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Karta Charakterystyki 

DETMOL-vap 

 

1. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY 

I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa: DETMOL-vap 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 

zastosowania odradzane 

Zastosowanie substancji/mieszaniny: Preparat zwalczający owady. 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Podmiot odpowiedzialny:   Producent: 

AGRO-TRADE Sp. z o.o. 

Gowarzewo, ul. Akacjowa 3 

63-004 Tulce 

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

Fax.: (61) 820 86 70 

e-mail: info@agro-trade.com.pl 

Frowein GmbH & Co. KG 

Am Reislebach 83 

D-72461 Albstadt 

Tel.: +49 7432 956-0  

www.frowein808.de 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

112 Europejski numer alarmowy. 

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

 

 

2. SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 

Flam Liq. 3 Substancja ciekła łatwopalna kat 3. 

Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę kat 2. 

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu kat 1. 

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

Asp. Tox. 1 Zagrożenie spowodowane aspiracją kat. 1. 

Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego kat 1. 

Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego kat 1. 

H226 Łatwopalna ciecz i pary. 

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
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H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

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

2.2. Elementy oznakowania 

     

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Składniki wpływające na oznakowanie 

Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne, 

Dodecylobenzenosulfonian wapnia, 

Alkohol izobutylowy, 

Pyretryny i pyretroidy. 

H226 Łatwopalna ciecz i pary. 

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

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

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 

P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. 

P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 

P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się 

z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem 

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): 

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem 

wody/prysznicem. 

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. 

2.3. Inne zagrożenia 

Pary mogą tworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem. 

 

 

3. SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1. Substancje 

Nie dotyczy. 

3.2. Mieszaniny 

Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Stęż % 
Klasyfikacja zgodnie z 

Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 

Solwent nafta (ropa naftowa), 

węglowodory lekkie 
64742-95-6 265-199-0 < 45 

Aquatic Chronic 2, Asp. Tox. 1, 

Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, 
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aromatyczne H226, H304,H335, H336, H411 

2,2-dimetylo-3-(2-

metyloprop-1-enylo) 

cyklopropanokarboksylan 1-

etynylo-2-metylopent-2-

enylu/Empentryna 

918500-11-5 259-154-4 < 30 

Aquatic Acute 1, 

Aquatic Chronic 1, 

H400, H410 

Dodecylobenzenosulfonian 

wapnia 
26264-06-2 247-557-8 < 10 

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1 

H315, H318 

Destylaty lekkie obrabiane 

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

Alkohol izobutylowy 78-83-1 201-148-0 < 5 

Eye Dam. 1, Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, 

STOT SE 3, STOT SE 3, 

H226, H315, H318 H335, H336 

Pyretryny i pyretroidy 8003-34-7 232-319-8 < 2,5 

Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, 

Aquatic Chronic 1, 

H302, H312, H332, H400, H410 

Dodatkowe informacje: Pełne brzmienie klasyfikacji zagrożenia, zwrotów R 

i zwrotów H podano w sekcji 16. 

Zgodnie w uwagą „P” zawartą w Rozporządzeniu (WE) 1272/2008 klasyfikacja 

substancji solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne (CAS: 

64742-95-6) jako rakotwórczej lub mutagennej nie musi mieć zastosowania, ponieważ 

można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 0,1 % wagowych benzenu (EINECS 

nr 200-753-7). 

 

 

4. SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Informacje ogólne 

Natychmiast zdjąć ubranie zabrudzone mieszaniną. W przypadku złego samopoczucia 

skontaktować się z lekarzem. 

Po wdychaniu 

Wyprowadzić na świeże powietrze. W przypadku niepokojących objawów 

skontaktować się z lekarzem. 

Po kontakcie ze skórą 

Miejsca narażenia natychmiast umyć wodą z mydłem przez min. 15 min. 

Skontaktować się z lekarzem. 

Po kontakcie z oczami 
Dokładnie wypłukać oczy pod bieżącą wodą trzymając odchylone powieki, przez min. 

15 minut. Niezwłocznie skontaktować się z lekarzem (okulistą). 

Po połknięciu 

Nie prowokować wymiotów. Natychmiast wezwać pomoc lekarską. Wymioty można 

wywołać wyłącznie na wskazanie lekarza. Uwaga! Ryzyko aspiracji. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
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Podrażnienie dróg oddechowych, ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, ryzyko 

uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia, powtarzane narażenie może powodować 

wysuszanie i pękanie skóry, opary mogą powodować senność i zawroty głowy. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej 

i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Leczenie objawowe. 

 

 

5. SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: piana, dwutlenek węgla, rozproszony strumień wody. 

Nieodpowiednie środki gaśnicze: pełny strumień wody. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją chemiczną 

W wyniku pożaru mogą tworzyć się: CO, CO2, NOx, SOx. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Stosować aparaty oddechowe i ubranie ochronne. 

Opary są cięższe od powietrza i rozprzestrzeniają się przy gruncie. 

Mieszanina par z powietrzem jest wybuchowa nawet w pustych nieoczyszczonych 

opakowaniach. 

Wodę zużytą do gaszenia zebrać selektywnie. Nie dopuścić by dostała się do 

kanalizacji, zbiorników wodnych i/lub gleby. 

 

 

6. SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO 

UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury 

w sytuacjach awaryjnych 

W przypadku tworzenia oparów stosować aparaty oddechowe. Stosować wyłącznie 

wyposażenie chroniące przed wybuchem. Zapewnić odpowiednią wentylację. Osoby 

postronne trzymać z daleka. Stosować odzież ochronną. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. 

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

usuwania skażenia 

Zebrać za pomocą sorbentu (np. krzemionka – silica gel, piasek, sorbent uniwersalny). 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Sekcje: 7, 8, 13. 
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7. SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI 

ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Opakowanie trzymać szczelnie zamknięte. Opary są cięższe od powietrza 

i rozprzestrzeniają się po gruncie. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować 

wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychać oparów, aerozoli. 

Nie palić podczas stosowania produktu. Trzymać z dala od źródeł zapłonu. Stosować 

środki chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Stosować wyłącznie 

wyposażenie chroniące przed wybuchem. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi 

wszelkich wzajemnych niezgodności 

Opakowania trzymać szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym i dobrze 

wentylowanym pomieszczeniu. Zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia 

chroniące przed eksplozją. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Insektycyd. 

 

 

8. SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY 

INDYWIDUALNEJ 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Alkohol izobutylowy, CAS: 78-83-1: 

NDS: 100 mg/m3 

NDSCh: 200 mg/m3 

Pyretryny i pyretroidy, CAS: 8003-34-7: 

NDS: 5 mg/m3 

NDSCh: - 

8.2. Kontrola narażenia 

Zapewnić odpowiednią wentylację szczególnie w małych pomieszczeniach. 

Nie wdychać oparów i aerozoli. Myc ręce przed każdą przerwą, posiłkiem i na 

zakończenie pracy. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Stosować kremy 

ochronne na skórę. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdjąć – wyprać przed 

ponownym użyciem. Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. 

Ochrona dróg oddechowych 

Stosować maski ochronne z filtrem A1-P3 podczas oprysku. 

Ochrona rąk 

Nosić odpowiednie rękawice ochronne podczas stosowania produktu. 



AGRO-TRADE Sp. z o.o.  Strona 6 z 11 
www.agro-trade.com.pl 

Data sporządzenia: 20.10.2014 / Data aktualizacji: -  wersja 1 

Ochrona oczu 

Stosować ściśle przylegające gogle. Posiadać przy sobie wyposażenie do 

przepłukiwania oczu lub wyposażyć pomieszczenie w stację do przemywania oczu. 

Ochrona skóry 

Stosować ubranie ochronne chemoodporne, gumowy fartuch. 

 

 

9. SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Postać:   ciecz 

Barwa:   brązowawa 

Zapach:  węglowodorowy 

Punkt wrzenia:    > 166 °C * 

Punkt wybuchowości:   ok. 35 °C * 

Dolna granica wybuchowości:  0,7 vol. % * 

Górna granica wybuchowości:  7,0 vol. % * 

Temperatura zapłonu:    480 °C * 

Ciśnienie pary:    3 hPa * 

Gęstość:     0,904 g/cm3 

Rozpuszczalny w wodzie:   tworzy emulsję 

Zawartość rozpuszczalników:  < 75% 

* dla solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne 

9.2. Inne informacje 

Brak danych. 

 

 

10. SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1. Reaktywność 

Brak, jeśli produkt jest stosowany i przechowywany zgodnie z zaleceniami. 

10.2. Stabilność chemiczna 

Stabilny w przypadku stosowania i przechowywania zgodnie z zaleceniami. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Reakcje z kwasami, zasadami i utleniaczami. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Nie przegrzewać w celu uniknięcia rozkładu termicznego. 

Podczas podgrzewania ulatniają się pary, które z powietrzem tworzą mieszaninę 

wybuchową. 

10.5. Materiały niezgodne 
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Utleniacze, kwasy, zasady. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki siarki, tlenki azotu. 

 

 

11. SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 

Brak danych. 

Działanie żrące lub drażniące 

Skóra: nie sklasyfikowano. 

Oczy: drażniący – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 

Działanie uczulające 

Nie sklasyfikowano. 

Silne działanie w wyniku powtarzanego lub długotrwałego narażenia 

Drażniący dla dróg oddechowych. 

Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 

W przypadku połknięcia może powodować uszkodzenie płuc. 

Rakotwórczość/mutagenność/toksyczność dla układu rozrodczego 

Nie sklasyfikowany. 

Dodatkowe informacje 

Powtarzane narażenie może wysuszać skórę i powodować jej pęknięcia. Wysokie 

stężenie oparów może powodować podrażnienie oczu i układu oddechowego oraz 

wywoływać efekt narkotyczny. Powtarzane narażenie może wywoływać podrażnienie 

lub zapalenie skóry, związane z odtłuszczającym działaniem produktu. Może 

powodować katar sienny. 

 

 

12. SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1. Toksyczność 

Empentryna CAS: 918500-11-5: 

LC50/Fish/96 h = 0,0017 mg/l 

EC50/Daphnia/48 h = 0,02 mg/l 

EC50/algae/72 h = 0,2 mg/l 

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

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 

Nie dotyczy. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Poważne zagrożenie dla wód. 

Nie wprowadzać do kanalizacji i wód powierzchniowych. 

 

 

13. SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Produkt nie może być składowany wspólnie z odpadkami komunalnymi. Nie dopuścić 

do przedostania się do kanalizacji. Odpady produktu zbierać selektywnie i przekazać 

do utylizacji. Nieoczyszczone opakowania traktować jak sam produkt. 

Kody klasyfikacji odpadów: 

16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne. 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo 

toksyczne i toksyczne). 

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) 

3295 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

WĘGLOWODORY, CIEKŁE I.N.O. 
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14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

3 

14.4. Grupa pakowania 

III,  

Nalepka ostrzegawcza: 3 

 

Kod klasyfikacyjny:  F1 

Ilości graniczne:  5 l/30 kg 

 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

 

Produkt niebezpieczny dla środowiska  

 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Manipulować produktem zgodnie z zasadami BHP 

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

i kodeksem IBC 

Nie dotyczy. 

 

 

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). 
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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 

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.  

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

udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych z późn. zm. 

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. 

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 

Nie została wykonana. 

 

16. SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 

Kartę opracowano na podstawie karty charakterystyki producenta z dnia 27.02.2013 

roku zgodnie 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). Odbiorcy naszego produktu muszą brać pod uwagę 

istniejące przepisy prawne i inne uregulowania. 
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Pozostałe zwroty występujące w Karcie Charakterystyki: 

Acute Tox. 4 Toksyczność ostra kat. 4. 

Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego kat. 2. 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 

H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. 

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się 

z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć 

odpowiednie szkolenie stanowiskowe. 

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące 

produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie 

stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych 

właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w 

transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od 

odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz 

z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. 

 


