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ENGINE CLEANER
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Strona: 2/9
Zgodna z rozporządzeniem WE 1907/2006
[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010]

S e kc ja 1: Id e n t yf ik a c ja su b st a n c j i /m ie sz an i n y i i d en t yf ik a c ja p rz e d s ię b i o rs t wa

1.1

Identyfikator produktu

Engine Cleaner
1.2

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Strona:
1/9
Zastosowania
zidentyfikowane: Środek do mycia i odtłuszczania.
Inne niż powyżej.

Zastosowania odradzane:
1.3

Wersja: 1

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
zDostawca:
dnia: 2012-08-20
CX-80 POLSKA
Adres:

1.4

63-460
Nowe Skalmierzyce,
Chotów
7A, Polska
Data
opracowania
wersji polskiej:
2013-04-14

Telefon/fax:

+48 62 762 46 07

e-mail:

SMAR MIEDZIANY
cx80@cx80.pl

Numer telefonu alarmowego
112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)
Sekcj a 2: I d e n t yf i k a c j a z a g r o ż e ń

2.1

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zagrożenia dla człowieka
Produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę. Dłuższy kontakt może powodować oparzenia
chemiczne. Spożycie preparatu poważnie podrażnia organy wewnętrzne.
Zagrożenia dla środowiska
Produkt niebezpieczny dla środowiska. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować
długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych
Nie ma.
Skin corr. 1B – Działanie żrące na skórę kat. 1B
H 314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
P 102 Chronić przed dziećmi
P 280 Stosować rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
P 305 + 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.
P 314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
C – Produkt żrący
R 34 - Powoduje oparzenia

2.2

Elementy oznakowania
Oznaczenie literowe i określenie niebezpieczeństwa

Hasło ostrzegawcze :

NIEBEZPIECZEŃSTWO

2.3

Inne zagrożenia
Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII
rozporządzenia REACH. Odpowiednie badania nie były przeprowadzone.
Sekcja 3:

3.1

Skład/informacja o składnikach

Substancje
Nazwa

Oznaczenie

Klasyfikacja

Stężenie

Alkohol C 9-11
oksyetylenowany

CAS: 68439-46-3
WE: polimer

Xi; R 38-41;
Eye Dam. 1
H318;

2- 5 %

Chlorek metylu
eksyerylenowanej
czwartorzędnej koko
alkilometyloaminy

CAS: 863679-20-3
WE: polimer

Xn; Xi; R 22; R 38-41;
N; R 50;
Acute Tox 4; H302,
Skin Irrit 2 H315;
Eye dara 1; H318

<2%

Wodorotlenek sodu

CAS: 1310-73-2
WE: 215-185-5

C; R35;
H314, H290;

2-5%

Nitrylotrioctan trisodu

CAS: 5064-31-3
WE: 225-768-6

C; Xn; R22; R36; R35;
H351, H302, H319;

<5%

Produkt reakcji masy
etanolu 2- propanolu

CAS: nieznany
WE: 902-053-3

P; Xi; R36; R67;
H319, H336, H225;

<5%

Substancja z określoną na poziomie wspólnotowym i krajowym wartością dopuszczalnego stężenia
w środowisku pracy.
Pełna treść zwrotów R i H w sekcji 16.
Sekcja 4:

4.1

Środki pierwsz ej po moc y

Opis środków pierwszej pomocy
W kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, natychmiast umyć skórę dużą ilością wody.
Jeśli nie wystąpiło podrażnienie wskazane jest użycie mydła. Skonsultować się z lekarzem.
W kontakcie z oczami: natychmiast skonsultować się z lekarzem. Chronić niepodrażnione oko, wyjąć
szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 10-15 minut. Unikać

silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki.
W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie popić dużą
ilością wody. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Wezwać lekarza, pokazać
opakowanie lub etykietę.
4.2

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak dostępnych danych.

4.3

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postępowania z poszkodowanym
Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu
poszkodowanego. Leczyć objawowo.
Sekcja 5:

Postępowanie w przypadku poż aru

5.1

Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze: CO2, proszek gaśniczy, piana (odporna na alkohol) lub rozpylony
strumień wody. Dostosować środek gaśniczy do materiałów zgromadzonych w najbliższym
otoczeniu.
Pożary w obecności preparatu gasić środkami odpowiednimi dla palących się materiałów.

5.2

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Preparat jest niepalny.

5.3

Informacje dla straży pożarnej
Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Pozostałości po pożarze powinny być
usuwane zgodnie obowiązującymi przepisami.

S e k c j a 6: P o s t ę p o w a n i e w p r z y p a d k u n i e z a m i e r z o n e g o u w o l n i e n i a d o ś r o d o w i s k a

6.1

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich
operacji oczyszczania. Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie
przeszkolony personel. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającym się produktem. Unikać
wdychania par oraz zanieczyszczenia skóry i oczu. Stosować środki ochrony indywidualnej. Nie
używać otwartego ognia, unikać iskrzenia, eliminować źródła zapłonu. O awarii powiadomić
odpowiednie służby ratownicze. Unikać kontaktu z wodą.

6.2

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
W przypadku uwolnienia większych ilości produktu należy poczynić kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Zabezpieczyć studzienki ściekowe; nie dopuścić do
przedostania się produktu do nich. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze.

6.3

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania
skażenia
Zebrać za pomocą materiałów wchłaniających ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje
wiążące, krzemionka, wermikulit itp.) i umieścić w kontenerach na odpady. Zebrany materiał
potraktować jak odpady. Oczyścić i przewietrzyć zanieczyszczone miejsce.

6.4

Odniesienia do innych sekcji
Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13. Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8.

S e kc ja 7: P o st ę p o w a n ie z s u b st an c jam i i m ie sz a n in a m i o r az i ch m ag az yn o wan ie

7.1

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Unikać kontaktu z produktem oraz
wdychania par. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. Nieużywane pojemniki trzymać
szczelnie zamknięte. Zadbać o właściwą wentylację pomieszczenia, w którym produkt jest
stosowany. Stosować środki ochrony indywidualnej.

7.2

Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich
wzajemnych niezgodności
Magazynować wyłącznie w oryginalnych, właściwie oznakowanych, zamkniętych opakowaniach,
w chłodnym, suchym miejscu i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić produkt przed
ciepłem, źródłami zapłonu oraz bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Przechowywać z dala
od środków spożywczych, napojów, pasz. Unikać kontaktu z wodą i wilgocią.

7.3

Specyficzne zastosowanie(-a) końcowe
Brak dostępnych danych.
Sekcja 8:

8.1

Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Parametry dotyczące kontroli
Specyfikacja

Alkohol C 9-11 oksyetylenowany

Etanol

Wodorotlenek sodu

Nitrylotrioctan trisodu

Izopropanol

NDS

NDSCh

---

---

NDSP

DSB

---

---

1900

---

---

---

0,5

1

---

---

---

---

---

---

900

1200

---

---

Podstawa prawna: Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.

Zalecane procedury monitoringu
Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu
oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione
na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami
z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii
pomiaru dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny
spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
8.2.

Kontrola narażenia
Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić
tytoniu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać wdychania oparów. Zapewnić skuteczną
wentylację miejscową na stanowiskach pracy oraz wentylację ogólną – zapewniające utrzymanie
stężeń komponentów niebezpiecznych w atmosferze poniżej granicznych wartości narażenia.
Ochrona rąk iciała
Stosować rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów. Stosować roboczą odzież

ochronną.
Stosować odpowiednie ubranie robocze oraz buty robocze - odporne chemicznie.
Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Wyboru materiału
należy dokonać przy uwzględnieniu czasów
przebicia, szybkości przenikania i degradacji. Ponadto wybór
odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się w zależności od
producenta. Zaleca się regularne zmienianie rękawic i natychmiastową ich wymianę, jeśli wystąpią jakiekolwiek oznaki
ich zużycia, uszkodzenia lub zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie).

Ochrona oczu
Stosować okulary ochronne.
Ochrona dróg oddechowych
W przypadku powstawania par i aerozoli stosować sprzęt pochłaniający lub pochłaniająco filtrujący odpowiedniej klasy ochronnej (klasa 1/ochrona przed gazami lub parami o stężeniu
objętościowym w powietrzu nie przekraczającym 0,1%; klasa 2/ ochrona przed gazami lub
parami o stężeniu w powietrzu nie przekraczającym 0,5%; klasa 3/ ochrona przed gazami lub
parami o objętościowym stężeniu w powietrzu do 1% ). W przypadkach, kiedy stężenie tlenu
wynosi ≤ 17%. i/lub max stężenie substancji toksycznej w powietrzu wynosi ≥ 1,0 % obj. należy
zastosować sprzęt izolujący.
Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z
dnia
28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.). Pracodawca obowiązany
jest
zapewnić środki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynności oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w
tym również ich konserwację i oczyszczanie.

Kontrola narażenia środowiska
Zapobiec bezpośredniemu wyciekowi do kanalizacji/wód powierzchniowych. Nie wolno
zanieczyszczać wód powierzchniowych i rowów odwadniających chemikaliami czy pustymi
opakowaniami. Rozlany produkt lub niekontrolowane wycieki do wody powierzchniowej
należy zgłosić odpowiednim organom zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. Wywozić jak
odpady chemiczne, zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.
Sekcja 9:

W łaś ciwośc i f iz yczne i che miczn e

9.1

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
stan skupienia:
ciecz
barwa:
żółta
zapach:
słabo wyczuwalny
próg zapachu:
nie oznaczono
wartość pH:
ok. 12
temperatura topnienia/krzepnięcia:
-3c
początkowa temperatura wrzenia:
> 100°c
temperatura zapłonu:
substancja niepalna
szybkość parowania:
nie oznaczono
palność (ciała stałego, gazu):
nie dotyczy
dolna/ górna granica wybuchowości:
nie oznaczono
gęstość par (dla powietrza = 1)
nie oznaczono
gęstość (20ºC):
1,08 do 0,2 g/cm
rozpuszczalność:
nie rozpuszcza się w wodzie
współczynnik podziału: n-oktanol/woda:
nie oznaczono
temperatura samozapłonu:
nie ulega samozapłonowi
temperatura rozkładu:
nie oznaczono
właściwości wybuchowe:
nie wykazuje
właściwości utleniające:
nie wykazuje
lepkość:
nie oznaczono

9.2

Inne informacje
Brak wyników dodatkowych badań.
Sekcja 10: Stabilność i reakt ywność

10.1 Reaktywność
Produkt reaktywny. Produkt może reagować z kwasami tworząc sole. Może powodować korozję metali
lekkich- możliwość tworzenia wodoru.
10.2 Stabilność chemiczna
Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji
W przypadku kontaktu ze stężonymi kwasami zachodzi reakcja chemiczna- wydziela się duża
ilość ciepła.
10.4 Warunki, których należy unikać
Brak dostępnych danych.
10.5 Materiały niezgodne
Kwasy, metale lekkie.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
Wodór.
Sekcja 11:

Inf ormac je toks yko logicz ne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Nie przeprowadzono badań toksykologicznych dla opisywanego produktu.
Toksyczność produktu
Toksyczność

ostra

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie drażniące
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Działanie żrące
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie uczulające
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Toksyczność dla dawki powtarzalnej
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Rakotwórczość
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Mutagenność
Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Szkodliwe działanie na rozrodczość
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Sekcja 12:

Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność
DL 50 dla szczura (dożołądkowo) ok. 3 g/kg m.c.
CL 50 (96 godz.) dla ryb ok. 100 mg/l
CE 50 (48 godz.) dla skorupiaków 40-400 mg/l

CE 50 (4 godz.) dla bakterii nitryfikujących ok. 70
g/l
CE 50 (72 godz.) dla glonów ok. 40-400 mg/l
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Obecne w preparacie detergenty są w 95% biodegradowalne. Ulegają również reakcjom fotochemicznym,
w wyniku których powstaje dwutlenek węgla i woda.
12.3 Zdolność do bioakumulacji
Brak danych.
12.4 Mobilność w glebie
Produkt mobilny w glebie i wodzie.
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Organizmy wodne- przedostanie się dużych ilości preparatu do zbiorników wodnych może powodować
szkody w roślinności i wśród organizmów wodnych.
Organizmy glebowe- przedostanie się dużych ilości preparatu do gleby może spowodować szkody
wywołane przejściowym naruszeniem równowagi kwasowo-zasadowej.
Sekcja 13: Post ęp owan ie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenia dotyczące mieszaniny: utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie
wprowadzać do kanalizacji. Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Jeśli to
możliwe, preferowany jest recykling.
Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: odzysk / recykling / likwidację odpadów
opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko opakowania
całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Nie mieszać z innymi odpadami.
Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z późn. zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z
późn. zm.

Sekc ja 14: Inf ormac je dot ycząc e tra nspo rtu

14.1 Numer UN
Nie podlega
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Nie podlega
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Nie podlega
14.4 Grupa pakowania
Nie podlega
14.5 Zagrożenia dla środowiska
Nie podlega
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkownika
Nie podlega
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do MARPOL 73/78 i kodem IBC
Nie podlega

Sekcja 15:

Inf ormac je dot ycząc e prze p is ów pra wn ych

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 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 o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późn. zm.).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wraz
z późn. zm.).
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.
790/2009/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowotechnicznego 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.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Dokonano oceny bezpieczeństwa dla niektórych substancji znajdujących się w mieszaninie.
Sekcja 16:

Pełen

tekst

zwrotów R i H z sekcji

Inne informacje

3 karty

Substancja szkodliwa (Xn); substancja drażniąca (Xi); substancja żrąca (C); substancja
niebezpieczna dla środowiska (N); działa szkodliwie po połknięciu (R22);
R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.
R 43
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
R 51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
H 315 Działa drażniąco na skórę.
H 317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H 319 Działa drażniąco na oczy.
H 411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H 351 Podejrzewa się że powoduje raka.
H 314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

P 102 Chronić przed dziećmi
P 280 Stosować rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
P 305 + 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.
P 314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
C – Produkt żrący
R 34 - Powoduje oparzenia

Wyjaśnienie skrótów i akronimów
NDS
Najwyższe Dopuszczalne Stężenie
NDSCh Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe
NDSP Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe
DSB
Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym
Eye Irrit. 2
Działanie drażniące na oczy kat. 2
Skin Irrit. 2
Działanie drażniące na skórę kat. 2
Skin Sens. 1
Działanie uczulające na skórę kat. 1
Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego kat. 2
PBT
Substancja trwała, ulegająca bioakumulacji i toksyczna
vPvB Substancja bardzo trwała i ulegająca intensywnej bioakumulacji
Szkolenia
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.
Osoby związane z transportem materiałów niebezpiecznych w myśl umowy ADR powinny zostać
odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiązków (szkolenie ogólne,
stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczeństwa).
Dodatkowe informacje
Data wystawienia:
Wersja:

01.08.2015 r.
1.0/PL

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.

Koniec karty charakterystyki

