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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA  

  

1.1. Identyfikator produktu   

Nazwa handlowa produktu: ICB SEPT  

  

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:   

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania:  

Preparat do dezynfekcji rąk, przedmiotów codziennego użytku oraz powierzchni nie mających kontaktu z 

żywnością. 

1.2.2. Zastosowania odradzane: Brak  

  

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:  

ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Spółka Jawna  

Adres: ul. Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno   

Telefon: +48 32 745 47 00 

e-mail: office@icbpharma.com  

e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę: grzegorz.zmijowski@icbpharma.com 

  

1.4. Numer telefonu alarmowego:  

112 – telefon alarmowy  

+48 32 745 47 00 (w godz. 8.00-16.00) - telefon producenta  

 

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ  

  

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: 

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008  

Produkt sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie:  

 

Flam Liq. 2, H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

Eye Irrit. 2, H319 Działa drażniąco na oczy. 

 

Zagrożenie dla zdrowia: działa drażniąco na oczy. 

Zagrożenia fizyczne/chemiczne: wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

Zagrożenie dla środowiska: brak  

 

2.2. Elementy oznakowania  

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008  

Piktogramy:  

        
 

Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

Zwroty określające rodzaj zagrożenia:  

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

H319 Działa drażniąco na oczy. 
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Zwroty określające środki ostrożności:  

P102 Chronić przed dziećmi. 

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych 

źródeł zapłonu. Nie palić.  

P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.  

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.  

P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.  

P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. 

 

Nazwy substancji do wykazania na etykiecie: etanol 
 

2.3. Inne zagrożenia:  Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII 

rozporządzenia REACH.  

  

SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH  

  

3.2. Mieszaniny. 

Zawartość składników niebezpiecznych (składniki zawarte w mieszaninie poniżej ogólnych lub specyficznych 

stężeń granicznych, niespełniające kryteria PBT/vPvB, niewymienione na wykazie SVHC oraz nie 

posiadające wspólnotowych limitów w środowisku pracy nie są ujawnione):  

  

Nazwa cheiczna  Nr CAS 

Nr WE  

Nr indeksowy 

 

Zawartość  Klasyfikacja CLP 

etanol 

64-17-5 

200-578-6 

603-002-00-5 

 

65 - 75% 
Flam. Liq.2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

  

Znaczenie kategorii zagrożenia oraz zwrotów H patrz sekcja 16.  

 

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY   

  

4.1. Opis środków pierwszej pomocy  

Zalecenia ogólne:  

W razie wypadku lub złego samopoczucia zasięgnąć natychmiast porady lekarza. W przypadku 

utrzymujących się objawów lub jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć porady medycznej.  

 

Skażenie skóry: obmyć skórę wodą, a następnie wodą i mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnień 

skontaktować się z lekarzem. Skażoną odzież należy uprać przed ponownym założeniem.  

 

Skażenie oczu: przemywać odpowiednim płynem do przemywania oczu lub czystą wodą, utrzymując powieki 

otwarte przez co najmniej 15 minut, zgłosić się do lekarza.   

 

Narażenie inhalacyjne: wyprowadzić na świeże powietrze. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. 
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Spożycie: przepłukać usta wodą, natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów, w 

przypadku ich wystąpienia trzymać głowę poszkodowanego nisko, aby nie dopuścić do przedostania się 

produktu do dróg oddechowych.   

 

Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy:  

Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny zwracać uwagę na własną ochronę osobistą i nosić odzież 

ochronną. 

 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  

Ostre objawy – podrażnienie oczu (łzawienie, zaczerwienienie)  

Opóźnione objawy – brak danych  

 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania 

z poszkodowanym Informacja dla lekarza: brak antidotum, stosować leczenie objawowe.   

 

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU  

 

5.1. Środki gaśnicze  

Stosowne środki gaśnicze: stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub 

dwutlenek węgla.  

 

Niewłaściwe środki gaśnicze: Nie używać zwartego strumienia wody, ponieważ może rozproszyć i 

rozprzestrzenić ogień. Chłodzić zamknięte zbiorniki narażone na ogień poprzez zraszanie wodą. Cofnięcie 

płomienia możliwe na znacznych odległościach. Może tworzyć mieszaniny wybuchowe w powietrzu. 

Narażenie na działanie produktów rozkładu może zagrażać zdrowiu..  

 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  

Przy spalaniu produktu mogą wydzielać się produkty spalania. Unikać wdychania produktów spalania, mogą 

stwarzać zagrożenie dla zdrowia.  

 

5.3. Informacje dla straży pożarnej: bezwzględnie stosować niezależny aparat oddechowy i odpowiednią 

odzież ochronną w trakcie akcji gaśniczej lub podczas prac porządkowych natychmiast po pożarze w 

zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach.  

 

Zalecenia ogólne: usunąć z zagrożonego obszaru osoby niepowołane, niebiorące udziału w likwidowaniu 

pożaru.  

 

Dodatkowe uwagi: zbiorniki i opakowania nie objęte pożarem, narażone na działanie ognia lub wysokiej 

temperatury chłodzić wodą, z bezpiecznej odległości (groźba wybuchu), o ile to możliwe usunąć je z obszaru 

zagrożenia. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczone wody pogaśnicze usuwać zgodnie odpowiednimi 

przepisami.  

 

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA  

 

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

Unikać kontaktu z uwalniającym się produktem. Chronić oczy i skórę, nie wdychać par/mgły produktu. 

Stosować zalecane środki ochrony osobistej. Wietrzyć zamkniętą przestrzeń.  
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6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:   

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych. Nie spłukiwać do 

kanalizacji. W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze.  

 

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

W przypadku rozszczelnienia pojemnika, rozlania się produktu zabezpieczyć źródło wycieku, przelać produkt 

do pustego pojemnika. Rozlany produkt przesypać materiałem chłonnym (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa, 

wermikulit, uniwersalny sorbent) zebrać do zamykanego pojemnika, oznaczyć i przekazać do utylizacji. 

Miejsce skażenia zmyć wodą. Prace porządkowe prowadzić przy odpowiedniej wentylacji.  

 

6.4. Odniesienia do innych sekcji:  

Indywidualne środki ochrony – sekcja 8 Postępowanie z odpadami – sekcja 13  

 

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE  

 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:   

Przed zastosowaniem produktu zapoznać się z tekstem etykiety. Podczas pracy z produktem nie jeść, nie pić 

i nie palić. Przechowywać z daleka od źródeł ciepła i płomieni. Stosować z miejscową wentylacją wywiewną. 

Unikać zanieczyszczenia oczu.  

 

Specjalne środki zabezpieczające przed pożarem i eksplozją:  Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu 

- nie palić tytoniu. Zapewnić środki dla uniknięcia gromadzenia się ładunku elektrostatycznego.  

 

Higiena przemysłowa:  

- wskazana właściwa wentylacja podczas pracy (wentylacja ogólna i miejscowa wywiewna)  

- zapewnić stanowisko do płukania oczu i rąk w przypadku ich skażenia  

- ręce umyć wodą z mydłem przed jedzeniem, paleniem papierosów i po zakończeniu pracy - należy 

przestrzegać zwykłych środków ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.  

 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 

niezgodności:   

Zapewnić środki dla uniknięcia gromadzenia się ładunku elektrostatycznego. Przechowywać we właściwie 

oznakowanych pojemnikach. Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym i dobrze 

wentylowanym miejscu. Magazynować zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.  

 

7.3. Szczególne zastosowania końcowe:  Patrz sekcja 1.2.  

 

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  

 

8.1. Parametry dotyczące kontroli:  

Wartości graniczne narażenia:   

Produkt zawiera etanol, którego wartości graniczne muszą być kontrolowane w miejscu pracy z produktem.  

 

NDS – 1900 mg/m3.  

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 

2018 poz. 1286). 
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DNELs (Derived No Effect Levels, oszacowane poziomy nie wywołujące efektu) dla etanolu: 

 

 Droga narażenia Potencjalne skutki zdrowotne Wartość 

Pracownicy Wdychanie Ostre - skutki miejscowe 1900 mg/m3 

Pracownicy Kontakt przez skórę Długotrwałe - skutki układowe 343 mg/kg wagi 

ciała/dzień 

Pracownicy Wdychanie Długotrwałe - skutki układowe 950 mg/m3 

Konsumenci Wdychanie Ostre - skutki miejscowe 950 mg/m3 

Konsumenci Kontakt przez skórę Długotrwałe - skutki układowe 206 mg/kg wagi 

ciała/dzień 

Konsumenci Wdychanie Długotrwałe - skutki układowe  
114 mg/m3 

Konsumenci Połknięcie Ostre - skutki miejscowe 87 mg/kg wagi ciała/dzień 

 

8.2. Kontrola narażenia:  

Środki kontroli technicznej:  

Niezbędna jest wentylacja miejscowa wywiewna, która usuwa pary z miejsc emisji produktu, jak również 

wentylacja ogólna pomieszczeń.  

 

Środki ochrony osobistej:  

a) Ochrona dróg oddechowych – w normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie jest konieczna  

b) Ochrona rąk – Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne 

c) Ochrona oczu – W przypadku problemów występujących w czasie stosowania założyć okulary ochronne 

d) Ochrona skóry – Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne 

 

Kontrola narażenia środowiska: nie należy dopuścić do przedostania się znacznych ilości produktu do gleby, 

wód powierzchniowych i gruntowych.  

 

PNECs (Predicted No Effect Concentrations) dla etanolu:  

  
Obszar środowiska    
Słodka woda  0,96 mg/l 
Osad - słodka woda  3,6 mg/kg 
Morska woda  0,79 mg/l 
Osad - morska woda  2,9 mg/kg 
Chwilowe uwolnienie (słodka woda)  2,75 mg/l 
Łańcuch pokarmowy  380-720 mg/kg 
Biologiczna oczyszczalnia ścieków   580 mg/l 
Gleba (rolnictwo)  0,63 mg/kg 
Powietrze  Brak danych  
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SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE  

  

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:  

  

Wygląd:  bezbarwna ciecz o zapachu etanolu tworząca po odparowaniu 

bakteriobójczą , elastyczną błonkę 

Zapach:  charakterystyczny 

Próg zapachu:  Brak danych  

pH:  4-5 

Temperatura topnienia:  Brak danych  

Początkowa temperatura wrzenia i 

zakres temperatur wrzenia:  

  

około 78oC  

Temperatura zapłonu:  < 23oC  

Szybkość parowania:   Brak danych  

Palność:  Nie dotyczy  

Górna/dolna granica palności lub  

górna/dolna granica 

wybuchowości:  

  

Nie dotyczy  

Prężność par:   Brak danych  

Gęstość par:  Brak danych  

Gęstość względna (20°C):  0.85 g/cm3 

Rozpuszczalność w wodzie:  Rozpuszcza się w wodzie 

Współczynnik podziału: n-

oktanol/woda:  

Etanol: log Pow: -0,35 

Temperatura samozapłonu:  Brak danych  

Temperatura rozkładu:  Brak danych  

Lepkość:  Brak danych  

Właściwości wybuchowe:  Nie, brak składników o właściwościach wybuchowych  

Właściwości utleniające:  

  

Nie, brak składników o właściwościach utleniających  

9.2. Inne informacje:        brak danych  

  

 

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ  

 

10.1. Reaktywność: Produkt nie wykazuje reaktywności w zalecanych warunkach przechowywania i 

 użytkowania  

  

10.2. Stabilność chemiczna: Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i użytkowania  

  

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę 

 wybuchową  

  

10.4 Warunki, których należy unikać: Wysoka temperatura, bezpośrednie nasłonecznienie, ogień.  

  

10.5. Materiały niezgodne:  Silne utleniacze.  

  

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:  W zalecanych warunkach przechowywania i stosowania produkt 

 nie ulega rozkładowi z wydzieleniem niebezpiecznych produktów.  
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SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE  

  

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:  

Klasyfikacja mieszaniny została dokonane metodami obliczeniowymi zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 

na podstawie zawartości składników niebezpiecznych:  

  

Toksyczność ostra:   

Narażenie doustne: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione  

Narażenie skórne: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione,  

Narażenie inhalacyjne: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione  

Działanie żrące/drażniące na skórę: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie zostały 

spełnione  

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: produkt klasyfikowany jako działający drażniąco 

na oczy  

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji 

nie zostały spełnione  

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: produkt nie zawiera składników o działaniu mutagennym.  

Działanie rakotwórcze: produkt nie zawiera składników o działaniu rakotwórczym  

Szkodliwe działanie na rozrodczość: produkt nie zawiera składników o działaniu szkodliwym na rozrodczość 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: Na podstawie dostępnych danych 

kryteria klasyfikacji  

Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie: Na podstawie dostępnych danych 

kryteria klasyfikacji  

Zagrożenie spowodowane aspiracją: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji  

  

Potencjalne skutki zdrowotne:  

Spożycie – może powodować podrażnienie układu pokarmowego  

Wdychanie – działa szkodliwie, może podrażniać drogi oddechowe  

Skóra – może powodować podrażnienie, objawy uczuleniowe u osób wrażliwych,   

Oczy – wywołuje podrażnienie oczu  

  

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE  

  

12.1. Toksyczność:  

Klasyfikacja mieszaniny została dokonane metodami obliczeniowymi zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 

na podstawie zawartości składników niebezpiecznych: Produkt nie sklasyfikowany jako stwarzający 

zagrożenie.  

  

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:   

Produkt nie był badany pod kątem trwałości i zdolności do rozkładu, ale nie zakłada się jego łatwej 

podatności na biodegradacje na podstawie wyników dla produktu chemicznie podobnego.  

Etanol: Wynik: Łatwo biodegradowalny. Biodegradacja:  84 % Czas ekspozycji: 20 d 

  

12.3. Zdolność do bioakumulacji: Współczynnik podziału: noktanol/woda - Etanol: log Pow: -0,35 

  

12.4. Mobilność w glebie:  Brak danych  

  

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:  Produkt nie spełnia kryteriów PBT/vPvB.   
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12.6. Inne szkodliwe skutki działania:  Brak danych  

  

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI  

  

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów:  

Odpad produktu: pozostałości produktu składować w oryginalnych pojemnikach. Przekazać do utylizacji w 

zakładzie posiadającym zezwolenie w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

Nie wprowadzać pozostałości produktu do ścieków, wód powierzchniowych, gleby.  

 

Kod odpadu ustalić na podstawie wiedzy o składzie, zagrożeniach oraz okolicznościach powstania.  

  

Usuwanie zużytych opakowań: Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych 

przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpad opakowaniowy nie jest niebezpiecznym 

odpadem opakowaniowym. Kod odpadu ustalić na podstawie informacji o materiale, z jakiego jest wykonane 

 

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

14.1 Numer UN: 1993 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa: MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera etanol) 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3 

14.4 Grupa opakowaniowa: II 

14.5 Zagrożenia dla środowiska: Nie dotyczy. 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: Nie dotyczy. 

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC: Nie dotyczy. 

 

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, poz. 322 wraz 

z późn. zm.), 

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, 

poz. 888), 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r., 

poz. 1923), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 r., 

poz. 1286), 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 2005 r. nr 11, poz. 86), 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)  

i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę 

Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi 

zmianami, 
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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 (GHS) z późniejszymi 

zmianami, 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków 

ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń 

poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca a następnie uchylająca 

dyrektywę Rady 96/82/WE, 

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań  

i odpadów opakowaniowych, 

Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do 

Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 

sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U 2019, poz. 769).  

 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Dla produktu nie została dokonana ocena bezpieczeństwa 

chemicznego.  

  

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE  

  

Objaśnienia kategorii i zwrotów zagrożenia dotyczących substancji stwarzających zagrożenie wchodzących w 

skład produktu:  

Flam. Liq. 2 H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary 

Eye Irrit. 2 Działa drażniąco na oczy 

 

Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki:  

ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

zgodnie z dyrektywą ramową 94/55/WE, z późniejszymi zmianami  

ATE – Oszacowana toksyczność ostra: wartości toksyczności ostrej wyrażone są jako wartości (przybliżone) 

LD50 (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę) lub LC50 (przez drogi oddechowe) 

ATE mix – oszacowana wartość toksyczności ostrej mieszaniny  

CAS – Chemical Abstracts Service  

DNEL – derived no-effect level 

EC50 – stężenie powodujące 50% reakcję przeżyciową 

EINECS – European Inventory of Existing Commercial chemical Substances; Europejski spis istniejących 

substancji chemicznych o znaczeniu handlowym  

GHS – Przyjęty przez ONZ Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów – 

międzynarodowe kryteria uzgodnione przez Radę Gospodarczą i Społeczną Organizacji Narodów 

Zjednoczonych (ECOSOC ONZ) do celów klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin stwarzających 

zagrożenie   

ICAO – „Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego”, odnosi się to do załącznika 18 do Konwencji 

o międzynarodowym lotnictwie cywilnym „Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą 

powietrzną”  

IMDG – „Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych” – transport towarów niebezpiecznych 

drogą morską  

IUPAC – Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej  

LOEC – lowest observed effect concentration (toxicology) 

LD50 – dawka powodująca 50% przypadków śmiertelnych  

LC50 – stężenie powodujące 50% przypadków śmiertelnych 

Współczynnik M Współczynnik mnożnikowy  
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NOEC – no observed effect concentration (toxicology) 

NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie substancji szkodliwej dla zdrowia w środowisku pracy 

NDSCh – najwyższe chwilowe dopuszczalne stężenie substancji szkodliwej dla zdrowia w środowisku pracy 

NDSP – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe 

NICNAS – Narodowy system zgłaszania i oceny chemikaliów przemysłowych (Australia)   

NIOSH – Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Stany Zjednoczone)  

OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  

OSHA Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Stany Zjednoczone)   

PBT – trwałość, zdolność do biokumulacji i toksyczność 

PNEC – Predicted No Effect Concentration 

(Q)SAR – (Ilościowa) zależność struktura-aktywność  

RTGD – Zalecenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące transportu towarów niebezpiecznych  

RTECS – Rejestr toksycznych skutków substancji chemicznych   

SVHC – Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy  

Toxline – Internetowa baza danych toksykologicznych  

TOXNET – Sieć danych toksykologicznych   

UFI – Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej  

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych  

US EPA – Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych 

WE – numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu 

Komercyjnym lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych, lub w wykazie substancji 

chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers" 

vPvB – bardzo duża trwałość i bardzo duża zdolność do biokumulacji  

Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. 

zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).   

  

Klasyfikacji produktu dokonano na podstawie zawartości składników stwarzających zagrożenie zgodnie z 

Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.  

  

Szkolenia: nie są wymagane    

Zalecenia i ograniczenia stosowania: Stosować zgodnie z etykietą-instrukcją.  

  

Źródła danych na podstawie których opracowano kartę charakterystyki: karta została opracowana na 

podstawie kart charakterystyk poszczególnych składników, danych literaturowych oraz posiadanej wiedzy i 

doświadczenia, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów.   

ECHA European Chemicals Agency  

  

Zastrzeżenia:   

Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, 

dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego 

wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu.  

 

KONIEC DOKUMENTU 

 


