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KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO
Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z

dnia 18 grudnia 2006 r. (REACH) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830

Data sporządzenia: 30.05.2022

Data aktualizacji: 30.05.2022

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu:

Nazwa handlowa: „JAX” Wirusobójczy, bakteriobójczy i grzybobójczy preparat dezynfekcyjny.

Unique Formula Identifier (UFI): AX20-509G-W00R-AFTH

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

Zastosowanie  zidentyfikowane:  Produkt  przeznaczony  jest  do  higienicznej  i  chirurgiczneh  dezynfekcji  rąk  metodą

wcierania  oraz  do  dezynfekcji  powierzchni  kontaktujących  i  niekontaktujących  z  żywnością.  Produkt  ma  działanie

bakteriobójcze, prątkobójcze oraz pełne działanie wirusobójcze ( wirusy osłonkowe i bezosłonkowe).

Zastosowanie Odradzane: Nie określono

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

Producent: Michał Mierzwa EmiChem P.P

Adres: ul. Wójtowska 16, 61-654 Poznań

Biuro: ul. Główna 30A, 61-007 Poznań

Tel.: +48 601 765 163

+48 669 111 640

+48 61 826 16 16

E-mail: jax@jax.com.pl

Strona www: www.jax.com.pl

Kompetentna osoba odpowiedzialna z kartę charakterystyki: Kamil Wieliczko

E-mail (kompetentna osoba): kontrolajakosci2@jax.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego:

Ogólny telefon alarmowy 112

mailto:kontrolajakosci2@jax.com.pl
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SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasa zagrożenia
Klasa i kategoria

zagrożenia

Zwrot
wskazujący

rodzaj
zagrożenia

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. (Flam. Liq. 2) H225

2.2. Elementy oznakowania:

Oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO

Piktogramy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zwroty wskazujące środki ostrożności - zapobieganie

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

Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie

P370+P378 W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy CO2, gaśnicy pianowej, proszkowej do gaszenia.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie

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

Usuwanie:

P501 Zawartość/pojemnik  usuwać  do  odpowiednio  oznakowanych  kontenerów

przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę.

2.3. Inne zagrożenia:

Nie ma dodatkowych informacji.
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SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1. Substancje:

Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny:

Opis mieszaniny

Skład/informacja o składnikach
Nazwa

substancji
Identyfikator Stężenie Klasyfikacja zg. z .

1272/2008/WE
Piktogramy Specyficzne

stężenia graniczne

Alkohol etylowy

Nr. CAS

64-17-5

Nr. WE

200-578-6

Nr. Indeksowy

603-002-00-5

Nr. Rej. REACH

01-2119457610-
43-XXXX

80%≤c<100% Flam. Liq.2 / H225 -

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy:

Po narażeniu przez drogi oddechowe
- Wentylacja świeżym powietrzem
- W razie potrzeby wezwać pomoc medyczną

Po kontakcie z oczami
- Przemywać oczy zimną wodą bieżącą przez 15 minut ( mały przepływ wody skierowany ma zewnętrzną stronę

twarzy - nigdy w stronę oka zdrowego)
- Natychmiast skonsultować się z okulistą

Po kontakcie ze skórą
- Zdjąć zabrudzoną odzież
- Skażone miejsca zmyć wodą
- Skonsultować się z lekarzem

Po narażenie przez przewód pokarmowy
- Nie prowokować wymiotów (wymioty w przypadku utraty świadomości mogą doprowadzić do zadławienia)
- Jeżeli zatruty jest przytomny wypłukać usta wodą
- Wezwać pomoc medyczną

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:

Brak danych.



4 / 11

EmiChem P.P.
ul. Wójtowska 16
61-654 Poznań
www.jax.com.pl
`

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym:

Decyzją o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładniej ocene stanu poszkodowanego

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze:

Odpowiednie środki  gaśnicze:  Środki  gaśnicze należy dostosować do  otoczenia.  Zaleca się  stosowanie  rozproszonych

prądów wodnych, pian, proszków gaśniczych, dwutlenku węgla, 

Niewłaściwe środki gaśnicze: Zwarte prądy wody.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:

Podczas pożaru mogą wytwarzać się trujące dymy zawierające tlenki węgla. Nie wdychać dymów.

5.3. Informacje dla straży pożarnej:

Przy pożarze i w razie powstania dużej ilości dymów, gazów i par stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych,
aparaty  oddechowe z  niezależnym dopływem powietrza  oraz  kombinezony  ochronne i  odzież  ochronną odporną  na
działanie środków chemicznych.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISK

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

Usunąć źródła ognia. Nie palić tytoniu, Unikać tworzenia iskier. Unikać konaktu z oczami i ubraniem. Nie wdychać oparów. 
Skażone pomieszczenia dokładnie przewietrzyć. Nosić ubranie ochronne. Osby niezabezieczone przenieść w bezpieczne 
miejsce.

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy:
Zapewnienie wystarczającej  wentylacji.  Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.  Unikać kontaktu ze
skórą, oczami i odzieżą. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy:
Ograniczyć  dostęp osób postronnych do obszaru  awarii  do czasu zakończenia  odpowiednich  operacji  oczyszczania.
Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

6.2. Środki     ostrożności     w     zakresie     ochrony     środowiska:  
W przypadku dużych wycieków ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska przez obwałowanie terenu. Nie dopuścić do
przedostania się produktu do studzienek ściekowych, wód i gleby. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze.

6.3. Metody     i     materiały     zapobiegające     rozprzestrzenianiu     się     skażenia     i     służące     do     usuwania     skażenia:  
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Zebrać przy pomoy subcstancji absorbującej cieszcz. Przezkazać do likwidacji.

6.4. Odniesienia do innych sekcji:
Odnieść się również do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:

Zapobieganie  zatruciom:  Zapobiegać tworzeniu stężeń par/  mgły  przekraczających ustalone dopuszczalne wartości
narażenia zawodowego. Zapewnć skuteczną wentylację. Unikać zanieczyszczenia oczu iubrania. Unikać wdychania par/
mgły. Nieużywane pojemniki trzymać szczelnie zamknięte.

UWAGA: Zanieczyszczoną/ nasiąkniętą odzież usunąć w bezpieczne miejsce z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

Stosować środki ochrony indywidualnej zodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty charakterystki.

Zapobieganie pożarom i wybuchom: Nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu, usunąć inne źródła zapł

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych
niezgodności:
Przechowywać  wyłacznie  w  certyfikowanych,  właściwie  opakowaniach,  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach  w
temperaturze powyżej 5°C. Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:
Nie dotyczy.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY  INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli:

Krajowe dopuszczalne wartości

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

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

1286) określa wartości NDS, NDSCh, NDSP dla składników produktu:

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego ( najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy)

Nazwa czynnika Numer CAS NDS NDSCh NDSP
Alkohol etylowy 64-17-5 1900 mg/m3 - -

Adnotacja
NDS 8godz. Średnia ważona czasu (dopuszczalne długotrwałe narażenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu podstawowego równego osiem godzin,

jako czasowa średnia ważona, (jeżeli nie postanowiono inaczej) 
NDSCh Dopuszczalna wartość krótkotrwałego narażenia: wartość dopuszczalna, powyżej której narażenie nie powinno mieć miejsca, a która dotyczy 15-minutowego

okresu, (jeżeli nie postanowiono inaczej)

8.2. Kontrola narażenia:

Osobiste wyposażenie ochronne ( indywidualne wyposażenie ochronne)

Przestrzegać  ogólnych  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny.  Podczas  pracy  nie  jeść,  nie  pić  i  nie  palić  tytoniu.  Unikać
zanieczyszczenia skóry i oczu.

Ochrona dróg oddechowych: Nie jest wymagana.

Ochrona oczu: Nie jest wymagana.

Ochrona rąk i skóry: Nie jest wymagana.

Kontrola narażenia środowiska

Nie dotyczy.
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SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

Parametr: Wartość / Metoda badania / Uwagi

1. Wygląd Przezroczysta, jednorodna ciecz, bez 
zanieczyszczeń mechanicznych

2. Zapach Charakterystyczny alkoholowy
3. Próg zapachu Nie oznaczono
4. pH Nie oznaczono
5. Temperatura topnienia/krzepnięcia Nie oznaczono

6. Początkowa temperatura wrzenia i zakres 
temperatur wrzenia

Nie oznaczono

7. Temperatura zapłonu Nie dotyczy
8. Szybkość parowania Nie oznaczono
9. Palność (ciała stałego gazu) Mieszanina P
10.Górna/dolna granica palności lub górna/dolna 
granica wybuchowości 

Nie oznaczono

11. Prężność par Nie oznaczono
12. Gęstość par Nie oznaczono
13. Gęstość względna Ok/ 0,850 [g/cm3] (w 20 oC)
14. Rozpuszczalność Nieograniczona rozpuszczalność w wodzie

15. Współczynnik podziału n-oktanol/ woda Nie oznaczono
16. Temperatura samozapłony Nie oznaczono
17. Temperatura rozkładu Nie oznaczono
18. Lepkość Nie oznaczono
19. Właściwości wybuchowe Nie oznaczono
20. Właściwości utleniające Nie oznaczono

9.2. Inne informacje:
Brak danych

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność:

Reaguje z silnymi utleniaczami, metalami alkalicznymi, tlenkami metali, kwasami.

10.2. Stabilność chemiczna:

Stabilny przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania i stosowania.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:

Brak danych.

10.4. Warunki, których należy unikać:

Silne  nagrzanie  pomieszczenia  bez  wentylacji.  Chronić  pojemniki  przed  długotrwałym  działaniem  promieniowania

świetlnego

10.5. Materiały niezgodne:

Brak danych.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu:

W trakcie pożaru powstają tlenki węgla.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
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Toksyczność ostra
Toksyczność ostra składników mieszaniny

Nazwa 
substancji

Nr. CAS Droga
narażenia

Gatunek Stężenia oraz
dawki śmiertelne i

toksyczne

Alkohol etylowy 64-17-5 Droga pokarmowa Królik LD50 =6300mg/kg

Alkohol etylowy 64-17-5 Droga pokarmowa Szczur LD50 =7060mg/kg

Alkohol etylowy 64-17-5 Droga pokarmowa Mysz LD50 =3450mg/kg

Alkohol etylowy 64-17-5 Inhalacyjnie Mysz LC50= 39 mg/m3 /
4h

Alkohol etylowy 64-17-5 Inhalacyjnie Szczur LC50= 20000
ppm/10h

Działanie żrące/podrażniające skórę

Może powodować podrażnienia skóry.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Może powodować podrażnienia i zaczerwienienie oka.

Działanie uczulające na skórę lub drogi oddechowe

Nie klasyfikuje się jako działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę.

Podsumowanie oceny właściwości CMR

Nie klasyfikuje się jako działający mutagennie na komórki rozrodcze, rakotwórczy, ani jako działający 

toksycznie na rozrodczość

 Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

Nie klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (narażenie wielokrotne).

 Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie wielokrotne

Nie klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (narażenie wielokrotne).

Zagrożenie zwiazane z aspracją

Nie klasyfikuje się jako stwarzająca zagrożenie spowodowane aspiracją.

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznym i toksykologicznymi

 W przypadku połknięcia

Brak danych.

 W przypadku dostania się do oczu

Brak danych.

 W przypadku dostania się na skórę

Brak danych.

 W przypadku dostania się do dróg oddechowych

Brak danych.

Inne informacje.

Żadne

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
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12.1. Toksyczność:

Alkohol etylowy / CAS: 64-17-5

Toksyczność ostra dla organizmów wodnych: 

Stężenie śmiertelne dla - ryb (ogólnie): 9000 mg/dm3 /24 godz. 

Carassius auratus: 0,25 cm3 /dm3 /6 godz. 

Toksyczność ostra dla innych organizmów:  Graniczne stężenie toksyczne dla : 

Skorupiaków : Daphnia magna : 7800 mg/dm3 

Bakterii : Pseudomonas putida : 6500 mg/dm3 

Glonów : Scenedesmus quadricauda : 5000 mg/dm3 Microcystis aeruginosa : 1450 mg/dm3

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:

Informacja dotycząca składników (dane literaturowe):

Alkohol etylowy / CAS: 64-17-5

Produkt z łatwością ulega biodegradacji BOD20=84%. Substancja podda się łatwej biodegradacji w 

instalacjach oczyszczania ścieków.:

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Produkt nie powinien wykazywać zdolności do bioakumulacji.

12.4. Mobilność w glebie:

Produkt dobrze rozpuszczalny w wodzie

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:

Nie dotyczy

12.6. Inne szkodliwe skutki działania:

Dane nie są dostępne.

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów:

Zalecenia dotyczące mieszaniny:
Pozostałości płynu do mycia szyb dokładnie spłukać wodą, a popłuczyny kierować do kanalizacji.

Zalecenia dotyczące zużytych opakowań:

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak
jak  preparat.  Puste  opakowanie  można składować  w  pojemnikach  przeznaczonych  do  zbiórki  opakowań  z  tworzyw
sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji.

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).
Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.
U. z 2019 r. poz. 542 z późn. zm.).
Klasyfikacja kodu odpadu i rodzaj zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
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14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: ETANOL W ROZTWORZE.

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3

14.4 Grupa pakowania: II

14.5. Zagrożenia dla środowiska: Nie stanowi zagrożenia dla środowiska

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: 
Kategoria transportowa: 2

Kod ograniczeń przewozu przez tunele: D/E

Podczas manipulowania ładunkiem zakładać środki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcją 8.Unikać źródeł zapłonu

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:
Nie dotyczy

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny:

Przepisy krajowe / wewnątrzwspólnotowe:

 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.  w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 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.

 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L335/1 z
dnia 31.12.2008)(wraz z późn.zm.).

 Rozporządzenie  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) (Dz. Urz. UE L 133 z dnia 31 maja 2010 r.)

 Rozporządzenie  (WE)  nr  648/2004  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  31  marca  2004r.  w  sprawie
detergentów.

 Rozporządzenie  Komisji  (WE)  Nr  830/2015  z  dnia  28  maja  2015  r.  zmieniające  rozporządzenie  (WE)  nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  6  czerwca  2014  r.  w  sprawie  najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014, poz.
817).

 Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dn.  5.03.2009  r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań  substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 53,
poz. 439)

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.2011.33.166) z późniejszymi zmianami.

 Ustawa  z  dnia  25.02.  2011  r.  o  substancjach  chemicznych  i  ich  mieszaninach  (Dz.U.  2011.63.322  wraz  z
późn.zm.))

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków
ochrony indywidualnej (Dz.U.2005.259.2173).

 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.2005.11.86) ze zmianami

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz.
1923)

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 98/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów
oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
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 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 94/62 z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i
odpadów opakowaniowych.

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r.

poz. 542 z późn. zm.).
 Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące
tego produktu przedstawiono w celu  uwzględnienia  wymogów bezpieczeństwa,  a nie  zagwarantowania jego szczególnych właściwości.  W
przypadku, gdy warunki stosowania preparatu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie preparatu
spada na użytkownika.
Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem, o zagrożeniach i środkach ochrony
osobistej wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki.
Niniejsza  karta  charakterystyki  opracowana  została  na  podstawie  kart  charakterystyki  surowców  znajdujących  się  w  składzie  preparatu
dostarczonych przez producentów oraz w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.
Klasyfikacji preparatu dokonano na podstawie maksymalnych stężeń składników niebezpiecznych.

Pełne brzmienia symboli oraz zwrotów H z punktu 3:

H225 - Łatwopalna ciecz i pary.
Flam. Liq. 2 - Substancja ciekła łatwopalna kat. 2H315 – Działa drażniąco na skórę

Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki

NDS Najwyższe dopuszczalne stężenie
NDSCh Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
NDSP Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe
DSB Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym
vPvB (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
PBT (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna
RID Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
IMDG Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych
IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
LC50 Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt
Literatura i źródła danych:
Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 – 15 karty charakterystyki.

Zalecenia dotyczące szkoleń pracowników:
Pracownicy stosujący produkt powinni być przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagań higienicznych, stosowania
ochron indywidualnych, działań zapobiegających wypadkom, postępowań ratowniczych itd.

Karta charakterystyki nie jest świadectwem jakości produktu. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie, jako pomoc dla bezpiecznego
postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Osoby pracujące z tym produktem powinny zostać poinformowane o
zagrożeniach i zalecanych środkach ostrożności. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie wymienionego produktu i jego określonych
zastosowań.  Mogą one  nie  być  aktualne  lub  wystarczające dla  tego materiału  użytego w  połączeniu  z  innymi  materiałami  lub  w  innych
zastosowaniach,  niż  wymienione  w  karcie.  Użytkownik  produktu  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm  i
przepisów,  a  także  ponosi  odpowiedzialność  wynikającą  z  niewłaściwego  wykorzystania  informacji  zawartych  w  Karcie  lub  niezgodnego
z przeznaczeniem zastosowania produktu. W przypadku szczególnych zastosowań należy dokonać oceny narażenia i opracować odpowiednie
zasady postępowania, programy szkoleniowe zapewniające bezpieczeństwo pracy.
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