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Karta charakterystyki mieszaniny 

ALDEKOL DES AKTIV 

 

1. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY 

I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa: ALDEKOL DES AKTIV 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 

zastosowania odradzane 

Zastosowanie substancji/mieszaniny: Koncentrat do dezynfekcji pomieszczeń dla 

zwierząt. 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Podmiot odpowiedzialny:   Producent: 

AGRO-TRADE Sp. z o.o.   EWABO Chemikalien GmbH & Co. KG 

Gowarzewo, ul. Akacjowa 3   Kolpingstraße 4 

63-004 Tulce     49835 Wietmarschen 

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

Fax.: (61) 820 86 70    Tel.: +48 0 5925 99 33 0 

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

Org. Perox. EF H242 Ogrzanie może spowodować pożar. 

Acute Tox. 4 H302+H312+H332 Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze 

skórą lub w następstwie wdychania. 

Skin Corr. 1A H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 

Eye Dam. 1 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

STOT SE 3 H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

2.2. Elementy oznakowania 
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NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania: 

nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

H242 Ogrzanie może spowodować pożar. 

H302+H312+H332 Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w 

następstwie wdychania. 

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności 

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

otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. 

P220 Trzymać z daleka od odzieży/ zanieczyszczeń/ metali/ alkaliów/ reduktorów/ 

materiałów łatwopalnych. 

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

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. 

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 

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

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem 

wody/prysznicem. 

P405 Przechowywać pod zamknięciem. 

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / 

międzynarodowymi przepisami dotyczącymi utylizacji. 

2.3. Inne zagrożenia 

Brak danych. 

 

 

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 

Kwas nadoctowy 79-21-0 201-186-8 14-17 

Flam. Liq. 3, Org. Perox. D, Acute Tox. 

4, Skin Corr. 1A, Aquatic Acute 1,  

H226, H242, H302, H312, H314, H332, 

H400 
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Kwas octowy 64-19-7 200-580-7 15-18 
Flam. Liq. 3, Skin Corr. 1A, H226, 

H314 

Nadtlenek wodoru 7722-84-1 231-765-0 20-60 
Ox. Liq. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 

1A, H271, H302, H314, H332 

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: Personel udzielający pierwszej pomocy powinien zadbać o własne 

bezpieczeństwo. Osoby poszkodowane należy wyprowadzić z obszaru zagrożenia i 

położyć. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Objawy zatrucia mogą pojawić 

się nawet po kilku godzinach, zatem sugerowana jest obserwacja medyczna przez 

przynajmniej 48godzin po wypadku. W każdym przypadku skontaktuj się z lekarzem. 

Wymagane użycie osobistego wyposażenia ochronnego przez ratowników. Nie suszyć 

zabrudzonej mieszaniną odzieży przy wolnym ogniu lub innych rozgrzanych źródłach 

ciepła. Zabrudzoną odzież namoczyć w pojemniku z wodą. 

Wdychanie: Zapewnić dostęp do świeżego powietrza. Jeśli konieczne, wykonać 

sztuczne oddychanie. Utrzymać ciepło. Zawsze skontaktuj się z lekarzem, jeśli objawy 

się utrzymują. W przypadku utraty przytomności, ułożyć poszkodowanego w pozycji 

bezpiecznej bocznej do transportu. 

Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną odzież i obuwie natychmiast zdjąć. Miejsca 

podrażnione starannie przemyć dużą ilością wody. Konieczna natychmiastowa pomoc 

lekarska.  Złe leczenie oparzeń, może spowodować trudności w gojeniu się ran. 

Kontakt z oczami: Ochronić zdrowe oko. Podrażnione oczy natychmiast płukać przez 

10- 15 minut pod bieżącą wodą, trzymając odchylone powieki. Natychmiast przewieźć 

do oftalmologa lub kliniki okulistycznej. Przemywanie oczu należy kontynuować aż 

do przyjazdu do kliniki. 

Połknięcie: Przepłukać usta i wypić dużą ilość wody. Nie prowokować wymiotów.  

Natychmiast wezwać lekarza na miejsce wypadku. Nie podawać niczego doustnie 

osobie nieprzytomnej. Z powodu zwiększenia się ilości gazów i piany, ryzyko 

przedostanie się do płuc w wyniku połknięcia lub wymiotów (niebezpieczeństwo 

aspiracji). Zapewnić ciepło (koc). 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

W przypadku wdychania mieszaniny, może wystąpić odma płuc. Objawy mogą 

pojawić się kilka godzin po wypadku. 

Po połknięciu: Niebezpieczeństwo aspiracji. Niebezpieczeństwo zatorów. 

Po wdychaniu mieszaniny: 

Silne podrażnienie błon śluzowych. Kaszel. Łzawienie oczu. 

Niebezpieczeństwo: W przypadku połknięcia lub wymiotów, niebezpieczeństwo 

dostania się do płuc. 
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4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej 

i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

W przypadku wdychania mieszaniny, może wystąpić odma płuc. Objawy mogą 

pojawić się kilka godzin po wypadku.  

Po połknięciu: Niebezpieczeństwo aspiracji. Niebezpieczeństwo zatorów. W razie 

potrzeby, umieścić cewnik dożołądkowy w celu uwolnienia gazów żołądkowych. 

Szybka endoskopia układu pokarmowego z odsysaniem pozostałości produktu.  

Nie podawać węgla aktywnego z powodu ryzyka uwalniania dużej ilości gazów 

pochodzących z nadtlenku wodoru. Unikać płukania żołądka (zagrożenie perforacją). 

Możliwa terapia tlenowa poprzez inkubację wewnątrztchawiczą. W razie potrzeby 

wykonać tracheotomię 

Mogą pojawić się następujące objawy: 

Po wdychaniu mieszaniny: 

Silne podrażnienie błon śluzowych. Kaszel. Łzawienie oczu. 

Niebezpieczeństwo: W przypadku połknięcia lub wymiotów, niebezpieczeństwo 

dostania się do płuc. 

Leczenie: W przypadku podrażnienia płuc, należy podać Dexametazon  w aerozolu. 

 

 

5. SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1. Środki gaśnicze 

Optymalne środki gaśnicze: woda w dużych ilościach – oprysk pod ciśnieniem, piana, 

piasek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO2). Środki gaśnicze należy dostosować do 

otoczenia. 

Nie stosować substancji organicznych. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją chemiczną 

Produkt żrący. Powoduje poważne oparzenia. Działa szkodliwie przez drogi 

oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Produkt utleniający. Tlen 

uwolniony w wyniku rozkładu egzotermicznego może podsycać spalanie w przypadku 

pojawienia się ognia. Jako czynnik utleniający może powodować samozapłon 

materiałów palnych. Kontakt z substancjami łatwopalnymi może prowadzić do pożaru 

lub eksplozji. Możliwe jest rozerwanie pojemników pod wpływem ciśnienia 

powstałego w wyniku rozkładu mieszaniny w zamkniętej przestrzeni. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Specjalne wyposażenie ochronne: nosić całkowite ubranie ochronne. Należy stosować 

indywidualne aparaty oddechowe niezależne od powietrza otoczenia. Nie wdychać 

gazów powstałych w wyniku eksplozji lub spalania. Po interwencji przeprowadzić 

czyszczenie wyposażenia (wziąć prysznic, ostrożnie zdjąć odzież, wyczyścić 

i sprawdzić). 

Dodatkowe informacje: ewakuować osoby postronne. Interwencji może dokonać tylko 

kompetentny personel, który jest przeszkolony i świadomy potencjalnych zagrożeń 

powodowanych przez produkt. Do miejsca pożaru, jeśli to konieczne, podchodzić 

z wiatrem. Pozostać w bezpiecznej odległości, w miejscu osłoniętym przed 
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ewentualnymi odłamkami. Nigdy nie zbliżać się do pojemników, które zostały 

wystawione na działanie ognia bez wcześniejszego, wystarczającego ich schłodzenia. 

Podgrzewanie prowadzi do wzrostu ciśnienia i niebezpieczeństwa eksplozji. 

Natychmiast schłodzić zagrożone i sąsiednie opakowania, a jeśli to możliwe usunąć je 

z zagrożonej strefy. Pozostałości oraz wodę użytą do gaszenia usuwać zgodnie 

z oficjalnymi regulacjami. Wodę powstałą w wyniku gaszenia przechowywać osobno. 

Unikać przedostania się wody do systemu kanalizacji. 

 

 

6. SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO 

UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury 

w sytuacjach awaryjnych 

Indywidualne środki ostrożności: Nosić odzież i aparaty ochronne. Usunąć osoby 

postronne. Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie palić tytoniu. Odizolować 

zanieczyszczony obszar. Podchodzić pod wiatr. Niekompatybilne materiały i produkty 

trzymać w bezpiecznej odległości. W przypadku kontaktu z materiałem palnym, 

unikać wysuszenia produktu poprzez rozcieńczenie wodą. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Starać się nie dopuścić, aby substancja przedostała się do środowiska (ścieki, rzeki, 

gleba,). W przypadku przeniknięcia jej istotnych ilości należy zawiadomić właściwe 

władze. 

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

usuwania skażenia 

Jeśli to możliwe - większe ilości zatamować przy pomocy materiałów niepalnych jak: 

piasek, ziemia lub ziemia okrzemkowa. Uwaga! Silny utleniacz! Nie mieszać z innymi 

produktami. Używać tylko czystych pojemników, narzędzi. Zapewnić dobra 

wentylację.  Dokładnie oczyścić zanieczyszczony obszar przy użyciu wody. Wycieki 

i uszkodzone pojemniki izolować używając plastikowych opakowań.  Nie plombować 

szczelnie opakowań bez możliwości uwalniania gazu (niebezpieczeństwo wybuchu 

lub rozkładu). 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

SEKCJE: 7, 8, 13. 

 

 

7. SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI 

ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy. Zapobiegać tworzeniu się aerozoli. 

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania par. Trzymać z dala od ciepła 
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i bezpośredniego nasłonecznienia. Ostrożnie otwierać i przechowywać opakowania. 

Miejsce pracy utrzymywać suche i czyste. Przestrzegać przechowywanych ilości . 

Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie palić tytoniu. Zapewnić dostęp do mieszanin 

schładzających (np. zimna woda) jeśli istnieje ryzyko wystąpienia pożaru.. Silny 

utleniacz. Może powodować ogień w wyniku kontaktu z substancjami organicznymi.  

Należy zapewnić specjalne konstrukcje (drogi ewakuacji, ognioodporne zadaszenie, 

ognioodporne konstrukcje) w budynkach, w których przechowuje się organiczne 

nadtlenki. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi 

wszelkich wzajemnych niezgodności 

Przechowywać tylko w zamkniętych oryginalnych opakowaniach. 

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach wyposażonych w zawór 

bezpieczeństwa lub odpowietrznik, w chłodnym i suchym miejscu z odpowiednią 

wentylacją. Chronić przed ciepłem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Podgrzewanie 

spowoduje wzrost ciśnienia, co może doprowadzić do wybuchu i rozerwania 

opakowania. 

Unikać  jakiegokolwiek wycieku do gruntu. 

Zapewnić podłoże kwasoodporne. 

Materiały odpowiednie na opakowania i rury: stal nierdzewna, polietylen, 

polipropylen, polichlorek winylu, politetraetylen, szkło, tworzywo ceramiczne, . 

Materiały nieodpowiednie: żelazo, miedź, mosiądz, brąz, aluminium, cynk, cyna. 

Przechowywać z dala od produktów spożywczych, paszy dla zwierząt. 

Nie przechowywać razem z zasadami (organicznymi substancjami żrącymi). 

Nie przechowywać razem z czynnikami redukującymi, metalami, substancjami 

niepalnymi. 

Przechowywać z dala od: substancji wybuchowych, sprężonych, skroplonych gazów, 

aerozoli, cieczy palnych, substancji zdolnych do spontanicznego rozkładu, substancji, 

które w kontakcie z wodą emituje palne gazy, substancjami utleniającymi, niepalnymi 

substancjami toksycznymi, substancjami zakaźnymi, substancjami żrącymi. 

Chronić produkt przed  zanieczyszczeniem. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Należy ostrzec ludzi (pracowników) o grożącym niebezpieczeństwie ze strony 

produktu. Nie wlewać produktu do zamkniętych obiegów, z zamkniętymi zaworami 

bezpieczeństwa lub do pojemników bez odpowietrzników. W instalacjach 

przemysłowych stosować zasady zapobiegania poważnym wypadkom (skonsultować 

się z ekspertem).  

Opakowanie: odpowiedni gatunek (klasa) HDPE; czysta i pasywowana stal 

nierdzewna. 

Dezynfektant. 

 

 

8. SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY 

INDYWIDUALNEJ 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 
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Nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1: 

NDS: 1,5 mg/m3 

NDSCh: 4,0 mg/m3 

 

Kwas octowy, CAS: 64-19-7: 

NDS: 15 mg/m3 

NDSCh: 30 mg/m3 

Dodatkowe informacje: 

Zapewnić wentylację. Zastosować lokalną wentylację odpowiednią do ryzyka 

emisyjnego. Zapewnić pracownikom warunki o wartościach granicznych nie 

przekraczających odpowiednich limitów narażenia. 

Trzymać z dala od środków spożywczych, napojów i paszy dla zwierząt. 

8.2. Kontrola narażenia 

Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny: zapewnić natrysk i dostęp do wody aby móc 

przemyć oczy; skonsultować się ze służbami BHP lub kierownikiem 

odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w firmie w celu dobrania wyposażenia ochrony 

osobistej odpowiedniego do warunków pracy. 

Kontrola narażenia w miejscu pracy: 

Natychmiast zdjąć zabrudzoną odzież. 

Ręce umyć przed przerwami i na koniec pracy. 

Unikać całkowicie kontaktu z oczami i skórą. 

Zastosować środki do pielęgnacji skóry. 

Nie wdychać gazów, oparów, aerozoli. 

Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu ani nie wdychać. 

Zapewnić natrysk i dostęp do wody aby móc przemyć oczy. 

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku niewystarczającej wentylacji, używać 

osobistych środków ochrony dróg oddechowych. W przypadku krótkiej ekspozycji lub 

niskiego zanieczyszczenia, używać maski z filtrem. Zalecany typ filtru to 

A2B2E2K2P3. W przypadku intensywnej, długiej ekspozycji na działanie mieszaniny, 

stosować aparat oddechowy  niezależny od obiegu powietrza. 

Ochrona rąk: rękawice ochronne odporne na działanie środków chemicznych; materiał 

musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie mieszaniny. Wybór materiału 

należy od czasu penetracji, stopnia dyfuzji i degradacji.. 

Po użyciu rękawic, zastosować czynnik myjący  i nałożyć kosmetyk przeznaczony do 

skóry. 

Odpowiedni materiał na rękawice: guma butylowa, polipropylen, guma. 

Ochrona oczu: w przypadku istnienia ryzyka rozpryskiwania się mieszaniny, używać 

odpornych na chemikalia okularów ochronnych / pełnej osłony twarzy. 

Ochrona ciała: kwasoodporna odzież ochronna; w przypadku istnienia ryzyka 

rozpryskiwania się mieszaniny nosić fartuch / buty wykonane z gumy butylowej, 

PVC, neopren, guma nitrylowa, guma. 

 

 

9. SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
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9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Postać:     ciecz  

Kolor:      bezbarwna  

Zapach:    gryzący  

Temperatura topnienia:    ok. -50ºC  

Temperatura wrzenia:   nie mierzalna  

Temperatura rozkładu:  >600C   

Temperatura zapłonu:   79 ºC 

Temperatura samozapłonu:   produkt nie jest samozapalny 

Właściwości utleniające:  utleniacz 

Gęstość:    1,15 g/cm3 

pH:     0,6  

Prężność par w 200C   25 hPa 

Współczynnik n-octanol/woda 0,52 log POW 

Rozpuszczalność: 

w wodzie:    mieszalny 

9.2. Inne informacje 

Brak danych. 

 

 

10. SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1. Reaktywność 

Mieszanina reaguje gwałtownie z alkaliami. 

10.2. Stabilność chemiczna 

W przypadku przechowywania i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, tj. gdy 

zapewniona jest możliwość powolnego uwalniania gazu - stabilny. Rozkład następuje 

w temperaturze około 60 oC 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Podczas rozkładu tworzy się para / trujące opary / uwalniane jest ciepło, 

niebezpieczeństwo wybuchu, samozapłonu. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Podwyższona temperatura, źródła ciepła, bezpośrednie nasłonecznienie. 

10.5. Materiały niezgodne 

Kwasy, zasady, metale, aluminium, cynk, sole metali, czynniki redukujące, 

zanieczyszczenia, materiały organiczne, substancje palne. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Tlen, para wodna (niebezpieczeństwo wzrostu ciśnienia). 

 

 

11. SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
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11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra:  

 

Mieszanina: 

LD50 / aplikacja doustna / szczur /: 330 mg/kg (7% roztwór) 

LD50 / skóra / szczur /: > 12000 mg/kg (7% roztwór) 

LC50 / 4h / wdychanie / szczur /: 4080 mg/m3 

  

Pierwotne działanie drażniące:  

na skórę / królik /: działanie żrące (5% roztwór) 

na oko/ królik /: poważne uszkodzenie (4% roztwór) 

 

Kwas nadoctowy: 

LD50 / aplikacja doustna / szczur /:  1015 mg/kg  

LD50 / skóra / królik /:  1912 mg/kg (7% roztwór) 

 

Pierwotne działanie drażniące:  

na skórę: silne działanie żrące na skórę i błony śluzowe 

na oko: działanie żrące 

 

Uczulenie: 

skóra: nie powoduje uczulenia 

 

Dodatkowe informacje: 

Produkt szkodliwy. 

Produkt żrący. 

Połknięcie prowadzi do działania żrącego na usta i gardło oraz niebezpieczeństwa 

perforacji przełyku i żołądka. 

 

 

12. SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1. Toksyczność 

Mieszanina: 

Ryby: 

LC50 /Salmo gairdneri/: 13 mg/l / 96 godz., czysta woda (15% roztwór) 

NOEC /Salmo gairdneri/: < 10 mg/l / odbarwienie 

LC50 /Pleuronectes platessa/: 89,1 mg/l / 96 godz., woda słona (12% roztwór) 

NOEC /Pleuronectes platessa/: 56 mg/l  

Crustaceans: 

LC50 /Daphnia magna/: 3,3 mg/l / 48 godz., czysta woda (15% roztwór) 

NOEC /Daphnia magna/: 1 mg/l 

LC50 /Crangon crangon/: 126,8 mg/l / 96 godz., woda słona (12% roztwór) 

NOEC /Crangon crangon/: 56 mg/l 

Algi: 

EC50 /różne gatunki/: 0,7 – 16 mg/l / 72 – 96 godz. 

Bakterie: 



AGRO-TRADE Sp. z o.o.  Strona 10 z 13 
 
Data sporządzenia: 10.03.2006 / Data aktualizacji: 24.04.2015  wersja 9. 

EC100 /Pseudomonas aeruginosa/: 5 mg/l / 5 minut 

 

Kwas nadoctowy: 

EC50/48 h 0,5-1,1 mg/l (Daphnia magna) 

EC50/96h 1-2 mg/l (Onchorhynchus mykiss) 

Chroniczne działanie ekotoksykologiczne: 

Rośliny lądowe: 

LOEC /różne gatunki/: fitotoksyczność, 10 mg/l 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Słaba trwałość produktów rozkładu. Produkt jest biodegradowalny. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Bioakumulacja nie następuje. 

12.4. Mobilność w glebie 

Rozpuszczalny w wodzie; adsorpcja w glebie bez znaczenia. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Brak danych. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Wpływ na biologiczną oczyszczalnię ścieków, 90 mg/l: działanie hamujące 

Wzrost Biologicznego Zapotrzebowania na Tlen (BDO) ścieków na skutek 

formowania się kwasu octowego. 

Wpływ na biologiczną oczyszczalnię ścieków, 90 mg/l: działanie hamujące 

Wzrost Biologicznego Zapotrzebowania na Tlen (BDO) ścieków na skutek 

formowania się kwasu octowego. 

 

 

13. SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Kod klasyfikacji odpadów: 16 09 03  

Kod klasyfikacji odpadów opakowaniowych: 15 01 10 

Produkt powinien być utylizowany zgodnie z krajowymi przepisami. W przypadku 

niewielkich ilości – rozcieńczyć wodą do stężenia 0, 1%, następnie produkt może być 

wprowadzony do biologicznych oczyszczalni ścieków. W przypadku dużych ilości 

poddać utylizacji i przekazać firmie posiadającej pozwolenie na utylizację odpadów 

niebezpiecznych. Puste i czyste pojemniki mogą być wykorzystane ponownie lub 

podlegać obróbce wspólnie z odpadami komunalnymi. Opakowania, których 

oczyszczenie nie jest możliwe należy usuwać tak jak 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). 
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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: 3109 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

ADR/IMDG/IATA: NADTLENEK ORGANICZNY TYPU F, CIEKŁY 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

ADR/IMDG/IATA: 5.2 

14.4. Grupa pakowania 

ADR/IMDG/IATA: II 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Brak danych. 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Brak danych. 

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). 
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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 

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 10.03.2006 roku ze zmianami 
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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: 

 Komputerowa Baza Danych – Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych, 

opracowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2007.  

 

Wskazówki odnośnie ograniczenia zatrudnienia: 

Uwzględnić ograniczenia zatrudnienia kobiet w ciąży i połogu. 

Uwzględnić ograniczenia zatrudnienia młodzieży.  

 

Objaśnienie pozostałych zwrotów występujących w karcie charakterystyki: 

Acute Tox. 4 Toksyczność ostra. 

Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego. 

Flam. Liq. 3 Substancja ciekła łatwopalna. 

Org. Perox. D Nadtlenek organiczny. 

Ox. Liq. 1 Substancja ciekła utleniająca. 

Skin Corr. 1A Działanie żrące na skórę. 

H226 Łatwopalna ciecz i pary. 

H242 Ogrzanie może spowodować pożar. 

H271 Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz. 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

Zmiany w odniesieniu do poprzedniej wersji: 

Dostosowanie Karty do wymagań Rozporządzenia (WE) 1272/2008 – zmiana 

klasyfikacji (Sekcja 2), informacje o składnikach (Sekcja 3). 


