Data wydania 02.03.2020

Data aktualizacji: 15.09.2020

Strona 1/8

KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28.05.2015r.

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1.

IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa handlowa: BETESCA Antybakteryjny myjący żel do rąk
ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA MIESZANINY ORAZ
ZASTOSOWANIA ODRADZANE
Antybakteryjny myjący żel do rąk.
DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
BETESCA Spółka z o.o.
ul. Chmielna 21, 15-471 Białystok e-mail: biuro@betesca.com.pl
tel: +48 508 359 061
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: biuro@betesca.com.pl
NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
tel: +48 508 359 061 (czynny w dni robocze w godzinach 8:00-16:00)

1.2.

1.3.

1.4.

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1.

KLASYFIKACJA MIESZANINY
Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:
Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2,
H319
Flam. Liq. 2: Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 2, H225

2.2.

ELEMENTY OZNAKOWANIA
Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP):
Nie dotyczy. Produkt kosmetyczny, nie podlega pod Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
Nie dotyczy. Produkt kosmetyczny, nie podlega pod Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP)
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Nie dotyczy. Produkt kosmetyczny, nie podlega pod Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP).
INNE ZAGROŻENIA
Wyniki oceny własności PBT i vPvB – brak danych

2.3.

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH
SUBSTANCJE – Nie dotyczy
MIESZANINY
Opis chemiczny: Mieszanina na bazie produktów chemicznych

3.1.
3.2.

Składniki stwarzające zagrożenie:.
Nazwa
składnika
Etanol*

Zakres stężeń
% wag

Numer WE

Numer rejestracji

< 60 %

200-578-6

01-211945761043-XXXX

*Specyficzne stężenie graniczne -

Klasyfikacja
Numer
(WE)1272/2008
CAS
Eye Irrit. 2, H319
64-17-5
Flam Liq. 2, H225
% (m/m) >=50: Eye Irrit. 2 - H319

Numer
indeksowy
603-00200-5

Data wydania 02.03.2020

Data aktualizacji: 15.09.2020

Strona 2/8

KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28.05.2015r.
Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia H ujęto w punkcie 16.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1.

4.2.
4.3.

OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY
Objawy w wyniku zatrucia mogą wystąpić dopiero po narażeniu, w związku z czym w razie
wątpliwości, bezpośredniego narażenia na produkt chemiczny lub przeciągającego się złego
samopoczucia należy skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Charakterystyki
produktu.
Kontakt z oczami:
Obficie płukać oczy wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Nie dopuścić do tego,
aby poszkodowany tarł lub zamykał oczy. Jeżeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe,
należy je usunąć o ile nie są przyklejone do oka, w przeciwnym razie można spowodować
dalsze obrażenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, należy jak
najszybciej skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu.
Kontakt ze skórą:
W razie zmian skórnych (piekący ból, zaczerwienienie, wysypka, pęcherze), należy udać się
do lekarza z Kartą Charakterystyki produktu.
Wdychanie:
Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne podczas wdychania,
ale w razie wystąpienia objawów zatrucia należy wyprowadzić poszkodowanego ze strefy
narażenia i zapewnić mu dostęp świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeśli
objawy nie ustąpią lub ulegną nasileniu.
Połknięcie:
W razie połknięcia, skonsultować się z lekarzem pokazując mu Kartę Charakterystyki
produktu.
NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA
Ostre i opóźnione skutki narażenia podano w sekcji 2 i 11.
WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY
LEKARSKIEJ I SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM
Brak danych

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5.1.

5.2.

5.3.

ŚRODKI GAŚNICZE
Zastosować gaśnice proszkowe, ewentualnie użyć piany fizycznej lub gaśnic zawierających
dwutlenek węgla. NIE ZALECA SIĘ używać wody bieżącej jako środka gaśniczego.
SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ
W wyniku spalania lub rozkładu termicznego powstają subprodukty reakcji, które mogą być
wysoko toksyczne i w konsekwencji mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.
INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ
W zależności od rozmiarów pożaru może się okazać konieczne zastosowanie kompletnej
odzieży ochronnej i autonomicznego sprzętu do oddychania. Działać zgodnie z
Wewnętrznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi opisującymi postępowanie w
razie wypadków i innych sytuacji awaryjnych. Unieszkodliwić wszystkie źródła zapłonu. W
razie pożaru, schłodzić naczynia i zbiorniki służące do przechowywania produktów
podatnych na zapalenie, wybuch na skutek wysokich temperatur. Nie dopuścić, aby produkty
wykorzystane do gaszenia pożaru dostały się do zbiornika z wodą.
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SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA
DO ŚRODOWISKA
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I
PROCEDURY W SYTUACJACH AWARYJNYCH
Odizolować miejsca ulatniania się gazów, o ile czynność ta nie stanowi zagrożenia dla osób,
które ją wykonują. Ewakuować miejsce i usunąć z niego osoby, które nie mają należytych
środków ochrony. W razie ewentualnego kontaktu z rozlanym produktem należy
obowiązkowo zastosować środki ochrony osobistej (patrz sekcja 8). W pierwszym rzędzie
należy zapobiec powstaniu łatwopalnych mieszanin powietrza z parami, zarówno poprzez
wentylację. Unieszkodliwić wszystkie źródła zapłonu. Wyeliminować ładunki
elektrostatyczne poprzez zapewnienie uziemienia i wzajemnego połączenia wszystkich
powierzchni przewodzących, na których może powstać elektryczność statyczna.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i powierzchniowych, cieków wodnych, gleby,
kanalizacji.
METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ
SKAŻENIA I SŁUŻĄCE DO USUWANIA SKAŻENIA
Wchłonąć rozlany produkt za pomocą piasku lub neutralnego absorbentu i przenieść go w
bezpieczne miejsce. Nie używać do wchłaniania trocin lub innych łatwopalnych
absorbentów. Wszelkie uwagi dotyczące usuwania produktu można znaleźć w sekcji 13.
ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Środki ochrony osobistej - patrz punkt 8.
Postępowanie z odpadami - patrz punkt 13.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE
7.1.

7.2.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA
Przechowywać opakowania szczelnie zamknięte. Kontrolować wycieki i odpady, usuwając je
bezpiecznymi metodami (sekcja 6). Nie dopuścić do samoistnego wycieku z pojemników.
Zachować porządek i czystość podczas obchodzenia się z niebezpiecznymi produktami. Nie
jeść, ani nie pić podczas stykania się z produktem, po zakończeniu czynności umyć ręce
odpowiednim środkiem czystości. Unikać kontaktu z oczami i ustami. Nie stosować u dzieci
poniżej 3 roku życia. Nie stosować na skaleczoną lub uszkodzoną skórę. Produkt może być
stosowany u dzieci poniżej 6 roku życia tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
Przelewać w miejscach dobrze wentylowanych, w miarę możliwości metodą ekstrakcji
miejscowej. Całkowicie kontrolować źródła zapłonu (telefony komórkowe, iskry) i wietrzyć
pomieszczenia podczas czyszczenia. Przelewać powoli aby zapobiec powstawaniu ładunków
elektrostatycznych. W razie zaistnienia możliwości powstania ładunków elektrostatycznych:
zapewnić całkowite połączenie wyrównawcze, zawsze używać uziemiaczy, nie nosić odzieży
roboczej wykonanej z włókien akrylowych, stosować odzież bawełnianą i obuwie
przewodzące. Unikać kontaktu bezpośredniego i rozpylania produktu.
Zaleca się przechowywać w pobliżu produktu materiał absorpcyjny.
WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI
DOTYCZĄCYMI WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI
Preparat przechowywać w oryginalnym opakowaniu producenta w chłodnych, suchych,
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7.3.

wentylowanych, nienasłonecznionych pomieszczeniach w temp. 5oC - 25oC. Nie
magazynować w pobliżu źródeł ciepła i zapłonu. Chronić przed zamarzaniem. Zapoznać się
z treścią karty charakterystyki. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem
wszystkich środków bezpieczeństwa. Unikać źródeł ciepła, promieniowania i elektrostatyki.
Przechowywać z dala od środków spożywczych.
SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(-A) KOŃCOWE
Brak danych

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1.

PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI
Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy,
Wartości graniczne narażenia zawodowego należy kontrolować w odniesieniu do
następujących substancji (Dz.U. 2018 poz. 1286):
SUBSTANCJA
Etanol
CAS: 64-17-5
EC: 200-578-6

8.2.

NDS (mg/m3)

NDSCh (mg/m3)

NDSP (mg/m3)

1900

-

-

Nie dotyczy
Krajowe dopuszczalne wartości biologiczne: Brak danych
KONTROLA NARAŻENIA
Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.
Jako środek zapobiegawczy zaleca się stosowanie odzieży ochronnej.
Ochrona dróg oddechowych. - W przypadku powstania oparów lub w sytuacji, gdy
zostanie przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenie konieczne będzie zastosowanie
ochrony dróg oddechowych.
Ochrona rąk – brak danych
Ochrona oczu i twarzy – Obowiązkowa ochrona twarzy. Okulary panoramiczne przeciwko
rozbryzgom cieczy i/lub odpryskom
Ochrona ciała - Odzież ochronna antyelektrostatyczna i trudnopalna. Obuwie
bezpieczeństwa o właściwościach antyelektrostatycznych i odporne na wysokie temperatury.
Kontrola narażenia środowiska.: zaleca się nie dopuszczać do przedostania się produktu
oraz jego opakowań do środowiska. Więcej informacji patrz sekcja 7.1.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1.

INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I
CHEMICZNYCH
Jednorodna, klarowna lepka ciecz bez
Wygląd:
zanieczyszczeń mechanicznych,
charakterystyczna dla użytych surowców
Charakterystyczny dla użytych surowców.
Zapach:
Brak danych
Próg zapachu:
5,5 – 7,5
pH wyrobu gotowego:
o
Temperatura topnienia/krzepnięcia [ C]: Brak danych
Początkowa temperatura wrzenia i
Brak danych
zakres temperatur wrzenia [oC]:
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9.2.

Temperatura zapłonu [oC]:
Szybkość parowania:
Palność(ciała stałego, gazu):
Górna/dolna granica palności lub
górna/dolna granica wybuchowości
[% V/V]:
Prężność par [hPa]:
Gęstość par:
Gęstość względna [g/cm3]:
Rozpuszczalność:
Współczynnik podziału: noktanol/woda:
Temperatura samozapłonu:
Temperatura rozkładu:
Lepkość [mPa*s]: w temp. 22 0C
Właściwości wybuchowe:
Właściwości utleniające:
INNE INFORMACJE
Brak danych

21
Nie dotyczy
Brak danych

Nie dotyczy
Brak danych
Brak danych
0,87 ± 0,04
W wodzie bez ograniczeń
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Brak danych
Nie dotyczy
Brak danych
Brak danych

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1. REAKTYWNOŚĆ
Produkt niereaktywny w normalnych warunkach magazynowania i składowania.
10.2. STABILNOŚĆ CHEMICZNA
Produkt stabilny w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania.
10.3. MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
Nie występują, jeśli produkt magazynowany i składowany zgodnie z zaleceniami.
10.4. WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ
Stosować i składować w temperaturze pokojowej.
Ogrzewania: Ryzyko zapalenia.
Światło słoneczne: Unikać bezpośredniego wpływu.
10.5. MATERIAŁY NIEZGODNE
Unikać silnych kwasów. Unikać bezpośredniego wpływu utleniaczy. Unikać silnych zasad.
10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU
W celu szczegółowego zapoznania się z produktami rozkładu należy przeczytać część 10.3,
10.4 i 10.5 W zależności od warunków rozkładu, w jego wyniku mogą się uwalniać złożone
mieszaniny substancji chemicznych: dwutlenek węgla, tlenek węgla i inne związki
organiczne. Więcej informacji patrz sekcja 5.
SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH
Nie istnieją dane poparte doświadczeniami dotyczące właściwości toksykologicznych dla
produktu.
Toksyczność ostra: Etanol
LD50 ustna 6200 mg/kg Szczur
LD50 skórna 20000 mg/kg Królik
LC50 wdychanie 124,7 mg/L (4 h) Szczur
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Działanie żrące: nie dotyczy
Działanie uczulające: posiada właściwości alergizujące.
Toksyczność dla dawki powtarzalnej: brak danych
Rakotwórczość: brak danych
Mutagenność: brak danych
Szkodliwe działanie na rozrodczość: brak danych
SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. TOKSYCZNOŚĆ
Nie istnieją dane poparte doświadczeniami dotyczące właściwości eko toksykologicznych
samej mieszaniny.
Dla substancji: etanol
LC50 11000 mg/L (96 h) Alburnus alburnus Ryba
EC50 9268 mg/L (48 h) Daphnia magna Skorupiak
EC50 1450 mg/L (192 h) Microcystis aeruginosa Wodorost
12.2. TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU
Zawarte w preparacie środki powierzchniowo czynne są biodegradowalne.
12.3. ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI
Brak danych.
12.4. MOBILNOŚĆ W GLEBIE
Produkt jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie.
12.5. WYNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI PBT I vPvB
Produkt nie spełnia kryteriów PBT/vPvB.
12.6. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA
Brak danych.
SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
Kod: 07 06 04*
Opis: inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste
Rodzaj odpadu: Niebezpieczny.
Administracja odpadami (usuwanie i ocena):
Należy przekazać wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu do utylizacji upoważnionym do
oceny i usunięcia odpadu, jeśli pojemnik znajduje się w bezpośrednim kontakcie z
produktem, należy obchodzić się z nim tak samo jak z produktem. W przeciwnym
przypadku, należy obchodzić się z nim jak z odpadem nie stanowiącym zagrożenia. Odradza
się jego zrzut do cieków wodnych. Zobacz podpunkt 6.2.
SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
14.1. NUMER UN (NUMER ONZ)
UN1170
14.2. PRAWIDŁOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN
ETANOL, ROZTWÓR
14.3. KLASA(-Y) ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE
3
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14.4. GRUPA PAKOWANIA – II
14.5. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA –
Nie ma
14.6. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW –
Unikać źródeł ciepła i ognia
14.7. TRANSPORT LUZEM ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKEIM II DO KONWENCJI
MARPOL 73/78 I KODEKSEM IBC. –
Nie dotyczy
SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY ZDROWIA I
ŚRODOWISKA SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
Kartę wykonano zgodnie z:
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011)
z późniejszymi zmianami.
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.Urz. UE L
353/2 z 31.12.2008) z późniejszymi zmianami
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r.
zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE,
2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE)
nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L 345/68 z
23.12.2008) 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)
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 132 z
dnia 29 maja 2015 r.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji
substancji i ich mieszanin (Dz. Ministra. 2012, poz. 1018) z późniejszymi zmianami.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (|Dz.U. 2012 poz. 445)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86, 2005 z
późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, 2011 z
późniejszymi zmianami).
Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy
Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR)
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. , poz.
888, 2013).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz.
1923).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz.
1458, 2005).
Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
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rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające
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 (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie
detergentów Official Journal of the European Union, 104/1, 8.04.2004 z późniejszymi zmianami.

15.2. OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO
Brak danych.
SEKCJA 16: INNE INFORMACJE
Znaczenie zwrotów zagrożenia z sekcji: 2 - 3
Eye Irrit.2
Działa drażniąco na oczy.
Flam. Liq. 2
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H319
Działa drażniąco na oczy.
H225
Wysoce łatwopalna ciecz i para.
Produkt przeznaczony do użytku konsumenckiego
Porady szkoleniowe
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki
CAS (Chemical Abstracts Service)
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej:
 numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS)
 numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs)
 numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers”
NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe
Numer UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN)
ADR - europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska
RID - regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,
ADN - europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi
drogami wodnymi
IMDG - międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych
ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną
Inne źródła informacji
IUCLID International Uniform Chemical Information Database
ESIS European Chemical Substances Information System
Inne informacje:
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny
stan wiedzy oraz aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt, mają za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie stanowią one opisu
jakościowego produktu i nie powinny być rozumiane jako gwarancja określonych właściwości. Należy je traktować jako
pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu.
Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie oraz
niewłaściwego stosowania niniejszego produktu.
Karta charakterystyki została wykonana przez producenta na podstawie materiałów uzyskanych od producentów oraz z
własnej bazy danych.
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