
XIREIN

Data sporządzenia: 16-05-2010
Wersja II Data aktualizacji: 07-08-2014

KARTA CHARAKTERYSTYKI
(podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH)

Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 
1.1. Identyfikator produktu. 
Nazwa produktu: XIREIN
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane. 
zastosowania zidentyfikowane: produkt stosowany w konserwacji dzieł sztuki jako środek owadobójczy przeciw 
drewnojadom – do użytku profesjonalnego
zastosowania odradzane: inne niż wymienione powyżej
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki. 

Nazwa i adres firmy: ROMAN SZMAL ART, ul.Królowej Jadwigi 34, 30-209 Kraków
Numer REGON: 356815752
Numer telefonu dostawcy: 48 (12) 427 90 40
Numer faxu: 48 (12) 427 90 41
Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Łukasz Paruch, e-mail: roman@szmal.com

1.4. Numer telefonu alarmowego. 
998 lub 112, lub najbliższa terenowa jednostka PSP. Informacja toksykologiczna w Polsce: 042/ 631 47 24 
(w godz. 7-15-tej). 

Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń. 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny. 
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,  
oznakowania i pakowania (CLP) 
Asp. Tox. 1 H304
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG
Symbole zagrożeń:
Xn - N
Zwroty R:
50/53-65

2.2. Elementy oznakowania 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: 

            
Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H410 –  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 208 –  Zawiera permetrynę . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P101 –  W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 –  Chronić przed dziećmi.
P273 –  Unikać uwolnienia do środowiska.
P301 + P310 –  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub 
z lekarzem.
P405 –  Przechowywać pod zamknięciem.
P501 –  Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi,  regionalnymi, narodowymi oraz 
międzynarodowymi przepisami.
2.3. Inne zagrożenia. 
Brak dostępnych danych
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Sekcja 3. Skład / informacja o składnikach. 
3.1. Substancje
Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny
1. Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa): zawartość 96-100%
nr CAS: 64742-47-8, nr WE: 265-149-8, nr indeksowy: 649-422-00-2, nr rej.: 01-2119456620-43
Klasyfikacja 67/548/EC: Xn R65, Note H
Klasyfikacja 1272/2008 (CLP): Asp. Tox. 1 H304, Note H
2. Permetryna: zawartość 0,25-0,3%
nr CAS: 52645-53-1, nr WE: 258-067-9, nr indeksowy: 613-058-00-2
Klasyfikacja 67/548/EC:  Xn R20/22, Xi R43, N R50/53
Klasyfikacja 1272/2008 (CLP): Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332, Skin Sens.1 H317, Aquatic Acute 1 H400 
M=1000, Aquatic Chronic 1 H410 M=1000

O  ile  wymienione  są  składniki  niebezpieczne,  znaczenie  zwrotów  R  oraz  H  podane  jest  w  p.16  karty  
charakterystyki.

Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy. 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy. 
Wdychanie: 
W razie narażenia inhalacyjnego wyprowadzić  poszkodowanego na świeże powietrze.  W przypadku,  gdy stan  
osoby poszkodowanej nie wraca szybko do normy, przetransportować do najbliższej placówki medycznej celem 
podjęcia dalszego leczenia. Jeżeli poszkodowany nie oddycha należy zastosować sztuczne oddychanie.
Kontakt ze skórą: 
Zdjąć zanieczyszczoną odzież. W razie kontaktu ze skórą natychmiast spłukiwać dużą ilością wody. W przypadku  
wystąpienia zaczerwienienia, obrzęku, bólu i/lub pęcherzy, skontaktować się z lekarzem. 
Kontakt z oczami: 
W  razie  kontaktu  z  oczami  przepłukać  oko  kilkoma  porcjami  wody.  Jeżeli  podrażnienie  nie  ustąpi  należy 
skonsultować się z lekarzem. 
Spożycie: 
W  razie  połknięcia  nie  wywoływać  wymiotów.  Skontaktować  się  z  lekarzem.  Jeśli  wymioty  wystąpią  
spontanicznie, trzymać głowę poniżej bioder, aby nie dopuścić do aspiracji.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia. 
Brak dostępnych danych.
4.3. Wskazania  dotyczące  wszelkiej  natychmiastowej  pomocy  lekarskiej  i  szczególnego  postępowania 
z poszkodowanym. 
Leczenie  objawowe  (detoksykacja,  podtrzymywanie  funkcji  życiowych),  nie  jest  znane  żadne  specyficzne  
antidotum.

Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru. 
5.1. Środki gaśnicze. 
Odpowiednie środki  gaśnicze: piany gaśnicze odporne na alkohol,  rozpylona woda lub mgła  wodna,  proszki  
gaśnicze, dwutlenek węgla, piasek lub ziemia mogą być użyte tylko do małych pożarów.
Niewłaściwe środki gaśnicze: nie stosować wody w zwartym strumieniu.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną. 
Szkodliwe produkty uboczne spalania mogą zawierać tlenek i dwutlenek węgla.
Bezpośrednie  dodanie  wody do gorącego płynu,  może  spowodować  gwałtowne  wydzielanie  pary lub wyrzuty 
cieczy.  Pary są cięższe od powietrza i mogą przenosić się na znaczne odległości i zbierać na niżej położonych 
obszarach. Może wystąpić zapalenie i/lub cofnięcie się płomienia
5.3. Informacje dla straży pożarnej. 
Pojemniki znajdujące się w sąsiedztwie należy chłodzić rozpylając na nie wodę, a w razie możliwości wynieść  
z miejsca  narażenia.  Nie  dopuścić  do  przedostania  się  zanieczyszczonej  wody  gaśniczej  do  wód  gruntowych 
i powierzchniowych. Zbierać wodę gaśniczą.
Stosować niezależny aparat oddechowy oraz pełną odzież ochronną.

Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych. 
Niebezpieczeństwo  wybuchu  oparów,  trzymać  z  daleka  od  kanałów ściekowych.  Nie  palić  w pomieszczeniu.  
Odizolować obszar. Nie dopuszczać do wchodzenia do obszaru bez odpowiednich ochron (rękawice ochronne,  
gogle ochronne, maska z filtrem przeciwgazowym). Nie zezwalać na przebywanie personelu na nisko położonych  
terenach.
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6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska. 
Nie dopuścić do rozprzestrzeniania się lub przedostania materiału do kanalizacji, rowów lub rzek, stosując piasek, 
ziemię lub inne odpowiednie bariery. 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia. 
Jeśli  to  możliwe  zlikwidować  wyciek  (zamknąć  dopływ  cieczy,  uszczelnić,  uszkodzone  opakowania  umieścić 
w szczelnym  opakowaniu  ochronnym);  w  razie  dużego  wycieku  miejsce  gromadzenia  się  cieczy  obwałować, 
zebraną  ciecz  odpompować;  małe  ilości  rozlanej  cieczy  przysypać  niepalnym  materiałem  chłonnym,  zebrać  
do zamykanego pojemnika i przekazać do zniszczenia. Nie spłukiwać pozostałości substancji wodą
6.4. Odniesienia do innych sekcji. 
Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w sekcji 8. 
Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13 

Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie. 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania. 
Unikać  wdychania  i  kontaktu  z  materiałem.  Używać  tylko  w  miejscach  posiadających  dobrą  wentylację.  
Po kontakcie z materiałem dokładnie się umyć. Unikać wdychania oparów i/lub mgły. Unikać kontaktu ze skórą.  
W trakcie pompowania mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. Wyładowania elektrostatyczne mogą wywołać 
pożar. Zapewnić ciągłość obwodu elektrycznego, łącząc i uziemiając wszystkie urządzenia. Ograniczyć prędkość 
w linii  podczas  pompowania,  aby  nie  dopuścić  do  powstania  wyładowań  elektrostatycznych.  Nie  dopuścić 
do rozpryskiwania  się  substancji  podczas  napełniania.  Nie  używać  sprężonego  powietrza  do  napełnienia, 
opróżniania ani przenoszenia. Ugasić otwarte płomienie. Nie palić tytoniu. Usunąć źródła ognia. Unikać iskier. 
Temperatura przenoszenia produktu: temp. pokojowa. Pojemniki, nawet te opróżnione, mogą zawierać wybuchowe 
opary.  Nie  ciąć,  wiercić,  szlifować,  spawać  ani  wykonywać  podobnych  czynności  na  zbiornikach  lub  w  ich 
pobliżu. 
7.2. Warunki  bezpiecznego  magazynowania,  łącznie  z  informacjami  dotyczącymi  wszelkich wzajemnych 
niezgodności. 
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu z dala od aerozoli, materiałów 
łatwopalnych,  substancji  utleniających,  materiałów  powodujących  korozję.  Należy  przechowywać  w  miejscu 
z dobrą wentylacją z dala od promieni słonecznych, źródeł zapłonu i innych źródeł ciepła. Oparów ze zbiorników  
nie należy uwalniać do atmosfery. Straty spowodowane oddychaniem zbiornika w trakcie przechowywania należy 
kontrolować za pomocą odpowiedniego systemu przetwarzania oparów. W konstrukcji  zbiorników i wyłożenia  
zbiorników unikać stosowania aluminium, miedzi, cynkowanego żelaza, cynkowanej stali.
7.3. Szczególne zastosowania końcowe. 
Brak dostępnych danych

Sekcja 8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej. 
8.1. Parametry dotyczące kontroli. 
Informacje niedostępne.
W sytuacji  awaryjnej,  jeżeli  stężenie  substancji  na  stanowisku pracy nie  jest  znane,  stosować środki  ochrony 
indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony. 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze  
posiadały  właściwości  ochronne  i  użytkowe  oraz  zapewnić  odpowiednie  ich  pranie,  konserwacje,  naprawę 
i odkażanie. 
Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników należy przeprowadzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 
zakresu  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad  pracownikami  oraz  orzeczeń  lekarskich  wydanych  do  celów 
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 69/1996r. poz. 332, ze zmianami Dz.U. Nr 37/2001r. poz. 451)
8.2. Kontrola narażenia. 
Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi  Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173). 
Ochrona dróg oddechowych:
Jeżeli  wartości progowe (gdy są dostępne) dla jednej lub więcej substancji  obecnych w preparacie w dziennej  
ekspozycji  w pracy zostaną przekroczone, nosić maskę z filtrem uniwersalnym B lub klasy,  (1, 2 lub 3), które 
muszą być dobrane do dopuszczalnego stężenia użytkowego (norma EN 141).  Wykorzystanie sprzętu ochrony 
dróg  oddechowych,  takich  jak  maski,  patrz  powyżej,  jeżeli  są  niezbędne  w  celu  zmniejszenia  narażenia  
pracowników w przypadku  braku  środki  techniczne.  Jeśli  substancja  jest  bezwonna  lub  próg  wyczuwalności  
węchowej jest  powyżej  odnośnej  granicy ekspozycji  i  w przypadku zagrożenia,  lub gdy nieznany jest  poziom 
ekspozycji lub stężenie tlenu w środowisku pracy jest mniej niż 17% objętości, założyć aparaty oddechowe (norma 
EN 137) lub aparaty wężowe świeżego powietrza do oddychania do stosowania z maską, półmaską lub ustnikiem 
(norma EN 138). 
Ochrona oczu:
gogle ochronne – rekomendowane w  standardzie EN 166.
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Ochrona rąk:
rękawice ochronne wykonane z: kauczuk butylowy, chlorowany polieten, polietylen, kauczuk naturalny (lateks),  
kauczuk nitrylowo-butandienowy, PCW, Viton. Jeśli przewidywany jest długotrwały lub często powtarzający się 
kontakt z substancją, zalecane jest noszenie rękawic o klasie ochrony 5 lub wyższej (czas przebicia >240 minut  
zgodnie z EN 374).  Jeśli  przewidywany jest  tylko krótki  kontakt  z substancją,  zalecane jest  noszenie rękawic  
o klasie ochrony 1 lub wyższej (czas przebicia >10 minut zgodnie z EN 374). 
Techniczne środki ochronne:
W celu utrzymania stężenia substancji w powietrzu poniżej wymaganych lub zalecanych stężeń dopuszczalnych, 
należy stosować miejscową wentylację wyciągową lub inne techniczne środki kontroli. 
Inne wyposażenie ochronne:
ubranie ochronne w kategorii I – standard EN 344
Zalecenia ogólnie:
Przestrzegać dobrej  higieny osobistej.  Nie spożywać,  ani  nie przechowywać żywności  w miejscu pracy.  Przed  
paleniem lub jedzeniem myć ręce.

Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne: 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych. 
Wygląd: Bezbarwna ciecz
Zapach: bezwonny
Próg zapachu: brak dostępnych danych
pH: nie dotyczy
Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: -50
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: 155; 175-213
Temperatura zapłonu, [°C]: >62
Szybkość parowania: 0,04 (octan butylu = 1)
Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy
Górna granica wybuchowości, [% V/V]: 0,6
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: 7
Prężność par w 20°C [hPa]: 0,5
Gęstość par względem powietrza: >1
Gęstość względna, [kg/m3] w 25°C: 765
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak dostępnych danych
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: brak dostępnych danych
Temperatura samozapłonu, [°C]: >200
Temperatura rozkładu, [°C]: brak dostępnych danych
Lepkość, [mPa s] w temp. 25 °C: 1,6
Właściwości wybuchowe: nie jest wybuchowy
Właściwości utleniające: nie
Współczynnik załamania światła: brak dostępnych danych
Stan skupienia: ciecz
9.2. Inne informacje. 
brak dostępnych danych

Sekcja 10. Stabilność i reaktywność. 
10.1. Reaktywność. 
Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.
10.2. Stabilność chemiczna. 
Produkt stabilny w warunkach normalnego stosowania i przechowywania.
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji. 
Nie występują
10.4. Warunki, których należy unikać. 
Brak.
10.5. Materiały niezgodne. 
Brak.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu. 
Brak dostępnych informacji.

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne. 
W przypadku braku danych doświadczalnych dla samego produktu, zagrożenia dla zdrowia ocenia się według  
właściwości substancji  w niej zawartych,  przy użyciu kryteriów określonych w obowiązującym rozporządzeniu 
klasyfikacji. Jest zatem konieczne, aby wziąć pod uwagę stężenie substancje niebezpiecznych, określone w punkcie 

STRONA 4 Z 7



3, w celu oceny skutków toksykologicznych ekspozycji na produkt. Wprowadzenie nawet niewielkich ilości tego 
płynu  do  układu  oddechowego  w przypadku  połknięcia  lub  wymiotów  może  spowodować  zapalenie  oskrzeli 
i obrzęk płuc. Ten produkt zawiera substancję uczulającą i może powodować reakcje alergiczne.

Sekcja 12. Informacje ekologiczne. 
12.1. Toksyczność. 
PERMETRYNA
LC50 (96h). 0,001 mg/l/96h Oncorhynchus clarkii stomias
EC50 (48h). 0,0003 mg/l/48h Daphnia magna
IC50 (72h). 1,6 mg/l/72h Anabaena inaequalis
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu. 
Brak dostępnych informacji.
12.3. Zdolność do bioakumulacji. 
Brak dostępnych informacji.
12.4. Mobilność w glebie. 
Brak dostępnych informacji.
12.5. Wyniki oceny własności PBT i vPvB. 
Na podstawie dostępnych danych, produkt nie zawiera żadnych substancji PBT lub vPvB procentowo większe niż 
0,1%. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania. 
Brak dostępnych informacji.

Sekcja 13. Postępowanie z odpadami. 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów. 
Przestrzegać  przepisów Ustawy z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  (Dz.U.  2013  poz.  21  )  ze  zmianami  
Przestrzegać  przepisów  Ustawy  z  dnia  13  czerwca  2013  r.  o  gospodarce  opakowaniami  i  odpadami  
opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 Nr 112, 
poz. 1206) Kod odpadu:
07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Niszczyć przez spalenie 
w  specjalnie  przygotowanych  do  tego  celu  urządzeniach  odpowiadających  przepisom  w  zakresie  utylizacji 
odpadów. 
Opróżnione  opakowania  zanieczyszczone  preparatem również  stanowią  zagrożenie  i  należy je  traktować  jako 
odpad niebezpieczny.

Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu. 
14.1. Transport drogą lądową/kolejową (ADR/RID). 
Numer UN: 3082
Prawidłowa nazwa przewozowa: substancja niebezpieczna dla środowiska, ciekła, permetryna
Klasa zagrożenia w transporcie: klasa 9
Grupa pakowania: III
Numer rozpoznawczy zagrożenia: 90
Nalepka ostrzegawcza: 9,

  
LQ: 5L
Kod ograniczeń przejazdu przez tunele: E
Inne informacje:
14.2. Transport drogą morską (IMDG). 
Numer UN: 3082
Prawidłowa nazwa przewozowa: substancja niebezpieczna dla środowiska, ciekła, permetryna
Klasa zagrożenia w transporcie: 9
Grupa pakowania: III
EMS: F-A, S-F
Zanieczyszczenia morskie: tak
14.3. Transport drogą powietrzną (ICAO). 
Numer UN: 3082
Prawidłowa nazwa przewozowa: substancja niebezpieczna dla środowiska, ciekła, permetryna
Klasa zagrożenia w transporcie: 9
Grupa pakowania: III
Instrukcje pakowania: 964
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Ilość maksymalna: 450L
Instrukcje specjalne: A97, A158
14.4. Transport śródlądowymi drogami wodnymi (ADN). 
-
14.5. Zagrożenia dla środowiska. 
Substancja stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
brak dostępnych danych

Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych. 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji 
i mieszaniny. 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63 z 2011r. poz.322) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i  
preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666 ze zmianami Dz.U.2004 Nr 243, poz. 2440 oraz Dz.U.2007 Nr 
174, poz. 1222). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U.2007, nr 215,  
poz. 1588). 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie  (WE)  nr  273/200  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  11  lutego  2004  r.  w  sprawie 
prekursorów narkotykowych. 
Rozporządzenie  Rady  (WE)  nr  111/2005  z  dnia  22  grudnia  2004  określające  zasady  nadzorowania  handlu 
prekursorami narkotyków pomiędzy wspólnotą a krajami trzecimi. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla  
zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U. Nr 16, poz. 138). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 
1206). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków 
produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je 
produktów (Dz.U.2004, Nr 168, poz.1762)z późniejszymi zmianami. 
Ustawa z  dnia  13 września  2002r.  o  produktach biobójczych  (Dz.U.  2002 Nr 175,  poz.1433)  z późniejszymi  
zmianami. 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 w sprawie detergentów. 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH. 
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 
1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L335/1 z 
dn. 31.12.2008).
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
Brak oceny bezpieczeństwa chemicznego.

Sekcja 16. Inne informacje. 
Powyższe informacje są opracowane 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  
zagwarantowania jego szczególnych właściwości. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się 
pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika. Pracodawca 
jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem, o zagrożeniach 
i środkach  ochrony  osobistej  wyszczególnionych  w  tej  karcie  charakterystyki.  Niniejsza  karta  charakterystyki  
opracowana została  na podstawie karty charakterystyki  dostarczonej  przez producenta  i/lub internetowych  baz 
danych oraz obowiązujących przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych. 

Wykaz zwrotów R:
R 20/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. 
R 43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 
R 50/53 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w 
środowisku wodnym. 
R 65 - Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 
Wykaz zwrotów H i EUH:
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H410 –  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 208 –  Zawiera permetrynę . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Wykaz skrótów:
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Acute Tox. 4 - Toksyczność ostra kategorii 4
Asp. Tox. 1 - Zagrożenie spowodowane aspiracją kategorii 1
Skin Sens. 1 - Działanie uczulające na skórę kategorii 1
Aquatic Acute 1 - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie ostre kategorii 1
Aquatic Chronic 1 - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat. przewlekła kategorii 1
Flam. Liq. - Substancja ciekła łatwo palna
Skin Irrit. - Działanie drażniące na skórę
Eye Irrit. - Działanie drażniące na oczy
Resp. Sens. - Działanie uczulające na drogi oddechowe
Skin Sens. - Działanie uczulające na skórę
NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie
NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
NDSP - Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe
LD50 - Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych organizmów
LC50 - Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych organizmów
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych
ICAO/IATA - Organizacja Międzynarodowego lotnictwa cywilnego/Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników 
Powietrznych
ADN  -  Europejskie  porozumienie  w  sprawie  międzynarodowych  przewóz  materiałów  niebezpiecznych 
śródlądowymi drogami wodnymi

Zmiany  w  stosunku  do  wersji  poprzedniej: aktualizacja  ogólna  dostosowująca  kartę  charakterystyki  do 
obowiązujących przepisów prawnych.
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