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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. Identyfikator produktu 
 Nazwa handlowa: TEDEX PŁYN DO DEZYNFEKCJI TD 70 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

 Zastosowanie zidentyfikowane: Płyn do dezynfekcji o działaniu wirusobójczym. 
Zastosowanie odradzane: Inne niż wymienione powyżej. 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Dostawca: 

Adres: 

Telefon/Fax: 

TEDEX S.A. - Zakład Produkcyjny 

97-200 Tomaszów Mazowiecki Cygan 2 

+48-44-7249562 / +48-44-7252915 

E-Mail: laboratorium@tedex.pl 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

 Czynny w godzinach pracy 700 –1600 od poniedziałku do piątku: +48-44-7249562 

W nagłych przypadkach 112 ( ogólny telefon alarmowy), 998 ( straż pożarna), 999 ( pogotowie medyczne) 

Ośrodki toksykologiczne: +48 607 218 174( Warszawa),+61847 69 46(Poznań), +12 411 99 99(Kraków), 

+58 682 04 04 (Gdańsk) 

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja 

Zagrożenia 

zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

wynikające z właściwości fizykochemicznych: Flam.Lig.2 H 225 wysoce Łatwopalna ciecz i pary  

Eye Irrit.2 H 319 Działa drażniąco na oczy 

dla człowieka: Nieklasyfikowana 

dla środowiska: Nieklasyfikowana 

2.2. Elementy oznakowania 

 

Piktogram:      

 Hasło ostrzegawcze: OSTRZEŻENIE  

 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

H 225 wysoce Łatwopalna ciecz i pary 

H 319 Działa drażniąco na oczy 
 Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

P 101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. 

 P 102 Chronić przed dziećmi. 

 P 210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia  

i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 

P 305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: zanieczyszczone oczy płukać ostrożnie ,przy szeroko 

rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem wody przez kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe jeżeli są i 

dalej płukać strumieniem wody. 

P 403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. 

2.3. Inne zagrożenia 

 Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH.  

SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
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3.2. Mieszaniny 

 

Nazwa substancji 
% 

wagowy 
Identyfikator produktu 

Klasyfikacja wg Rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008 (CLP) 

Klasa zagrożenia Zwroty H 

Alkohol etylowy1 80 

Nr CAS: 64-17-5 
Nr WE: 200-578-6 
Nr indeksowy: 603-002-00-5 
Nr rejestracji: 01-2119457610-43-XXXX 

Flam. Liq.2 H225, Eye Irrit. 2 H319  
(o stęż. granicznym ≥50%) 

Gliceryna farmaceutyczna 1,5 
Nr CAS: 56-81-5 
Nr WE: 200-289-5 

 

Substancja nie jest klasyfikowana jako 
stważająca zagrożenie 

1- Substancja z określona na poziomie krajowym wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy 
 

Skład detergentowy zgodnie z rozporządzeniem o detergentach 648/2004/WE 
Kompoz. zapachowa 

lista zwrotów H – zob. sekcja 16 karty charakterystyki. 

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Wdychanie: 

 Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia na świeże powietrze. W przypadku utrzymujących się 
dolegliwości lub złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem. 

Kontakt ze skórą: 

 Produkt do dezynfekcji skóry.  W przypadku utrzymujących się objawów podrażnienia skonsultować się 
z lekarzem  

Kontakt z oczami: 

 Zanieczyszczone oczy płukać, przy szeroko rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem wody przez kilka minut. 

W przypadku utrzymujących się objawów podrażnienia skonsultować się z lekarzem okulistą. 

Połknięcie: 

  Nie wywoływać wymiotów. Nie dotykać ust rękami. Skonsultować się z lekarzem. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

 Po połknięciu produkt może powodować nudności, wymioty, zaburzenia równowagi i koordynacji, zaburzenei 

widzenia, zaburzenia widzenie, ból brzucha, osłabienie, nadwrażliwość mięśniowa, nadkwasotę. Możliwe 

wystąpienie zaczerwienie, łzawienie i pieczenie oczu. Narażenie na alkohol może wzmocnić efekt zatrucia. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania 

z poszkodowanym 

 W przypadku utrzymującego się złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarskiej. Personelowi medycznemu 

udzielającemu pomocy pokazać kartę charakterystyki, etykietę lub opakowanie. Wskazówki dla lekarza: leczenie 

objawowe. 

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1. Środki gaśnicze 

 Odpowiednie środki gaśnicze: Piana, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, mgła wodna 

Niewłaściwe środki gaśnicze: Zwarty strumień wody.  

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

 W środowisku pożaru powstają dymy zawierające tlenki węgla. Unikać wdychania produktów uwalniających się 

w środowisku pożaru – mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej  

 Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów. W przypadku pożaru 

obejmującego duże ilości produktu, usunąć/ewakuować z obszaru zagrożenia wszystkie osoby postronne; 
wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną.  

Strażacy powinni zachować szczególną ostrożność w zamkniętych pomieszczeniach z uwagi na możliwą 
obecność toksycznych produktów spalania i rozkładu. W zamkniętych pomieszczeniach powinno się stosować 
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izolujące aparaty oddechowe działające pod ciśnieniem z pełną maską. Stosować standardową ochronę ciała.  
Zamknięte pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozproszonymi prądami 

wody z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe i bezpieczne usunąć je z obszaru zagrożenia. Nie dopuścić do 

przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i zbiorników wodnych. Powstałe ścieki i pozostałości 
po pożarze usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być 

przeszkolone, wyposażone w aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza oraz pełną odzież 

ochronną 

SEKCJA 6. POSTĘPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

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

 Zaleca się stosować środki ochrony indywidualnej – zob. sekcja 8 karty charakterystyki. 

Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji 

oczyszczania. W przypadku dużych wycieków odizolować zagrożony obszar. Dopilnować, aby usuwanie awarii  
i jej skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony personel. 

Unikać zanieczyszczenia oczu, skory i ubrania. Nie wdychać par/mgły. W przypadku uwolnienia w zamkniętym 
pomieszczeniu zapewnić jego skuteczną wentylację/wietrzenie. 

Usunąć źródła zapłonu, ugasić otwarty ogień, nie palić tytoniu. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  

O ile to możliwe i bezpieczne zlikwidować lub ograniczyć uwalnianie produktu. W przypadku dużych wycieków 

ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska przez obwałowanie terenu. Nie dopuścić do przedostania się 
produktu do studzienek ściekowych, wód i gleby. Powiadomić odpowiednie służby bhp, ratownicze i ochrony 

środowiska oraz organy administracji. 

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

 Obwałować teren skażenia. Ciecz odpompować lub posypać obojętnym materiałem chłonnym np. piaskiem. 

Zebrać do specjalnie przygotowanych i oznakowanych pojemników. Przekazać do utylizacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą z dodatkiem detergentu, a następnie 

samą wodą. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

 Odnieść się również do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki. 

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

 Zapewnić odpowiednią wentylację umożliwiającą utrzymanie stężeń substancji poniżej wartości granicznych. Nie 

wdychać oparów. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Zachować zwykłe środki ostrożności przy pracy z produktem 
– Wyeliminować źródła zapłonu- nie używać otwartego ognia. Nie pić, nie jeść i nie palić. Myć ręce przed i po 

pracy z produktem. Uziemić stosowany sprzęt. Stosować środki ochrony indywidualnej – zob. sekcja 8 karty 

charakterystyki.  

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

niezgodności 

 Przechowywać w szczelnie zamkniętych, właściwie oznakowanych pojemnikach, w chłodnym, dobrze 

wentylowanym miejscu. Nie przechowywać razem z żywnością ,środkami spożywczymi i paszami dla zwierząt. 
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić 

produkt przed zanieczyszczeniem. Przechowywać z dala od silnych utleniaczy.  

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

 Brak informacji o zastosowaniu innym niż podano sekcji 1.2 

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB 

 

etanol 1900 mg/m3 - - - 

Gliceryna 

farmaceutyczna 

 

10 mg/m3 
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 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) 

 

Wartości DNEL dla komponentów 

DNEL Alkohol etylowy 

Drogi oddechowe, narażenie ostre, lokalne 1900 mg/m3 (1000ppm) 

Drogi oddechowe, narażenie długotrwałe, 

systemowe 

950mg/ m3 (500ppm) 

Doustnie, ogólnoustrojowe 87 mg/kg/ dzień 

 Wartości PNEC dla konsumentów 

PNEC Alkohol etylowy 

Woda słodka 0,96 mg/l 

Woda morska 0,76mg/l 

osad 2,9 mg/kg 

gleba 0,63 mg/kg 
 

8.2. Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli: 
 Wentylacja ogólna i/lub miejscowy wyciąg w celu utrzymania stężenia czynnika szkodliwego w powietrzu poniżej 

ustalonych wartości dopuszczalnych stężeń. Miejscowy wyciąg jest preferowany, ponieważ umożliwia kontrolę 

emisji u źródła i zapobiega rozprzestrzenianiu się na cały obszar pracy.  
Ochrona oczu lub twarzy: 

 Okulary ochronne w przypadku ryzyka zanieczyszczenia oczu 

Ochrona skóry(rąk i ciała): 

 Produkt do stosowania na skórę. 

Ochrona dróg oddechowych: 
 W normalnych warunkach stosowania nie są wymagane. W przypadku stężeń przekraczających dopuszczalne 

wartości lub niedostatecznej wentylacji stosować zatwierdzony respirator z odpowiednim filtrem lub 
filtropochłaniaczem. W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni, niedostatecznej zawartości tlenu  

w powietrzu, dużej niekontrolowanej emisji lub innych okoliczności, kiedy maska nie daje dostatecznej ochrony 
stosować aparat oddechowy z niezależnym dopływem powietrza. 

Zagrożenia termiczne: 

 Produkt łatwopalny.  

Kontrola narażenia środowiska: 

 Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub 

gleby. 

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd  : ciecz 

b) Zapach : charakterystyczny,słaby 

c) Próg zapachu : Brak danych 

d) pH : nie oznaczony 

e) Temperatura topnienia/krzepnięcia : -117˚C (etanol) 

f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur 

wrzenia 

: nie niższa niż 85,5˚C(etanol) 

g) Temperatura zapłonu : przy oznaczaniu standardowymi metodami - nie 
charakteryzuje się 

h) Szybkość parowania : Brak danych 

i) Palność (ciała stałego, gazu) : Nie dotyczy 

j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica 

wybuchowości 

: 15%/3,5%(dla etanolu) 
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k) Prężność par : nie oznaczono 

l) Gęstość par : Brak danych 

m) Gęstość  :ok. 0,856 g/cm3  

n) Rozpuszczalność : bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie 

o) Współczynnik podziału n-oktanol/ woda : nie oznaczono 

p) Temperatura samozapłonu : nie oznaczono 
q) Temperatura rozkładu : Brak danych 

r) Lepkość : brak danych 

s) Właściwości wybuchowe : Nie jest wybuchowy 

t) Właściwości utleniające : Nie jest utleniający 

9.2. Inne informacje 

 Brak danych  

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1. Reaktywność 

 Produkt reaguje z silnymi utleniaczami ,metalami alkalicznymi, tlenkami metali, kwasami. 

10.2. Stabilność chemiczna 

 Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  
 Pary produktu mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Produkt może reagować z metalami lekkimi 

z wydzieleniem wodoru. 

10.4. Warunki, których należy unikać 
 Wysokie temperatury, otwarty płomień i inne źródła zapłonu, bezpośredniego nasłonecznienia 

10.5. Materiały niezgodne 
 Silne utleniacze, mocne kwasy, mocne zasady, aldehydy, glin. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

 Nie są znane. 

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra: 
Etanol 
LD50: >7060 mg/kg (doustnie, szczur) 
LD50: >3450 mg/kg (skóra, mysz) 

Dawka śmiertelna dla osoby dorosłej w przeliczeniu na 100% DL100 7-8 g/kg masy ciała 

Toksyczność chroniczna 
LD50: 6,2-15 g/kg (szczur, doustnie) 

LC50: > 50 mg/l/4 godz. (inhalacyjnie, szczur) 
Toksyczność mieszaniny: 

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 

Działanie żrące/drażniące na skórę: 
 W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: 

 W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt może powodować podrażnienie oczu. 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: 

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

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: 

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

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

Szkodliwe działanie na rozrodczość: 
 W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: 
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 W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: 

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

Zagrożenie spowodowane aspiracją: 

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

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1. Toksyczność 
 Środowisko wodne / Osad / Środowisko lądowe:  

Etanol 

Toksyczność dla ryb         LC50   8140 mg/l/48h (Leuciscus idus) 

Toksycznośc dla dafni UE50   9268-14221 mh/l/48h (Daphnia magna) 

Toksycznośc dla glonów    IC5   5000 mg/l/7d (Scenedesmus quadricauda) 

Toksyczność dla bakterii    UE5   6500 mg/l/16 h (Pseudomonas putida) 

Toksyczność mieszana 

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

 Produkt jest łatwo biodegradowalny. Zawarte w produkcie środki powierzchniowo czynne ulegają łatwo 

biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem od detergentach. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

 Nie należy spodziewać się bioakumulacji 

Etanol: log Po/w -0,35 [metoda: OECD107], BCF <10 

12.4. Mobilność w glebie 

 Mobilność składników mieszaniny zależy od ich właściwości hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunków 

abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunków klimatycznych oraz organizmów glebowych 

(głównie bakterii, grzybów, glonów, bezkręgowców). 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

 Brak danych. 

 

 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

 Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla warstwy ozonowej. Należy rozważyć możliwość 
innych szkodliwych skutków oddziaływania poszczególnych składników mieszaniny na środowisko (np. zdolność 

do zaburzania gospodarki hormonalnej, wpływ na wzrost ocieplenia globalnego) 

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

 Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane (poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie 

z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Kod odpadu należy nadać w miejscu jego 

wytwarzania. 

Opróżnione opakowanie, podlega unieszkodliwieniu i/lub odzyskowi przez posiadacza odpadów zgodnie 

z określonymi przepisami. 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z póź. zmianami). 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 888). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923). 

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
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14.1. Numer UN (numer ONZ) 

UN 1987  

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

 

ADR MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O. [ETANOL] 

IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. [ETHANOL] 

 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 3 

14.4. Grupa pakowania II 

14.5. Zagrożenia dla środowiska Mieszanina nie stanowi zagrożenia dla środowiska w 

myśl przepisów transportowych. 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Podczas manipulowania ładunkiem zakładać środki 

ochrony indywidualnej. Oddalić źródło zapłonu. 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do 

konwencji MARPOL i kodeksem IBC 

 

Nie dotyczy 

 

 

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

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

substancji lub mieszaniny 

 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 nr 63 poz. 322; Dz. U. 2012 r. nr 0 poz. 908, 

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 675) 

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, 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 (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007 z późn. 

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) 

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 Nr 353 z 31.12.2008 z późn. 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 nr 0 poz. 445; Dz.U. 2014 nr 0 poz. 145) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin 

(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1018; Dz. U. 2014 nr 0 poz. 6) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166) 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 
zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 
69, poz. 332; z 1997 r. Nr 60, poz. 375; z 1998 r. Nr 159, poz. 1057; z 2001 r. Nr 37, poz. 451; Nr 128, poz. 1405; ; z 2010 r. Nr 240, poz. 
1611, Dz. U. 2015 nr 0 poz. 457) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690; z 2011 r. Nr 173 poz. 1034) 

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. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275, Dz. U. 2015 poz. 1097) 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 191) 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454, Dz. U. 2015 

nr 0 poz. 1273, Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1893) 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

 Producent nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny. 

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE 

 

Lista odpowiednich zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia lub zwrotów wskazujących środki 

ostrożności, które nie zostały podane w całości w sekcjach 2 - 15 karty charakterystyki: 
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Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki: 

NDS  Najwyższe dopuszczalne stężenie 

NDSCh  Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 

NDSP  Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
DNEL    Pochodny (wyliczony) poziom nie powodujący zmian (Derived No Effect Level) 

PNEC    Przewidywane stężenie nie powodujące zmian w środowisku (Predicted No Effect Concentration) 
LD50 Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt 

LC50 Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt 

DSB       Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym 
EC50 Stężenie, przy którym obserwuje się 50% zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu 

vPvB  (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji  
PBT  (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna  

Literatura i źródła danych: 
Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 – 15 karty charakterystyki. Informacje dotyczące składników mieszaniny 

dostarczone od producenta. Strona ECHA. 

Lista odpowiednich zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia lub zwrotów wskazujących środki ostrożności, które nie 
zostały podane w całości w sekcjach 2 - 15 karty charakterystyki: 

Pełny tekst zwrotów H z sekcji 3 karty 
   H225   Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

   H319   Działa drażniąco na oczy. 

   H336  Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów 

      Flam. Lig. 2   Substancja ciekła łatwopalna kat. 2 
   STOT SE 1,3  Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kat. 1, 3 

   Eye Irrit. 2     Działa drażniąco na oczy kat. 2 
Zalecenia dotyczące szkoleń pracowników: 

Pracownicy stosujący produkt powinni być przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagań higienicznych, 

stosowania ochron indywidualnych, działań zapobiegających wypadkom, postępowań ratowniczych itd. 
 

Kartę opracowano na podstawie składu produktu, przepisów krajowych, obowiązujących w chwili sporządzania Karty 
oraz posiadanej wiedzy. Informacje zawarte w Karcie należy traktować tylko i wyłącznie jako pomoc celem 

bezpiecznego stosowania jak również postępowania w transporcie, dystrybucji i przechowywaniu. Karta nie jest 
świadectwem jakości produktu. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie wymienionego produktu i nie mogą 

być przenoszone na produkty podobne. Autor nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego 
wykorzystania informacji zawartych w Karcie. 

 


