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Karta charakterystyki mieszaniny 

ALDEKOL DES GDA 

 

1. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY 

I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa: Aldekol DES GDA 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 

zastosowania odradzane 

Zastosowanie substancji/mieszaniny: Mieszanina dezynfekcyjna. 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Podmiot odpowiedzialny:   Producent: 

AGRO-TRADE Sp. z o.o.   EWABO Chemikalien GmbH 

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.: +49 5925 9933 0 

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

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 

Met. Corr. 1 H290 Może powodować korozję metali. 

Acute Tox. 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu. 

Acute Tox. 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 

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

Resp. Sens. H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w 

oddychaniu w następstwie wdychania. 

Skin Sens. 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

Aquatic Acute 1 H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

Aquatic Chronic 3 H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując 

długotrwałe skutki. 
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2.2. Elementy oznakowania 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Niebezpieczne składniki 

Glutaral (aldehyd glutarowy), chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC), Alfa-

tridecylo-omega-hydroksy-poli(oksy-1,2-etanodiyl), rozgałęziony. 

H290 Może powodować korozję metali. 

H301 Działa toksycznie po połknięciu. 

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w 

następstwie wdychania. 

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

P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. 

P280 Stosować rękawice ochronne /ochronę oczu/ochronę twarzy. 

P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków 

bezpieczeństwa. 

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+P353W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): 

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem 

wody/prysznicem. 

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: 

wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu 

warunki do swobodnego oddychania. 

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać 

wymiotów. 

 

 

2.3. Inne zagrożenia 

Nie dotyczy. 

 

 

3. SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1. Substancje 

Nie dotyczy. 

3.2. Mieszaniny 
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Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Stęż % 
Klasyfikacja zgodnie z 

Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 

Glutaral 111-30-8 203-856-5 20-25 

Acute Tox. 3. H301; Skin Corr. 1B. 

H314; Skin Sens. 1. H317; Acute Tox. 

3. H331; Resp. Sens. 1. H334; Aquatic 

Acute 1. H400 

Chlorek 

didecylodimetyloamonu 
7173-51-5 230-525-2 <2,5 

Acute Tox. 4. H302; Skin Corr. 1B. 

H314 

Propan-2-ol 67-63-0 200-661-7 <1% 
Flam. Liq. 2. H225; Eye Irrit. 2. H319; 

STOT SE 3. H336 

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 

Informacje ogólne: Natychmiast zdjąć odzież zanieczyszczoną preparatem. 

Wdychanie: Wyprowadzić poszkodowane osoby z obszaru narażenia. W przypadku 

problemów z oddychaniem podawać tlen. W przypadku ustania oddechu zastosować 

sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza. Osoby nieprzytomne położyć w pozycji 

bocznej ustalonej. 

Kontakt ze skórą: Zdjąć i usunąć przemoczoną odzież i obuwie. Miejsca podrażnione 

starannie zmyć dużą ilością wody. Rany opatrzyć sterylnym opatrunkiem. 

Natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Nieprawidłowe opatrzenie oparzeń może 

powodować długo gojące się rany. 

Kontakt z oczami: Natychmiast płukać pod bieżącą wodą, lekkim strumieniem, z 

otwartymi powiekami przez 10 – 15 minut. Niezwłocznie przetransportować 

poszkodowanego do kliniki okulistycznej. 

Połknięcie: Jamę ustną dokładnie przepłukać wodą. Pić duże ilości wody. Nie 

podawać nic do picia osobom nieprzytomnym. Nie wywoływać wymiotów. 

Niezwłocznie wezwać pomoc lekarską. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Objawy zatrucia mogą wystąpić nawet po kilku godzinach. Zaleca się obserwację 

przez minimum 48 godzin od wypadku. 

Działanie żrące – ryzyko perforacji przełyku w przypadku połknięcia. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej 

i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Leczenie objawowe. W przypadku podrażnienia płuc stosować Dexametazon 

w aerozolu. 

 

 

5. SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
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5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, natrysk wody. 

Większe pożary zwalczać natryskiem wody lub pianą odporną na alkohol. 

Nieodpowiednie środki gaśnicze: Brak danych. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją chemiczną 

W przypadku pożaru mogą wytwarzać się toksyczne gazy: CO, CO2, NOx. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Stosować całościowe kombinezony ochronne oraz samodzielne aparaty oddechowe. 

Podczas sprzątania nosić odzież ochronną i gumowe buty. 

Pozostałości po pożarze i wodę użytą do gaszenia zbyć się zgodnie z obowiązującym 

prawem. Nie dopuścić, aby woda stosowana do gaszenia pożaru przedostała się do 

kanalizy. 

 

 

6. SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO 

UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury 

w sytuacjach awaryjnych 

Stosować odzież ochronną. Osoby niezabezpieczone powinny znajdować się 

w bezpiecznej odległości. 

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować aparaty oddechowe chroniące przed 

oparami, pyłem, aerozolem. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Nie dopuścić, aby produkt dostał się do kanalizacji, wód gruntowych i gleby. 

W przypadku skażenia środowiska poinformować odpowiednie władze. 

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

usuwania skażenia 

W przypadku rozlania się większych ilości mieszaniny, zahamować jej 

rozprzestrzenianie się i przepompować do pojemników. Pozostałość zebrać za pomocą 

łatwo absorbującego materiału (piasek, ziemia okrzemkowa, pochłaniacze kwasów, 

pochłaniacze uniwersalne, trociny). Stosować substancje neutralizujące. Zapewnić 

odpowiednią wentylację. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie. 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej. 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami. 

 

 

7. SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI 

ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 
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7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Zapewnić odpowiednią wentylację. Podczas rozcieńczania zawsze najpierw nalać 

wodę, a dopiero potem dodać preparat. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Unikać 

wdychania oparów. Nie dopuścić do tworzenia się aerozoli. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi 

wszelkich wzajemnych niezgodności 

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym pojemniku, w chłodnym, 

suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

Trzymać z dala od środków spożywczych i pasz. 

Stosować się do obowiązujących przepisów odnośnie magazynowania chemikaliów. 

Klasa składowania: 8 produkt żrący. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Stosować zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją. 

 

 

8. SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY 

INDYWIDUALNEJ 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Glutaral, CAS: 111-30-8:  NDS:  0,4 mg/m3 

     NSDCh: 0,6 mg/m3 

Propan-2-ol, CAS: 67-63-0:  NDS:  900 mg/m3 

     NSDCh: 1200 mg/m3 

8.2. Kontrola narażenia 

Informacje ogólne: 

Trzymać z dala od środków żywności, napojów i pasz. 

Niezwłocznie zdjąć odzież zanieczyszczona mieszaniną. 

Myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy. 

Nie wdychać gazów/oparów/aerozoli. 

Unikać kontaktu z oczami i skórą. Po kontakcie ze skórą dokładnie umyć miejsca 

skażone. Po kontakcie z oczami natychmiast wymyć wodą. Zapewnić oczomyjkę. 

W przypadku stosowania większych ilości, zapewnić prysznic bezpieczeństwa. 

Ochrona dróg oddechowych: 

Maski ochronne nie są potrzebne w przypadku zapewnienia dobrej wentylacji. 

W przypadku niezamierzonego wycieku mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnej 

wartości narażenia: 

 w przypadku krótkiej ekspozycji i niskiego narażenia stosować maskę z filtrem 

ochronnym (filtr ABEK-P2), 

 w przypadku długiej ekspozycji lub wysokiego narażenia stosować aparaty 

oddechowe niezależne od powietrza otoczenia. 

Ochrona rąk: 
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Nieprzepuszczalne rękawice ochronne. Każdorazowo sprawdzać szczelność rękawic. 

Po zakończeniu pracy i zdjęciu rękawic stosować środki do czyszczenia i pielęgnacji 

skóry. 

Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na 

działanie preparatu. Z powodu braku badań nie można podać żadnego zalecenia 

dotyczącego konkretnego materiału. Przy wyborze materiału na rękawice ochronne 

należy uwzględnić czas przebicia, szybkość przenikania i degradacji. Dlatego też od 

producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia 

i przestrzegać go. 

Ochrona oczu: 

Stosować dopasowane okulary. W przypadku niebezpieczeństwa rozpryskiwania się 

preparatu stosować pełną osłonę twarzy. 

Ochrona ciała: 

Stosować nieprzepuszczalną odzież ochronną. 

 

 

9. SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Postać:     ciecz 

Kolor:     bezbarwny 

Zapach:    ostry, gryzący 

pH (20 ºC):    ~5 

Temperatura samozapłonu:  Produkt nie jest samozapalny. 

Ryzyko eksplozji:   Produkt nie jest wybuchowy. 

Gęstość (20 ºC):   1,05 g/cm3 

Rozpuszczalność w wodzie:  Rozpuszczalny 

9.2. Inne informacje 

Brak danych. 

 

 

10. SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1. Reaktywność 

Brak danych. 

10.2. Stabilność chemiczna 

Stabilny, gdy stosowany i przechowywany zgodnie z zaleceniami. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Niebezpieczne reakcje nie są znane. 

10.4. Warunki, których należy unikać 
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Brak danych. 

10.5. Materiały niezgodne 

Silne utleniacze, mocne kwasy, silne zasady, aminy, chlorowce. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Brak niebezpiecznych produktów rozkładu, gdy stosowany i przechowywany zgodnie 

z przeznaczeniem. 

 

 

11. SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Glutaral, CAS: 111-30-8:  LD50 /doustnie/szczur: ~158 mg/kg 

     LD50 /skóra/szczur:  > 2000 mg/kg 

      

Chlorek didecylodimetyloamonu 

CAS: 7173-51-5:   LD50 /doustnie/szczur: 238 mg/kg 

     LD50 /skóra/królik:  3342 mg/kg 

Propan-2-ol, CAS: 67-63-0  LD50 /doustnie/szczur: 4570 mg/kg 

     LD50 /skóra/królik:  13400 mg/kg 

Pierwotne działanie drażniące: 

- na skórę: działanie żrące na skórę i błony śluzowe, 

- na oczy: silny efekt żrący, 

- na drogi oddechowe: działanie drażniące. 

Uczulenie: 

Może powodować uczulenie przez kontakt ze skórą i inhalację. 

Toksyczność podostra do ostrej: 

STOT – narażenie jednorazowe: podrażnienie dróg oddechowych, 

STOT – narażenie wielokrotne: nie sklasyfikowano. 

Dodatkowe informacje: 

Połknięcie może powodować silne działanie żrące jamy ustnej i gardła oraz perforację 

przełyku i ściany żołądka. 

 

 

12. SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1. Toksyczność 

Toksyczność wodna: 

Glutaral, CAS: 111-30-8: 
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EC50/96h 0,9 mg/l (scenedesmus subspicatus), 

LC50/24h 15 mg/l (bluegill sunfish), 

LC50/48h 0,35 mg/l (daphnia magna), 

  12 mh/l (bluegill sunfish), 

LC50/96h 11 mg/l (bluegill sunfish). 

Chlorek didecylodimetyloamonu, CAS: 7173-51-5: 

EC50/48h 0,062 mg/l (daphnia magna), 

EC50/96h 0,026 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata). 

Propan-2-ol, CAS: 67-63-0: 

EC50/48h > 9714 mg/l (Daphnia magna), 

EC50/72h > 1450 mg/l (algae), 

LC50/96h 10400 mg/l (Pimephales promelas). 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Produkt i zawarte w nim substancje są biodegradowalne. 

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 

Stanowi zagrożenie dla wód. 

Nie dopuścić do przedostania się nawet w małych ilościach do wód gruntowych, wód 

powierzchniowych bądź do kanalizacji. Nie może przedostać się w stanie 

nierozcieńczonym lub niezneutralizowanym do ścieków lub do kolektora 

kanalizacyjnego. 

Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu się minimalnych ilości do 

podłoża. 

 

 

13. SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Produkt powinien być utylizowany specjalnymi metodami, zgodnie z krajowymi 

przepisami. Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami komunalnymi. Nie 

dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 

Kod odpadów: 16 03 05 

Kod odpadów opakowaniowych: 15 01 10 

Opakowania zanieczyszczone substancją należy możliwie dokładnie opróżnić, a 

następnie przeprowadzić ich recykling po uprzednim dokładnym oczyszczeniu. 

Nieoczyszczone opakowania traktować jak sam produkt. 
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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: 1903 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

ADR/IMDG/IATA: MATERIAŁ DEZYNFEKUJĄCY, CIEKŁY, ŻRĄCY, I.N.O. 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

ADR/IMDG/IATA: 8 

14.4. Grupa pakowania 

ADR/IMDG/IATA: III 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Zanieczyszcza środowisko morskie. 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Uwaga! Substancje żrące. 

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.).  
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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 

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. 
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Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opierają się na 

aktualnym stanie naszej wiedzy. Kartę charakterystyki opracowano na podstawie karty 

charakterystyki producenta z dnia 07.10.2011 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. 

Pozostałe zwroty występujące w Karcie Charakterystyki: 

Acute Tox. 3. H331 Toksyczność ostra. Działa toksycznie w następstwie wdychania. 

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

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

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

STOT SE 3. H336 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie 

jednorazowe. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

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. 

 

Zmiany w odniesieniu do poprzedniej wersji: 

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

klasyfikacji (Sekcja 2), informacje o składnikach (Sekcja 3). Sekcja 10.5 (Materiały 

niezgodne). 


