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Karta charakterystyki mieszaniny 

DETMOL-FLEX 

 

1. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY 

I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa: Detmol-flex 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 

zastosowania odradzane 

Zastosowanie substancji/mieszaniny: Mieszanina owadobójcza oparta na 

rozpuszczalnikach organicznych. 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Podmiot odpowiedzialny:   Producent: 

AGRO-TRADE Sp. z o.o.   FROWEIN GmbH & Co. KG 

Gowarzewo, ul. Akacjowa 3   Am Reislebebach 83 

63-004 Tulce     D-72461 Albstadt 

Tel.: (61) 820 85 95, (61) 822 03 54  Niemcy 

Fax.: (61) 820 86 70    Tel.: (+49) 07432 956-0, 

e-mail: info@agro-trade.com.pl  Fax.: (+49) 07432 956-138 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Tel. alarmowy: 

112 Europejski telefon alarmowy. 

(061) 847 69 46 Ośrodek Toksykologiczny, Szpital im. Fr. Raszei w Poznaniu. 

 

 

2. SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Aerosol 3 Wyrób aerozolowy łatwopalny. 

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu. 

Resp. Sens 1 Działanie uczulające na drogi oddechowe. 

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe. 

Aquataic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego. 

Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego. 

H229 Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. 

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H319 Działa drażniąco na oczy. 

H336 Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
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2.2. Elementy oznakowania 

 UWAGA  

Niebezpieczne składniki: Aceton, 1-Metoxy-2-Propanol, Permetryna 

H229 Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. 

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H319 Działa drażniąco na oczy. 

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

P102 Chronić przed dziećmi. 

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

otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. 

P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. 

P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie 

temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. 

P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy. 

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

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. 

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: 

wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu 

warunki do swobodnego oddychania. 

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. 

P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 

P391 Zebrać wyciek. 

2.3. Inne zagrożenia 

Brak danych. 

 

 

3. SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1. Substancje 

Nie dotyczy 

3.2. Mieszaniny 

Nazwa substancji aktywnej Nr CAS Nr WE Stęż % 

Klasyfikacja zgodnie z: 

Rozporządzeniem 

(WE) 1272/2008 

Permetryna 52645-53-1 258-067-9 1,2 

Acute Tox. 4 H302 H332; 

Skin Sens. 1 H317; 

Aquatic Acute 1 H400; 

Aquatic Chronic 1 H410 
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Pyretryny i pyretroidy (25%) 8003-34-7 232-319-8 2,4 

Acute Tox. 4 H302 H312 H332; 

Aquatic Acute 1 H400; 

Aquatic Chronic 1 H410 

1-metoksy-2-propanol 107-98-2 203-539-1 <15 
Flam. Liq. 3 H226; 

STOT SE 3 H336 

Aceton 67-64-1 200-662-2 <15 

Flam. Liq. 2 H225; 

Eye Irrit. 2 H319; 

STOT SE 3 H336 

EUH066 

Destylaty (ropa naftowa) 64742-47-8 265-149-8 <5 Asp. Tox. 1 H304 

1,1,1,2- tetrafluoroetan 811-97-2 212-377-0 <75 Press. Gas, H280 

Dodatkowe informacje: Pełne brzmienie klasyfikacji zagrożenia, zwrotów R 

i zwrotów H podano w sekcji 16. 

 

 

4. SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Wskazówki ogólne: Natychmiast usunąć odzież zanieczyszczoną mieszaniną. W 

przypadku złego samopoczucia wezwać pomoc lekarską. 

Wdychanie: Osoby mające kontakt z produktem, wyprowadzić na świeże powietrze. 

W razie wystąpienia dolegliwości, wezwać lekarza. 

Kontakt ze skórą: Natychmiast dokładnie myć wodą z mydłem przez przynajmniej 15 

minut. Skontaktować się z lekarzem. 

Kontakt z oczami: Natychmiast przepłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 

minut, trzymając odchylone powieki. Skontaktować się z lekarzem, najlepiej okulistą. 

Połknięcie: Natychmiast wezwać lekarza i podać dużą ilość wody (jeśli możliwe 

podać zawiesinę węgla). Nie prowokować wymiotów. Decyzję w sprawie wywołania 

wymiotów powinien podjąć lekarz. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Brak danych. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej 

i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Informacje zawarto w punkcie 4.1. 

 

 

5. SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: 

Piana, suche środki gaśnicze, dwutlenek węgla, strumień rozpylonej wody. 

Niewłaściwe środki gaśnicze: 
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Pełen strumień wody pod ciśnieniem. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją chemiczną 

Podczas pożaru mogą powstawać: tlenek węgla, dwutlenek węgla, związki chloru, 

produkty zawierające fluor. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Należy stosować aparaty oddechowe oraz kombinezon ochronny. 

Dodatkowe informacje: 

Opary są cięższe od powietrza i rozprzestrzeniają się przy gruncie.  Zagrożone 

pożarem zbiorniki schłodzić strumieniem wody. Podgrzewanie powoduje wzrost 

ciśnienia i może spowodować wybuch. Zapobiegać przedostaniu się zanieczyszczonej 

chemicznie wody do cieków, gleby lub wód powierzchniowych. Należy powziąć 

wszelkie możliwe środki ostrożności przy przechowywaniu i usuwaniu wody użytej 

do gaszenia pożaru. 

 

 

6. SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO 

UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury 

w sytuacjach awaryjnych 

W przypadku powstania par, używać aparaty oddechowe. Zapewnić właściwą 

wentylację. Nosić odzież ochronną. Wszystkie niepożądane osoby powinny opuścić 

pomieszczenie. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Nie dopuścić, aby substancja przedostała się do kanalizacji lub wód 

powierzchniowych i gruntowych. 

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

usuwania skażenia 

Zbierać za pomocą materiałów wiążących ciecze (piasek, silikażel, środki wiążące 

kwasy, uniwersalne środki wiążące). Zebrać za pomocą szufli do odpowiednich 

pojemników. 

Powierzchnie zanieczyszczone dokładnie oczyścić. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Sekcja 7 dotycząca bezpiecznego postępowania. 

Sekcja 8 dotycząca sprzętu ochrony osobistej. 

Sekcja 13 dotycząca postępowania z odpadami. 

 

 

7. SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI 

ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 
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7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte. Pary są cięższe od powietrza 

i rozprzestrzeniają się przy gruncie. Unikać kontaktu mieszaniny ze skórą i oczami. 

Nie wdychać powstałej mgły lub oparów. 

Nie są wymagane żadne specjalne procedury przeciwpożarowe. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi 

wszelkich wzajemnych niezgodności 

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym i dobrze 

wentylowanym miejscu. 

Nie składować razem ze środkami utleniającymi. 

Trzymać z dala od środków spożywczych, napojów i pasz. 

UWAGA! Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym, nie 

wystawiać na działanie temperatury powyżej 50 °C. Nie przekłuwać ani spalać, nawet 

po zużyciu. 

23% zawartości jest łatwo palne. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Insektycyd. 

 

 

8. SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY 

INDYWIDUALNEJ 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Graniczne wartości narażenia: 

Aceton: 

NDS – 600 mg/ml 

NDSCh – 1800 mg/ml 

NDSP – nieustalone 

WE-IOELV – 1210 mg/ml 

WE-STEL – nieustalone 

Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy: PN-79/Z-04057 ark. 01 

Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości acetonu. Oznaczanie acetonu na 

stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. 

Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy: PN-89/Z-04023 ark. 02 

Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych 

substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie 

acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, 

butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na 

stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. 

Według danych producenta opartych na przepisach niemieckich, w niniejszej 

mieszaninie znajdują się składniki o wartościach granicznych podlegających kontroli 

na stanowiskach roboczych (EH 40): 
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nr CAS substancja ml/m3 mg/m3 kategoria źródło 

107-98-2 

 

8003-34-7 

 

811-97-2 

1-metoksypropan-2-ol 

1-metoksypropan-2-ol 

Pyretryna (ISO) 

Pyretryna (ISO) 

1,1,1,2- Tetrafluoroetan 

1,1,1,2- Tetrafluoroetan 

100 

150 

- 

- 

1000 

- 

375 

560 

5 

10 

4240 

- 

TWA (8h) 

STEL (15 min) 

TWA (8h) 

STEL (15 min) 

TWA (8h) 

STEL (15 min) 

WEL 

WEL 

WEL 

WEL 

WEL 

WEL 

 

8.2. Kontrola narażenia 

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku nieodpowiedniej wentylacji, nosić aparat 

oddechowy (filtr gazowy typu A). 

Ochrona rąk: Podczas aplikacji środka nosić uniwersalne rękawice ochronne (np. 

przystosowane do zabiegów ze środkami ochrony roślin). 

Ochrona oczu: Ściśle przylegające okulary ochronne. Przygotować butelkę do 

płukania oczu z czystą wodą. 

Ochrona skóry: Nosić standardowy kombinezon ochronny (np. przystosowany do 

zabiegów ze środkami ochrony roślin). Gumowy fartuch. 

Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny: Zapewnić odpowiednią wentylację, 

zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach. Przed udaniem się na przerwę oraz po 

zakończeniu pracy należy umyć ręce. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu. 

Odzież zanieczyszczoną i nasiąkniętą mieszaniną należy natychmiast zdjąć. Unikać 

kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. 

 

 

9. SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Postać:  aerozol 

Kolor:   żółtawy 

Zapach: podobny do węglowodoru 

Temperatura samozapłonu:    nie określono 

Punkt zapalny:    nie dotyczy 

Ciśnienie par (20°C)    5720* hPa 

Rozpuszczalność w wodzie (20ºC):  nie miesza się 

* propelent 

9.2. Inne informacje 

Brak danych. 

 

 

10. SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1. Reaktywność 

Brak danych. 
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10.2. Stabilność chemiczna 

W przypadku przechowywania i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem nie ulega 

rozkładowi. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Nie podgrzewać nadmiernie w celu uniknięcia rozkładu termicznego. Podgrzewanie 

może spowodować uwolnienie par ,które mogą ulec zapaleniu. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Światło słoneczne. Temperatura powyżej 50 °C. 

10.5. Materiały niezgodne 

Substancje utleniające. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Tlenek węgla, dwutlenek węgla, związki chloru, produkty zawierające fluor. 

 

 

11. SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Kontakt mieszaniny z oczami lub skórą może powodować podrażnienia. W przypadku 

powtarzającej się lub przedłużonej ekspozycji na działanie mieszaniny, może ona 

spowodować podrażnienie skóry i zapalenie skóry, z powodu odtłuszczających 

właściwości produktu. 

Wysokie stężenie oparów może spowodować podrażnienie oczu i dróg oddechowych 

i wywoływać efekt narkotyczny. 

Czasami, literatura wskazuje na przypadki, że związki pyretryny mogą wywoływać 

katar sienny podobny do tego, obserwowanego u osób na nie wrażliwych. 

 

 

12. SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1. Toksyczność 

Pyretryny i pyretroidy 

LC50/Oncorhynchus mykiss/96 h = 0,005 mg/l 

LC50/Lepomis macrochirus/96 h = 0,01 mg/l 

LC50/Cyprinodon variegatus/96 h = 0,016 mg/l 

EC50/Daphnia magna/48 h = 0,012 mg/l 

Permetryna 

LC50/Poecilia reticulata/96 h = 0,0089 mg/l 

LC50/Cyprinus carpio/96 h = 0,145 mg/l 

EC50/Daphnia magna/24 h = 0,02 mg/l 

EC50/Scenedesmus subspicatus/72 h > 0,022 mg/l 

EC50/Belebtschlamm/3 h > 1000 mg/l 
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12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Brak danych. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Brak danych. 

12.4. Mobilność w glebie 

Brak danych. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Brak danych. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Silnie zanieczyszczający dla wód. Nie odprowadzać do wód powierzchniowych bądź 

kanalizacji. 

 

 

13. SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Produkt powinien być utylizowany zgodnie z krajowymi przepisami. Nie dopuścić do 

przedostania się do kanalizacji. 

Kod klasyfikacji odpadów: 16 03 05.  

Kod klasyfikacji odpadów opakowaniowych: 15 01 11 

Nieoczyszczone opakowania: Opakowania zanieczyszczone substancją należy 

możliwie dokładnie opróżnić, a następnie przeprowadzić ich recykling po uprzednim 

dokładnym oczyszczeniu. Opakowanie zanieczyszczone produktem należy traktować 

jak sam produkt. 

Ustawodawstwo dotyczące postępowania z odpadami:  

Wspólnotowe akty prawne: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.  

Krajowe akty prawne: Ustawa z dnia 23 stycznia 2013 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 roku poz. 21). 

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

Nr 63, poz. 638). 

Rozporządzenie MOŚ z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

 

 

14. SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

ADR/IMDG/IATA: 1950 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

ADR/IMDG: AEROZOLE 

IATA: AEROZOLE, niepalne 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
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14.4. Grupa pakowania 

Nie dotyczy. 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Produkt zanieczyszczający środowisko morskie. 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Stosować zgodnie z przeznaczeniem, z zachowaniem warunków higienicznych 

i środków bezpieczeństwa. 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 

i kodeksem IBC 

Brak danych. 

 

 

15. 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. Nr 63, poz. 

322).  

Rozporządzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i 

mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U.2012.445).  

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

substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. poz. 1018 z 2012 r.).  

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z 

późn. zm.).  

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i 

B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

(ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641).  

Ustawa z dnia 23 stycznia 2013 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 roku poz. 21). 

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

Nr 63, poz. 638). 

Rozporządzenie MOŚ z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).  

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).  

1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, 

zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 
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1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 

93/105/WE i 2000/21/WE.  

1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

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

67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia 

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się 

do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych.  

790/2009/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-

technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.  

453/2010/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 

1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 

stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).  

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

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.  

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

i odpadów opakowaniowych.  

Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotycząca 

wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz.U. L 123 z 24.4.1998) z późn. zmianami. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie 

udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. 

Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. nr 175, poz. 1433), z późn. 

zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie wykazu ośrodków 

toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów 

obowiązanych do zgłaszania zatruć (Dz. U. Nr 161, poz. 1143) z późn. zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie kategorii i grup produktów 

biobójczych według ich przeznaczenia (Dz. U. Nr 16, poz. 150). 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Brak danych. 

 

 

16. SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 

Wszystkie dane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Kartę opracowano na 

podstawie karty charakterystyki producenta z dnia 06.07.2005 roku ze zmianami 

wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 

zakresie chemikaliów (REACH). Odbiorcy naszego produktu muszą brać pod uwagę 

istniejące przepisy prawne i inne uregulowania. 

Inne źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki: 
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 Komputerowa Baza Danych – Karty Charakterystyk Substancji 

Niebezpiecznych, opracowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2007. 

Pozostałe zwroty występujące w karcie charakterystyki: 

Acute Tox. 4 H302 H332 Toksyczność ostra. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa 

szkodliwie w następstwie wdychania. 

Skin Sens. 1 H317 Działanie uczulające na skórę. Może powodować reakcję 

alergiczną skóry. 

Aquatic Acute 1 H400 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego. Działa 

bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

Acute Tox. 4 H302 H312 H332 Toksyczność ostra. Działa szkodliwie po połknięciu. 

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 

Flam. Liq. 3 H226 Substancja ciekła łatwopalna. Łatwopalna ciecz i pary. 

STOT SE 3 H336 Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe. 

Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 

Flam. Liq. 2 H225 Substancja ciekła łatwopalna. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

Eye Irrit. 2 H319 Działanie drażniące na oczy. Działa drażniąco na oczy. 

Asp. Tox. 1 H304 Zagrożenie spowodowane aspiracją. Połknięcie i dostanie się przez 

drogi oddechowe może grozić śmiercią. 

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

Zmiany w odniesieniu do poprzedniej wersji: 

Dostosowanie Karty Charakterystyki do wymagań Rozporządzenia 1272/2008/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. 

 


