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Karta zgodna z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 
 
 
 
 
 
1.1. Identyfikator produktu  

ODSTRASZACZ ZWIERZYNY 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane  

Zastosowania zidentyfikowane:  
Płyn odstraszający dziki i inne wolno żyjące zwierzęta, do stosowania na polach uprawnych, w ogrodach, w 
pojazdach oraz obiektach sportowych.    
Zastosowania odradzane:  
Brak informacji. 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  

MONAGRO SP. z o.o.  
Cybulice Małe 
ul.Towarowa 1  
05-152 Czosnów 
 

1.4. Numer telefonu alarmowego  

112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne). 
 
 
 
 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  

Klasyfikacja zgodnie z kryteriami Rozporządzenia (WE) 1272/2008 
Produkt nie jest klasyfikowany. 
 
2.2. Elementy oznakowania  

Brak. 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Brak. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności 

Brak. 
 
2.3. Inne zagrożenia  

Brak. Produkt stosowany w normalnych warunkach i w normalnej postaci nie stwarza żadnego ryzyka dla zdrowia 
ludzi i dla środowiska.   
 
 
 
 

3.1. Substancje  

Nie dotyczy  
 
3.2. Mieszaniny  

Aqua, Parfum, Isopropyl Palmitate, Cetearyl Alcohol, Glyceryl, Stearate, Paraffinum Liquidum, Metyloparaben, 
Etyloparaben, Propyloparaben, Butyloparaben, Isobutylparaben, Phenoxyethanol, Ceteareth-20, Camphor, 
Oleum Terebinthinae, DMDM Hydantoin, Carbomer, Citric Acid, Triethanolamine, CI 44090, CI 20285, Linalol, 
Alpha-iso-methyl Ionone, Limonene, Coumarin, Eugenol, Benzyl Benzoate, Geraniol 
 
Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: 
Brak. 
 
 
 

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ  

 

  SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH  
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4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
Informacje ogólne 

W wypadku wystąpienia dolegliwości skontaktować się z lekarzem. 
 
Wdychanie  

Brak skutków narażenia przez drogi oddechowe. 
 
Kontakt ze skórą  

Brak skutków narażenia przez kontakt ze skórą. 
 
Kontakt z oczami  

Niezwłocznie płukać oczy przez co najmniej 10 minut. 
 
Połknięcie  

Wypłukać usta wodą i wypić dwie szklanki wody. 
 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  

Nie są znane. 
 

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

Brak informacji. 
 
 
 
 
 

5.1. Środki gaśnicze  
Odpowiednie: dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, piana, woda. 
Niewłaściwe:  brak informacji. 

 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  

Brak informacji. 
 

5.3. Informacje dla straży pożarnej  

Brak informacji. 
 
   
 
 
 
 

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

Unikać kontaktu z oczami i skórą. 
 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  

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

Duży wyciek powinien być natychmiast usunięty do pojemnika przy użyciu piasku lub innego obojętnego  
absorbentu i usunięty zgodnie z lokalnymi przepisami. 
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji  

Sprzęt ochronny i odzież - patrz sekcja 8 
Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13 i 15 
 
 
 
 
 
 

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO 
UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU  
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7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  

Podczas produkcji przestrzegać zasad dobrej praktyki wytwarzania i zasad  higieny w procesach produkcyjnych. 
Zapewnić właściwą wentylacją. Nie jeść, nie pić i nie palić. Przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa pracy. 
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności  

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym pojemniku. Chronić przed światłem.  
Ograniczyć do minimum kontakt z powietrzem. Trzymać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i zapłonu. 
 
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe  

Powinny być przestrzegane zalecenia dla odpowiednich zastosowań zidentyfikowanych, wymienionych 
 w sekcji 1.  
 
 
 
 
 

8.1. Parametry dotyczące kontroli  

Najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi - 
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. z 2014, poz. 
817).  
NDS , NDSP, NDSCh – nie określono. 
 
Wartości DNEL (poziom narażenia nie powodujący niekorzystnych skutków dla zdrowia) – brak informacji. 
Poziomy PNEC (przewidywane stężenie nie powodujące niekorzystnych skutków dla środowiska) – brak 

informacji. 
 
8.2. Kontrola narażenia  
Stosowne techniczne środki kontroli 

Nie są wymagane szczególne techniczne środki kontroli. 
 
Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny 

 
Ochrona dróg oddechowych:  

Nie jest wymagana. 

 
Ochrona skóry rąk:  

Ne jest wymagana. 
 
Ochrona oczu: 

Okulary ochronne.  
 
Ochrona ciała:  

Nie jest wymagana. 
 
 
 
 
 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych  

a) Wygląd:  

Gładka kremowa masa bez zanieczyszczeń mechanicznych, barwy jasnobrązowej. 
 
b) Zapach:  

Przyjemny, delikatny, charakterystyczny dla danej kompozycji zapachowej. 
 
c) Próg zapachu:  

Brak informacji. 

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH 

MAGAZYNOWANIE  

  9.   WŁAŚCIWOŚCI  FIZYCZNE I CHEMICZNE 

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  
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d) pH:  

4,5 - 7,0 
 
e) Temperatura topnienia/krzepnięcia:  

- 20°C (temperatura zamarzania) 
 
f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:  

Nie określono. 
 
g) Temperatura zapłonu:  

Nie określono. 
 
h) Szybkość parowania:  

Brak informacji. 
 
i) Palność (ciała stałego, gazu):  

Brak informacji. 
 
j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości:  

Brak informacji. 
 
k) Prężność par:  

Nie określono. 
 
l) Gęstość par:  

Brak informacji. 
 
m) Gęstość  

0,9 g/cm³ 
 
n)Rozpuszczalność w wodzie:  

Nie określono. 
W etanolu - nie określono. 
 
o) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:  

Nie określono. 
 
p) Temperatura samozapłonu:  

Nie określono. 
 
q) Temperatura rozkładu:  

Brak informacji. 
 
r) Lepkość:  

Brak informacji. 
 
s) Właściwości wybuchowe:  

Nie są spodziewane. 
 
t) Właściwości utleniające:  

Nie są spodziewane. 
 
9.2. Inne informacje  

Zawartość wody: nie więcej niż 83% 
 
 
 
 
 

10.1. Reaktywność  

Brak oznak reaktywności samoistnej lub w kontakcie z wodą. 
 
 

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ  
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10.2. Stabilność chemiczna  

Brak informacji. 
 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  

Brak informacji. 
 
10.4 Warunki, których należy unikać  

Brak informacji. 
 
10.5. Materiały niezgodne  

Nie dopuszczać do kontaktu z silnymi kwasami, zasadami lub utleniaczami. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  

Brak. 
Rozkład produktu powoduje uwalnianie prostych związków węgla i wody. 
 
 
 
 
 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  
Mieszaniny  
Istotne klasy zagrożenia  
 
a)Toksyczność ostra  

Nie stwierdzono. 
 
b) Działanie żrące/drażniące na skórę  
Nadżerki / podrażnienia skóry 

Nie drażni skóry. 
 
c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy  

Nie drażni oczu. 
 
d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę  

Brak informacji. 
 
f) rakotwórczość  

Brak informacji. 
 

g) szkodliwe działanie na rozrodczość  

Brak informacji. 
 
e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze  

Brak informacji. 
 

h) toksyczność dla dawki powtarzalnej 

Brak informacji.  
 
 
 
 
 

12.1. Toksyczność  

Brak informacji. 
 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu  

Brak informacji. 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji  

Akumulacja substancji w środowisku i zanieczyszczenie środowiska w czasie normalnego użytkowania nie jest 
możliwe. 
 

12.4. Mobilność w glebie  

Brak informacji. 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 



KARTA CHARAKTERYSTYKI        
ODSTRASZACZ  ZWIERZYNY 
 
Data sporządzenia wersji I :  03.09.2014 r.       
Data sporządzenia wersji II: 29.02.2016 r. 
 

Strona 6 z 7 

 

 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  

Brak informacji. 
 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania  

Brak informacji. 
 
 
 
 

Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w 

obowiązujących przepisach.  
Jeśli produkt został użyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, końcowy użytkownik powinien 
zdefiniować powstały odpad i przypisać właściwy kod.  
Postępowanie z odpadowym produktem  

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Postępowanie z odpadami opakowaniowymi  

Opróżnione pojemniki mogą zawierać pozostałości materiału, zapewnić ich właściwe czyszczenie.  
Unieszkodliwianie odpadów przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
 
 

14.1. Numer UN (numer ONZ) ADR / RID / IMDG/IMO / ICAO/IATA  

Nie klasyfikowany. 
 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN  

Nie klasyfikowany. 
 
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  

Nie klasyfikowany. 
 
14.4. Grupa pakowania  

Nie klasyfikowany. 
 
14.5. Zagrożenia dla środowiska  

Nie klasyfikowany. 
 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników  

Nie klasyfikowany. 
 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC  

Nie klasyfikowany. 
 
 
      
 

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

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, 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.U. L 136 z 29.5.2007 z 
późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 
maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) DZ.U. UE 
L133 z 31.5.2010)  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 
1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008)  
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. z 2014, poz. 
817).  

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI  

13.1. Metody  

 

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

 

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH  

 



KARTA CHARAKTERYSTYKI        
ODSTRASZACZ  ZWIERZYNY 
 
Data sporządzenia wersji I :  03.09.2014 r.       
Data sporządzenia wersji II: 29.02.2016 r. 
 

Strona 7 z 7 

 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173)  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity w Dz.U.05.259.2173 ze zmianami w Dz.U.2007.49.330 i 
Dz.U.2008.108.690)  
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.05.11.86 ze zmianami w Dz.U.2008.203.1275)  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity w Dz.U.07.39.251 ze zmianami w 
Dz.U.2007.88.587; Dz.U.2008.199.1227; Dz.U.2008.223.1464; Dz.U.2009.18.97; Dz.U.2009.79.666; 
Dz.U.2010.28.145; Dz.U.2008.138.865)  
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638 ze zmianami w 
Dz.U.2003.7.78; Dz.U.2004.11.97; Dz.U.2004.96.959; Dz.U.2005.175.1458)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz.U.06.137.984 ze zmianami w Dz.U.2009.27.169)  
 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego  

Brak informacji. 
 
 
 

 
 
Znaczenie użytych w karcie skrótów  
vPvB - (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji  
PBT - (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna  
 
Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, 
dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest świadectwem jakości produktu.  
Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i mogą być niewystarczające dla tego 
produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w niezidentyfikowanych zastosowaniach.  
Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także 
ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub 
niewłaściwego zastosowania produktu. 

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE  

 


