza. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  

Kontakt z oczami: może powodować podrażnienie oczu (zaczerwienienie, obrzęk, pieczenie, łzawienie 

oczu) 

Kontakt ze skórą: długotrwały kontakt ze skórą może powodować lekkie podrażnienie, pieczenie skóry 

Wdychanie: może powodować podrażnienie górnych dróg oddechowych, kaszel 

Połknięcie - może powodować podrażnienie błon śluzowych jamy ustnej, gardła, przełyku i żołądka, wy-

mioty oraz biegunkę.  

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 

     postępowania z poszkodowanym. 

♦ leczenie według objawów (odkażanie, funkcje życiowe), brak znanego antidotum-odtrutki. 

 

 

Sekcja 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

 

5.1. Środki gaśnicze 

♦ pożary w obecności produktu gasić środkami gaśniczymi odpowiednimi dla palących się materiałów 

(np.  rozpylona woda, suchy proszek, piana) 

5.2. Szczegółowe zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

♦ produkt niepalny 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

♦ nie należy przebywać w strefie zagrożenia bez  specjalnej gazoszczelnej odzieży ochronnej i apara-

tu izolującego drogi oddechowe. 

 

Sekcja 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA 

            DO ŚRODOWISKA 

 

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

♦ unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą, nie wdychać pyłu. Stosować okulary szczelnie przy-

legające do twarzy, rękawice, ubranie i obuwie ochronne oraz maskę z filtrem. Niebezpieczeństwo pośli-

zgnięcia się na rozsypanym produkcie. 

 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

♦ unikać wprowadzania produktu do wód powierzchniowych i gruntowych oraz do gleby. W przypadku 

przedostania się dużych ilości produktu do systemu wodnego lub gruntu, należy natychmiast zawiadomić 

odpowiednie służby i policję. 

 

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

       skażenia 

♦ w przypadku uszkodzeń opakowań jednostkowych zebrać z zachowaniem środków ostrożności do 

wcześniej przygotowanych pojemników i w zależności od stopnia zanieczyszczenia wykorzystać 

gospodarczo lub przekazać do utylizacji.  

 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

♦ środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja nr 8. 
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Sekcja 7: POSTĘPOWANIE  Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH 

 MAGAZYNOWANIE 

 

7.1. Środki ostrożności dotyczące  bezpiecznego postępowania 

♦ stosować zgodnie z przeznaczeniem i sposobem użycia, nie wdychać pyłu, chronić oczy i skórę przed 

produktem w czasie stosowania  

7.2. Warunki  bezpiecznego magazynowania łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich  

wzajemnych niezgodności 

♦ magazynować w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach krytych, 

suchych i wentylowanych, z daleka od urządzeń grzewczych, w temperaturze od 5°C do 30°C 

Nie magazynować razem ze środkami spożywczymi. 

Klasa składowania: 11 (wg VCI) 

Opakowanie zbiorcze-karton, folia lub inne opakowanie zabezpieczające produkt przed  

uszkodzeniami i wpływami atmosferycznymi. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

♦ Produkt ma postać proszku do prania. Należy przestrzegać instrukcji dawkowania producenta. 

 

 

Sekcja 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

 

8.1. Parametry dotyczące kontroli  

Brak składników mających ograniczenia narażenia zawodowego. 

 

8.2. Kontrola narażenia 
8.2.1. Stosowane techniczne środki kontroli 

Ogólne środki ochrony i higieny: 

● Unikać kontaktu z oczami i  skórą 

● Trzymać z dala od środków spożywczych, napojów 

● Po każdym zastosowaniu produktu umyć dokładnie ręce 

● Nie wdychać pyłu 
 

8.2.2.Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny 

Środki ochrony indywidualnej w czasie użytkowania produktu: 

● ochrona oczu -okulary ochronne z osłoną boczną (okulary ramowe) (np. EN 166) 

● ochrona rąk – odporne chemicznie rękawice ochronne (np. EN 374) 
 

 

Sekcja 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE  

 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Wygląd – sypki proszek 

Barwa - biały 

Zapach - pachnący (świeży) 

Próg zapachu  - brak danych 

pH 1% r-ru wodnego: około 10 (20˚C; 1g/100g H2O) 

Temperatura topnienia/krzepnięcia – brak danych 

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia - brak danych 

Temperatura zapłonu - brak zapłonu do 100 ° C, wodny preparat 

Szybkość parowania - brak danych 

Palność (ciała stałego, gazu) – nie dotyczy 

c.d. na stronie 5 
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Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości - brak danych 

Prężność par - brak danych 

Gęstość par - brak danych 

Gęstość (20 ° C): nie dotyczy 

Ciężar nasypowy: około 540 g / l 

Gęstość względna: brak informacji 

Rozpuszczalność w wodzie – całkowita rozpuszczalność w wodzie 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda – nie dotyczy 

Temperatura samozapłonu - brak danych 

Temperatura rozkładu - brak danych 

Lepkość - brak danych 

Właściwości wybuchowe - brak danych 

Właściwości utleniające - brak danych 

 

9.2. Inne informacje 

Brak dostępnych danych 

 

 

Sekcja 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

 

10.1. Reaktywność – brak reakcji przy stosowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz przechowywaniem. 

 

10.2. Stabilność chemiczna – stabilny w temperaturze otoczenia i w normalnych warunkach użytkowania 

i przechowywania.  

 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji -  nie mieszać z innymi produktami, 

szczególnie z silnymi kwasami, zasadami i utleniaczami 

 

10.4. Warunki, których należy unikać - wysoka wilgotność. 

 

10.5. Materiały niezgodne – stosować zgodnie z przeznaczeniem 

 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu – przy stosowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz sposobem 

użycia –brak 

 

 

Sekcja 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

 
Substancje wchodzące w skład produktu (ostra toksyczność doustna) 
CAS.  Substancje niebezpieczne  Typ wartości      Wartość                  Droga aplikacji        Gatunek                  Metoda  
497-19-8  Węglan sodu   LD50                    2800 mg/kg                       doustnie                    szczur 

5949-29-1  Kwas cytrynowy uwodniony       LD50                    6730 mg/kg                       doustnie                    szczur 
68411-30-3 Kwasy benzeno-sulfonowe,  

C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe      LD50                    1080 mg/kg                       doustnie                    szczur  

68213-23-0  Alkohole etoksylowane               LD50                   > 500 - < 2000 mg/kg        doustnie                     szczur                         OECD 423  
68955-19-1 Kwas siarkowy,mono-C12-18  

alkylowe estry, sole sodowe                          LD50                    2000-5000 mg/kg              doustnie 

 

c.d. na stronie 6 
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Ostra toksyczność skórna (substancje niebezpieczne) 
CAS  Substancje niebezpieczne  Typ wartości      Wartość                  Droga aplikacji        Gatunek              Metoda  
497-19-8  Węglan sodu  LD50                    > 2000 mg/kg                 skóra                              królik 
68411-30-3 Kwasy benzeno-sulfonowe,  

C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe      LD50                    > 2000 mg/kg                 skóra                               szczur                   OECD 402 

68955-19-1 Kwas siarkowy,mono-C12-18  
alkylowe estry, sole sodowe                          LD50                    > 2000  mg/kg                skóra 

 

Ostra toksyczność -wdychanie (substancje niebezpieczne) 
CAS.  Substancje niebezpieczne  Typ wartości      Wartość             Droga aplikacji             Czas ekspozycji       Gatunek 
497-19-8  Węglan sodu                                LC50                       2,3 mg/l                 wdychanie                                  2h                         królik 

 1,2 mg/l                 wdychanie                                  2h   mysz 
 0,8 mg/l                 wdychanie                                  2h   świnka morska 

Działanie żrące / drażniące  na skórę (substancje niebezpieczne) 
CAS.  Substancje niebezpieczne  Rezultat                   Czas ekspozycji      Gatunek                  Metoda  
497-19-8  Węglan sodu                                               brak podrażnienia                      4h                      królik                      OECD 404  

5949-29-1  Kwas cytrynowy uwodniony                      lekkie podrażnienie                                             królik                      OECD 404 
68411-30-3 Kwasy benzeno-sulfonowe,  

C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe                     mocne podrażnienie       królik                      OECD 404 

68213-23-0 Alkohole etoksylowane                                   podrażnienie                                                     królik                      OECD 404 
68955-19-1 Kwas siarkowy,mono-C12-18  

Alkylowe estry, sole sodowe                                            podrażnienie                                                      królik                      OECD 404 

 
Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu (substancje niebezpieczne) 
CAS  Substancje niebezpieczne                      Rezultat                             Gatunek                  Metoda  
5949-29-1  Kwas cytrynowy uwodniony                          podrażnienie                               królik                      OECD 405 

68411-30-3 Kwasy benzeno-sulfonowe,  

C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe                        mocne podrażnienie   królik                      OECD 405 
68213-23-0 Alkohole etoksylowane                                    podrażnienie                               królik                      OECD 405 

68955-19-1 Kwas siarkowy,mono-C12-18  

Alkylowe estry, sole sodowe                                             podrażnienie                                królik                      OECD 405 

 

Uczulenie skóry lub wrażliwość układu oddechowego (substancje niebezpieczne) 
CAS  Substancje niebezpieczne                      Rezultat                        Typ testu                    Gatunek                        Metoda  
68411-30-3 Kwasy benzeno-sulfonowe,  

C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe                        nie podrażnia    świnka morska               OECD 406 

68213-23-0 Alkohole etoksylowane                                 nie podrażnia        Guinea-Pig 

           Maximisation Test świnka morska               OECD 406 
68955-19-1 Kwas siarkowy,mono-C12-18  

Alkylowe estry, sole sodowe                                          nie podrażnia        BuhlerTest  świnka morska               OECD 406 

 
Działające mutagennie na komórki rozrodcze (substancje niebezpieczne) 
CAS  Substancje niebezpieczne  Wynik                  Typ badań             Aktywność metaboliczna                 Metoda  
497-19-8  Węglan sodu           nie mutagenny    Bakteryjna mutacja odwrotna          przy udziale        OECD 471 

68411-30-3 Kwasy benzeno-sulfonowe,  
C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe              negatywny    Bakteryjna mutacja odwrotna          przy udziale lub bez udziału       EU Method 

      (np. Ames-Test)           B13/14 

68955-19-1 Kwas siarkowy,mono-C12-18  
alkylowe estry, sole sodowe                                  negatywny    Bakteryjna mutacja odwrotna          przy udziale lub bez udziału        OECD 471 

 

Toksyczność dawki powtarzanej (substancji niebezpiecznych) 
CAS  Substancje niebezpieczne  Wynik                    Droga aplikacji   Gatunek 
68411-30-3 Kwasy benzeno-sulfonowe,  

C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe                    NOAEL: 85 mg/kg  ustna (woda pitna, 9miesięcy)  szczur 

              LOAEL: 145 mg/kg 
 

Toksyczność reprodukcyjna (substancji niebezpiecznych) 
CAS  Substancje niebezpieczne  Wynik                    Droga aplikacji   Gatunek 
68411-30-3 Kwasy benzeno-sulfonowe,  

C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe                    NOAEL (rodzice): 350 mg/kg ustna (karmienie, 2 lata)  szczur 
              NOAEL (F1): 350mg/kg    (badania na 3 pokoleniach) 

              NOAEL (F2): 350 mg/lg 

 

Sekcja 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 

 

12.1. Toksyczność ostra składników wchodzących w skład mieszaniny: 
 

Toksyczność dla ryb (substancje niebezpieczne) 
CAS.  Substancje niebezpieczne  Typ wartości      Wartość                        Czas ekspozycji/ gatunek                  Metoda  
497-19-8  Węglan sodu   LC50                    300 mg/l                            96h / Lepomis macrochirus                         OECD 203 
5949-29-1  Kwas cytrynowy uwodniony       LC50                    440 - 760 mg/l                   96h / Leuciscus idus                                   OECD 203 

c.d. na stronie 7 
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68411-30-3 Kwasy benzenosulfonowe,  

C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe     LC50                    > 1-10 mg/l                       96h / Lepomis macrochirus                          US EPA 1975 
68955-19-1 Kwas siarkowy,mono-C12-18  

alkylowe estry, sole sodowe                          LC50                    > 10-100 mg/l                   96h / Cyprinus carpio                                   OECD 203 

 

Toksyczność dla gatunku Daphnia (substancje niebezpieczne) 
CAS.  Substancje niebezpieczne  Typ wartości      Wartość                        Czas ekspozycji/ gatunek                  Metoda  
497-19-8  Węglan sodu   EC50                    200 -227 mg/l                     48h / Ceridaphnia dubia                            OECD 203 

5949-29-1  Kwas cytrynowy uwodniony       EC50                    120 mg/l                             72h / Daphnia magna 
68411-30-3 Kwasy benzenosulfonowe,  

C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe     EC50                    > 1-10  mg/l                          48h / Daphnia magna  OECD 202 

68213-23-0  Alkohole etoksylowane               EC50                    > 1 - <10  mg/l                      48h / Daphnia magna  OECD 202,  
Teil 1, Statisch 

68955-19-1 Kwas siarkowy,mono-C12-18  

alkylowe estry, sole sodowe                          EC50                    > 10 - <100  mg/l                   48h / Daphnia magna 
 

Toksyczność dla alg (substancje niebezpieczne) 
CAS.  Substancje niebezpieczne  Typ wartości      Wartość                        Czas ekspozycji/ gatunek                  Metoda  
497-19-8  Węglan sodu   EC50                    137 mg/l                             5d / Nitzschia sp.                                    OECD  201 

68411-30-3 Kwasy benzenosulfonowe,  

C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe     NOEC                    > 4 mg/l                              28h / Elodea canadensis 
68213-23-0  Alkohole etoksylowane               EC50                    > 1 - <10  mg/l                     72h / Desmodesmus subspicatus OECD 201,  

68955-19-1 Kwas siarkowy,mono-C12-18  

alkylowe estry, sole sodowe                          EC50                    > 1 - <10  mg/l                     72h / Desmodesmus subspicatus 
 

 

Toksyczność dla bakterii (substancje niebezpieczne) 
CAS.  Substancje niebezpieczne  Typ wartości      Wartość                        gatunek 
68213-23-0  Alkohole etoksylowane               EC10                    > 1000  mg/l                     Mikroorganizmy 

68955-19-1 Kwas siarkowy,mono-C12-18  

alkylowe estry, sole sodowe                          EC0                    > 100  mg/l                        Mikroorganizmy 

 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Środki powierzchniowo-czynne zawarty w mieszaninie są zgodne z kryteriami biodegradowalności zgod-

nie z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 dotyczącym detergentów. 

 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Brak dostępnych informacji. 

 

12.4. Mobilność w glebie 

Brak dostępnych informacji. 

 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Brak dostępnych informacji. 

 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak dostępnych informacji. 

 

 

Sekcja 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

● Postępowanie z produktem odpadowym 

Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

● Postępowanie z opakowaniami odpadowymi 

Jedynie całkowicie puste pojemniki należy usuwać do segregowanych odpadów komunalnych. 
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Sekcja 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

Nie jest mieszaniną niebezpieczną w rozumieniu przepisów RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR 

 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa 

Nie jest mieszaniną niebezpieczną w rozumieniu przepisów RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR 

 

14.3. Klasa zagrożeń transportowych 

Nie jest mieszaniną niebezpieczną w rozumieniu przepisów RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR 

 

14.4. Grupa pakowania 

Nie jest mieszaniną niebezpieczną w rozumieniu przepisów RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR 

 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Nie jest mieszaniną niebezpieczną w rozumieniu przepisów RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR 

 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Nie jest mieszaniną niebezpieczną w rozumieniu przepisów RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR 

 

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

 Nie jest mieszaniną niebezpieczną w rozumieniu przepisów RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR 

 

 

Sekcja 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla sub-

stancji lub mieszaniny 

● Ustawa z dnia 25 lutego 2011r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, z późniejszymi zmia-

nami 

● 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, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak 

również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 

2000/21/WE (REACH) z późniejszymi zmianami 

● Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia  2008r w 

sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające 

dyrektywy 67/548/EWG i 199/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE nr 1907/2006 ), 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) z późniejszymi zmianami, 

● Rozporządzenie(WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r w sprawie detergentów, z późniejszymi zmia-

nami. 

 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Dla mieszaniny  nie wykonano oceny bezpieczeństwa chemicznego. 
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Sekcja 16: INNE INFORMACJE  

 

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

DMEL Pochodny poziom powodujący minimalne zmiany (substancje genotoksyczne) 

DNEL Pochodny poziom nie powodujący zmian 

PBT Trwały w środowisku, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny 

PNEC Przewidywane stężenie nie powodujące zmian w środowisku 

REACH Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 

stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 

SVHC Substancje bardzo wysokiego ryzyka 

vPvB Bardzo trwały w środowisku i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

LC50 Stężenie śmiertelne 50%  

LD50 Dawka śmiertelna 50% 

CE50 Stężenie efektywne powodujące unieruchomienie 50 % rozwielitek 

 

Wykaz zwrotów zagrożenia (sekcja nr 3, p.3.2.-tabela) 

Acute Tox. 4 –Toksyczność ostra –Kategoria 4 

Eye Dam.1 –Poważne uszkodzenie oczu – Kategoria 1 

Skin Irrit. 2 -Działanie drażniące na skórę– Kategoria 2 

Eye Irrit. 2 – Działanie drażniące na oczy- Kategoria 2 

Aquatic Chronic 3 – stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego- kategoria 3 

 

Wykaz i pełna treść zwrotów (H) wskazujących rodzaj zagrożenia (sekcja nr 3, p. 3.2. - tabela) 

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu 

H315 - Działa drażniąco na skórę 

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

H319 - Działa drażniąco na oczy 

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe zmiany 

 

Zmiany dotyczące aktualizacji: wprowadzono zmiany wg Sprostowania z dnia 17.01.2017 do Rozpo-

rządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r (sekcja 1, podsekcja 6.1, podsekcja14.4). 

 

Materiały źródłowe: Karty charakterystyki substancji dostarczone przez dostawców. 

 

Powyższe informacje zawarte w karcie charakterystyki opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i 

dotyczą  produktu  w postaci, w jakiej jest stosowany. 

Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie za-

gwarantowania jego własności. 

W przypadku gdy stosowanie produktu jest niezgodne z przeznaczeniem i sposobem użycia, odpowiedzial-

ność za bezpieczeństwo stosowania spada na użytkownika.  

 -Koniec karty charakterystyki- 
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