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 Opracowano na podstawie Rozporządzenia REACH ( WE ) Nr 1907/2006;Art.31;załącznik II
          
                                                                                                                                                                                  Data sporządzenia arkusza:  02.05. 2010r
                                                                               
                                             
1.  IDENTYFIKACJA  PREPARATU I   PRODUCENTA

Nazwa handlowa : Antybakteryjne mydło w płynie WOTON-   zielone jabłko, brzoskwinia,
                                                                                                             konwalia 
 

Zastosowanie : Stosowane jest do utrzymania czystości rąk i całego ciała osób pracujących 
w przetwórstwie spożywczym i wszędzie tam gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości 

osobistej. Posiada świetne właściwości bakteriobójcze. Pozostawia skórę gładką ,elastyczną 
i lekko nawilżoną.

                           

Producent  :  Firma „WOTON” Wajer Włodzimierz
                                            ul. Leśna 17 a , 56-100 Wołów
                                                     tel.  71 389 11 76 ;  fax.  71 389 11 76
                                            e-mail: woton @poczta.fm

Telefony  alarmowe  :  
Straż pożarna :  tel. 998 
Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi: tel. 042 631 47 25

2.  IDENTYFIKACJA  ZAGROŻEŃ
Zagrożenie zdrowia 
W normalnych warunkach użytkowania preparat nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie 
z ustawą z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych( Dz.U.nr.11, poz. 84).

Zagrożenie chemiczne
Preparat stabilny w normalnych warunkach użytkowania .

Zagrożenie środowiska 
Preparat wykazuje małe zagrożenie dla środowiska , organizmów wodnych i lądowych.
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3.   SKŁAD I  INFORMACJE O SKŁADNIKACH.
Mieszanina anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo-czynnych, z dodatkiem 
substancji nawilżających , barwników i kompozycji zapachowej.

Lp
Nazwa  składnika
niebezpiecznego

Stężenie 
(%)
(v/v)

NR CAS  Rodzaj 
zagrożenia

Kategoria 
niebezpiec

zeństwa
1 Substancje 

anionowo-czynne
  5-15          1335-72-4 R 36/38 Xi

2
Substancje 
niejonowo-czynne     < 5

         68603-42-9
          8061-30-7

61791-31-9
R 36/38 Xi

3 Kom. zap. konwalia <0,05 mieszanina R38- 43-
51/53 Xi

4 Kom.zap.brzoskwinia <0,05             mieszanina R384351/53        Xi

5 konserwant <0,05            111-30-8
R20/22,R34 
R42/43
R52/53

      C

6
Kom. zap.
zielone jabłko

<0,05            mieszanina
  R51/53

      Xi

1.Wszystkie składniki niebezpieczne zawarte w recepturze występują poniżej stężeń granicznych.

2.  0,05% substancji łatwopalnej w recepturze nie kwalifikuje wyrobu do tej kategorii 
niebezpieczeństwa.
4.   PIERWSZA POMOC

Wdychanie : 
Osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze.

Kontakt ze skórą : 
Odzież zanieczyszczoną preparatem  zdjąć a skórę spłukać niezwłocznie dużą ilością wody. 

Kontakt z oczami : 
W przypadku dostania się preparatu do oka należy przemywać oczy dużą ilością wody. Poszkodowanego 
w razie potrzeby skierować do okulisty.

Spożycie : 
Płukać usta dużą ilością wody, nie połykać. Jeżeli substancja została połknięta podać do picia dużą 
ilość wody.  W przypadku wystąpienia wymiotów , nie dopuścić do przedostania się wymiocin do 
dróg oddechowych. Niezwłocznie wezwać lekarza.

      Firma „WOTON” Wajer Włodzimierz
              Ul. Leśna 17 a ,56-100 Wołów

KARTA CHARAKTERYSTYKI 
Niebezpiecznego 

Preparatu

Numer:
11/2008

 Antybakteryjne mydło w płynie Strona 3z 7



Nazwa handlowa preparatu                         WOTON
    Konwaliowe, Zielone Jabłko,Brzoskwinia Wersja 1

5.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Środki gaśnicze : 
Piana, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, woda.

Szczególne niebezpieczeństwa : 
Substancja trudnopalna, nie są wymagane szczególne procedury przeciwpożarowe.

Środki ochrony indywidualnej : 
Ubranie, buty, okulary i rękawice ochronne.

6.   POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA   
      DO  ŚRODOWISKA

Osobiste środki ostrożności :
Okulary , rękawice ,buty i ubranie ochronne.

Środowiskowe środki ostrożności :
Nie dopuścić do skażenia gleby, wód gruntowych i powierzchniowych. 

Procedura oczyszczania : 
Zebrać mechanicznie do szczelnie zamkniętych, oznaczonych pojemników i przekazać do 
regeneracji lub zniszczenia . Oczyścić teren przez zmycie wodą. 

7.   POSTĘPOWANIE  Z PREPARATEM  I  JEGO  MAGAZYNOWANIE

Podczas stosowania i przechowywania preparatu przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzegać procedur, zaleceń i warunków stosowania 
określonych przez producenta.
Posługiwanie się : 
Postępować zgodnie z informacją znajdującą się na etykiecie jednostkowej preparatu. 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Przestrzegać zasad higieny osobistej.
Magazynowanie : 
Magazynować w oryginalnych , zamkniętych opakowaniach producenta. Preparat przechowywać 
należy w temperaturze: od +7°C do +30°C w pomieszczeniu suchym i zamkniętym. Preparat 
przechowywać poza zasięgiem dzieci.
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8.   KONTROLA  NARAŻENIA  I  ŚRODKI  OCHRONY  INDYWIDUALNEJ

Kontrola narażenia  :
Dopuszczalna wartość stężeń dla preparatu nie jest ustalona.
Ochrona dróg oddechowych  :
Nie wymaga
Ochrona oczu  :
Okulary ochronne
Ochrona skóry  :
Rękawice ochronne, ubranie robocze ochronne, buty robocze.
Środki higieny  : 
Unikać skażenia oczu i skóry. Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić, nie palić 
na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce, nie używać zanieczyszczonej 
odzieży. Stosować krem ochronny do rąk.
9.   WŁAŚCIWOŚCI   FIZYCZNE  I  CHEMICZNE

Postać :
Lepka ciecz
Barwa : 
Zgodna z użytym barwnikiem
Zapach : 
Odpowiedni do zastosowanej kompozycji  zapachowej.
Temperatury :
                              a)  wrzenia, ( °C) :                 -
                              b)  zapłonu, ( °C) :                 -
                             c)  topnienia ( °C)            > 0ºC

Gęstość  : 
Gęstość  preparatu      1,040 kg/l 

Rozpuszczalność  : 
Całkowicie rozpuszczalny w wodzie i w niektórych rozpuszczalnikach organicznych ( np. etanolu)
10.   STABILNOŚĆ   I   REAKTYWNOŚĆ
Stabilność  : 
Preparat  stabilny  w warunkach normalnych 
Reaktywność  : 
Materiały , których należy unikać : brak
Niebezpieczne produkty rozkładu  :
W wyniku spalania może tworzyć się tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki.
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11.    INFORMACJE  TOKSYKOLOGICZNE

Działanie na skórę : 
Przy dłuższym działaniu, preparat może działać na skórę  wysuszająco.
Działanie na oczy : 
Preparat może spowodować podrażnienie i zaczerwienienie spojówek.
Działanie na przewód pokarmowy :  
Spożycie może spowodować podrażnienie. 
Działanie przewlekłe  : 
Brak danych  .  
Połknięcie  :  
Brak danych.

12.   INFORMACJA  EKOLOGICZNA – DZIAŁANIE  NA  ŚRODOWISKO

Ruchliwość  :  
gleba : preparat nierozprzestrzenia się w glebie.
  
woda : preparat rozpuszczalny w wodzie.

Trwałość/ rozkładalność  :
Preparat ulega biodegradacji.

Ekotoksyczność  : 
Produkt nie przedstawiający zagrożenia dla organizmów lądowych oraz małe zagrożenie 
dla organizmów wodnych.

Inne szkodliwe skutki  :

Brak.
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13. POSTĘPOWANIE  Z  ODPADAMI

Opakowania : 



Opakowanie jednostkowe całkowicie opróżnić, przekazać wyspecjalizowanej firmie w celu 
odzysku lub recyklingu materiału. 
 
Preparat : 
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego preparatu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w instalacjach lub urządzeniach spełniających określone wymagania.

14.    INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja : 
Preparat nie zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny w rozumieniu międzynarodowych  
i krajowych przepisów transportowych lądowych ( RID i ADR ), morskich ( IMDG ) oraz 
powietrznych ( IATA ).  
Przewóz : 

Transport preparatu nie podlega przepisom ADR i może być przewożony dowolnymi ,krytymi 
środkami transportu. 

Sposób pakowania preparatu  :

Preparat konfekcjonowany jest w opakowania handlowe o pojemnościach : 500ml ; 1,0 i 5,0 L 
Opakowania jednostkowe pakowane są w opakowania zbiorcze: 
 

15.INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PRZEPISÓW  PRAWNYCH

Klasyfikację Preparatu wykonano wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. 
„W sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych”. 
( Dz. U. Nr 140, poz.1172)
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Opracowano na podstawie i w zgodzie z następującymi przepisami:

  -  Rozporządzenia REACH ( WE ) Nr 1907/2006;Art.31;załącznik II
-  Ustawami: z dnia  11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych 
   ( Dz. U z 2001 r. N11 ,poz. 84, Nr 100 poz. 1085,nr 123, poz.1350 i Nr 125, poz. 1367: z 2002r.
     nr135, poz. 1145 i nr 142, poz. 1187 z 2003r. Nr 189. poz. 1852 z 2004r. Nr 96, poz. 959 



     i Nr121, poz. 1263 z 2005r. Nr 179 , poz. 1485).
-  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki  
    substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego ( Dz. U. z 2002r Nr 140,poz. 1171:
    z 2005r Nr 2 poz. 8)
-  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002r w sprawie obowiązku dostarczania 
    karty charakterystyki niektórych preparatów nie zaklasyfikowanych jako niebezpieczne 
    ( Dz. U. Nr 142, poz. 1194 )
-  Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu 
    klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 171, poz. 1666 z 2004r. 
    Nr 243,poz. 2440 )
-  Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań 
    substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 173,poz. 1679:
    z 2004r. Nr 260, poz. 2595 ). 
-  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji 
    niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem ( Dz. U. Nr 201,poz. 1674)
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.listopada 2002r. w sprawie 
    najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych  dla zdrowia w 
    środowisku  pracy (Dz. U. Nr 217 poz.1833 oraz z 2005 r. Dz. U. 212, poz. 1769). 
-  Rozporządzenie  Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 
    odpadów  (Dz. U. 112, poz. 1206)

16.  INNE  INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszej  KARCIE CHARAKTERYSTYKI  spełniają wszystkie wymogi 
przewidziane obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Opracowane i podane właściwości 
mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa posługiwania się preparatem i pomoc w określeniu 
prawidłowych warunków jego transportu, dystrybucji, przechowywania i stosowania.
Dane zawarte w KARCIE nie mogą być interpretowane jako gwarancja jakości. 
Wyłącznie na użytkowniku spoczywa indywidualna odpowiedzialność dotycząca zachowania 
wszelkich środków ostrożności wymaganych podczas posługiwania się manipulowania preparatem 
i przestrzegania wszelkich obowiązujących norm i uregulowań prawnych. 
Producent preparatu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jego niewłaściwego stosowania lub
wykorzystania informacji podanych w KARCIE.  
Informacje podane w niniejszej KARCIE są dokładne, pewne i aktualne na dzień opracowania. 
KARTA opracowana została przez Producenta Preparatu.

 Firma „ WOTON” Wajer Włodzimierz 
               Ul. Leśna 17 a , 56-100 Wołów
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można u Producenta.
                     

 Wołów , dnia 05.02.2010 roku.
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