KARTA CHARAKTERYSTYKI
Karta sporządzona zgodnie z rozporządzeniem REACH 1907/2006/WE (Dz.Urz. UE L 396 z 30.12.2006 r. z późn. zm.)

Data wydania: 21.07.2011
Aktualizacja: 30.03.2015

Wydanie 6

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu:

AROX Płyn na krety i nornice
Numer katalogowy: 962, 994, 995, 985
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowanie odradzane:
Zastosowanie zidentyfikowane: Produkt biobójczy.
Zastosowanie odradzane: Każde inne zastosowanie, które wykracza poza treść instrukcji stosowania produktu.
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:
Podmiot odpowiedzialny/ Producent:
Agrecol J.P.
98-400 Wieruszów
Mesznary 2
Tel./ fax (62) 7841333

www.agrecol.pl

j.prymas@agrecol.pl

Konfekcjoner:
Agrecol Sp. z o.o.
98-400 Wieruszów
Mesznary 2
Tel./ fax (62) 78 32 000

www.agrecol.pl

e-mail: agrecol@agrecol.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego:
Telefon alarmowy (+48) 62 7841333 Biuro firmy: w godzinach 700 - 1500
112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)
+48 22 619 55 54 (Ośrodek Informacji Toksykologicznej w Warszawie)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008:
Łatwopalna ciecz i pary, kategoria 3 - Flam. Liq. 3; H 226
Działanie szkodliwie w następstwie wdychania, kategoria 4 - Acute Tox. 4, H 332
Działa drażniąco na skórę, kategoria 2- Skin Irrit.2, H 31- Skin Irrit.2, H 315
Może powodować reakcję alergiczną skóry, kategoria 1 oraz podkategorie 1A i 1B- Skin Sens. 1, H 317
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych, kategoria 3- STOT SE 3, H335
Powoduje poważne uszkodzenia oczu, kategoria 1 - Eye Dam 1; H 318
Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego, kategoria 3 - Aquatic Chronic 3; H 412
Zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG lub 1999/45/UE:
Produkt łatwopalny, R 10,
Produkt szkodliwy, Xn; Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, R 20,
Produkt drażniący, Xi; Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę, R 37/38,
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, R 41,
Produkt uczulający, Xi, Może powodować uczulenie w kontakcie ze skór, R 43,
Produkt niebezpieczny dla środowiska wodnego, R 52/53
2.2. Elementy oznakowania.
Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008:
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze:

Niebezpieczeństwo
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Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226
H315
H317
H318
H332
H335
H412
Zwroty określające środki ostrożności:
P102
P210
P261
P273
P280
P305 + P351 + P338

P312
P333 + P313
P501

Łatwopalna ciecz i pary.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Chronic przed dziećmi.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł
iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Unikać wdychania par.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę
twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Dalej płukać.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ / lekarzem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawartość/ pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników
na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

2.3. Inne zagrożenia.
Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Skład/informacje o składnikach
3.1. Substancje.
Nie dotyczy.
3.2. Mieszaniny.

Nazwa
substancji

Klasyfikacja
substancji
wg Dyrektywy
67/548/EWG

Nr CAS/
Nr WE

Nr
rejestracji
REACH

>25

8013-75-0/
232-395-2

podlega
przepisom
okresu
przejściowego

Xn
Xi

R 10
R 20
R 37/38
R 41

<5

91722-69-9/
294-470-6

podlega
przepisom
okresu
przejściowego

Xn
Xi
N

R 38
R 43
R 65
R 51/53

Stężenie
%

Klasyfikacja substancji
wg Rozporządzenia (WE)
1272/2008 CLP

Substancje niebezpieczne
Oleje fuzlowe
(alkohole wyższe
pochodzenia
naturalnego)

Olejek lawendowy

Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Asp. Tox. 1
Aquatic Chronic 2

H226
H332
H335
H315
H318
H315
H317
H304
H411

Pełne brzmienie zwrotów H i zwrotów R podano w Sekcji 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy.
Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio
przeszkolonym. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta-usta.
4.1.1. Narażenie inhalacyjne: W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże
powietrze. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć / lekarzem.
4.1.2. Skażenie skóry: Umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem, spłukać dokładnie wodą. W przypadku wystąpienia
podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
4.1.3. Skażenie oka: W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. dalej płukać.
4.1.4. Narażenie w wyniku spożycia: Nie wywoływać wymiotów, wypłukać usta wodą, natychmiast skontaktować się
z lekarzem. Jeśli poszkodowany jest przytomny można podać do wypicia dużą ilość wody.
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4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia.
Narażenie oczu: działa drażniąco, stwarza ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Narażenie skóry: powoduje podrażnienia, może wywołać uczulenia.
Narażenie układu oddechowego: podrażnienie błon śluzowych nosa, gardła i dalszych odcinków układu oddechowego.
Wchłania się przez drogi oddechowe - działa szkodliwie, może wpływać na centralny układ nerwowy, wysokie stężenia
wywołują efekty narkotyczne.
Narażenie poprzez układ pokarmowy: spożycie powoduje podrażnienia błon śluzowych jamy ustnej, języka, gardła
i dalszych odcinków przewodu pokarmowego. Po wchłonięciu mogą wystąpić objawy zatrucia pokarmowego, ból
brzucha, zawroty głowy, nudności i wymioty. Połkniecie dużych ilości może być niebezpieczne dla zdrowia.
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania
z poszkodowanym.
Decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze.
Odpowiednie środki gaśnicze: piana alkoholoodporna lub suche proszki gaśnicze (A,B,C), dwutlenek węgla
(gaśnica śniegowa), piasek lub ziemia, mgła wodna. Stosować metody gaśnicze odpowiednie do warunków
otoczenia. Niewłaściwe środki gaśnicze: silny strumień wody.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną.
Łatwopalna ciecz i pary. W trakcie pożaru, pod wpływem działania wysokich temperatur uwalniają się toksyczne
produkty rozkładu zawierające min. tlenki węgla.
5.3. Informacje dla straży pożarnej.
Pojemniki znajdujące się w strefie pożaru chłodzić rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to możliwe usunąć ze
strefy zagrożenia. W przypadku pożaru w zamkniętym pomieszczeniu należy stosować odzież ochronną i aparat
oddechowy na sprężone powietrze. Nie dopuszczać do przedostania się wody gaśniczej do wód powierzchniowych,
gruntowych i kanalizacji.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.
Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: zawiadomić o awarii odpowiednie służby. Usunąć
z obszaru zagrożenia osoby niebiorące udziału w likwidacji awarii. Usunąć wszystkie potencjalne źródła zapłonu.
Dla osób udzielających pomocy: Zadbać o odpowiednią wentylację, unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie wdychać par
produktu. Stosować indywidualne środki ochrony osobistej.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska.
Zapobiegać rozprzestrzenianiu się oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiorników wodnych, poinformować władze lokalne
w przypadku niemożności zapewnienia ochrony. W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu obwałować teren wokół
rozlewiska.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia.
Zapobiegać rozprzestrzenianiu się i usuwać poprzez zebranie na niepalnym materiale absorpcyjnym (piasek, trociny,
ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiał umieścić w odpowiednio oznakowanych
pojemnikach w celu utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.4. Odniesienia do innych sekcji.
Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty.
Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania.
Stosować tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikać kontaktu z oczami. Unikać przedłużonego lub
powtarzającego się kontaktu ze skórą. Unikać rozlewania. Unikać wdychania par produktu oraz produktów spalania.
Unikać źródeł zapłonu, podwyższonej temperatury, gorących powierzchni i otwartego ognia. Nie stosować narzędzi
skrawających powodujących iskrzenie. Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny: myć ręce po użyciu,
zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
niezgodności.
Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym szczelnie
zamkniętym, oryginalnym pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła, gorących
powierzchni i otwartego ognia. Nie składować materiałów nasączonych produktem (zagrożenie pożarowe). Jeżeli
przepakowanie jest konieczne, upewnić się czy nowe opakowanie jest odpowiednie dla rodzaju produktu. Po otwarciu
szczelnie zamykać pojemniki i ustawiać w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekom produktu. Nie przechowywać
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w pobliżu mocnych kwasów i silnych utleniaczy.
7.3. Szczególne zastosowania końcowe.
Produkt biobójczy.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/ środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli.
Produkt nie zawiera w swoim składzie substancji podlegających kontroli narażenia w środowisku pracy
wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217 z 2002 r. poz. 1833, z późn. zm.)
8.2. Kontrola narażenia.
8.2.1. Stosowane techniczne środki kontroli:
Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. W warunkach przemysłowych zapewnić wentylację wywiewną.
8.2.2. Indywidualne środki ochrony:
a) ochrona oczu lub twarzy: Unikać zanieczyszczenia oczu. W przypadku zagrożenia pryśnięciem do oka nosić szczelne
okulary ochronne (gogle ochronne) lub osłonę twarzy,
b) ochrona skóry rąk: Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów wykonanych z nitrylu lub
neoprenu zgodnych z normą EN-PN 374:2005 (grubość materiału >0,4mm, czas przenikania >480min.).
Materiał, z jakiego wykonane są rękawice: Wybór odpowiednich rękawic nie zależy jedynie od materiału, ale też od marki
i jakości wynikających z różnic producentów. Odporność materiału, z którego wykonane są rękawice może być określona
po przeprowadzeniu testów. Dokładny czas zniszczenia rękawic musi być ustalony przez producenta,
c) ochrona dróg oddechowych: Unikać wdychania par produktu i rozpylonej cieczy,
d) zagrożenia termiczne: brak zaleceń
8.2.3. Kontrola narażenia środowiska.
Nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się w środowisku i przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych.

SEKCJA 9 : Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.
a) Wygląd: ciecz o żółtym, z możliwym pomarańczowym odcieniem,
b) Zapach: charakterystyczny,
c) Próg zapachu: brak danych,
d) pH: brak danych,
e) Temperatura topnienia/krzepnięcia: brak danych,
f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 94-152 oC,
g) Temperatura zapłonu: 49 oC,
h) Szybkość parowania: brak danych,
i) Palność: nie dotyczy,
j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: brak danych,
k) Prężność par: brak danych,
l) Gęstość par: brak danych,
m) Gęstość względna: 0,810-0,860 g/cm3,
n) Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie,
o) Współczynnik podziału n-oktanol/woda: brak danych,
p) Temperatura samozapłonu: brak danych,
q) Temperatura rozkładu: brak danych,
r) Lepkość: brak danych,
s) Właściwości wybuchowe: Nie posiada, pary mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem,
t) Właściwości utleniające: brak danych,
9.2. Inne informacje.
Brak danych.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność.
Brak.
10.2. Stabilność chemiczna.
Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i stosowania.
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji.
Brak.
10.4. Warunki, których należy unikać.
Unikać podwyższonej temperatury, bezpośredniego
i otwartego ognia.

działania

promieni

słonecznych,

gorących

powierzchni
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10.5. Materiały niezgodne.
Silne kwasy, silne środki utleniające.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu.
Brak.

SEKCJA 11 : Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych.
Nie prowadzono badań w zakresie toksycznego działania mieszaniny. Produkt został sklasyfikowany jako stwarzający
zagrożenie.
11.1.2. Mieszanina
a) Toksyczność ostra mieszaniny:
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
b) Działanie żrące/ drażniące na skórę:
Działa drażniąco na skórę.
c) Poważne uszkodzenie oczu/ działanie drażniące na oczy:
Powoduje poważne uszkodzenia oczu.
d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
f) Rakotwórczość:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
g) Szkodliwe działanie na rozrodczość:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
h) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe:
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
i) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
j) Zagrożenie spowodowane aspiracją:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia:
Narażenie oczu: działa drażniąco, stwarza ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Narażenie skóry: powoduje podrażnienia, może wywołać uczulenia.
Narażenie układu oddechowego: podrażnienie błon śluzowych nosa, gardła i dalszych odcinków układu oddechowego.
Wchłania się przez drogi oddechowe - działa szkodliwie.
Narażenie poprzez układ pokarmowy: spożycie powoduje podrażnienia błon śluzowych jamy ustnej, języka, gardła
i dalszych odcinków przewodu pokarmowego. Po wchłonięciu mogą wystąpić objawy zatrucia pokarmowego, ból
brzucha, zawroty głowy, nudności i wymioty. Połkniecie dużych ilości może być niebezpieczne dla zdrowia.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
Ze względu na zawarte składniki mieszanina jest sklasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska. Działa
szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Nie należy dopuszczać do przedostania się do wód
gruntowych, kanalizacji i cieków wodnych.
12.1. Toksyczność.
Nie są znane
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu.
Biodegrodawalny..
12.3. Zdolność do bioakumulacji.
Nie są znane.
12.4. Mobilność w glebie.
Mieszalny z wodą, łatwo odparowuje.
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB.
Nie spełniają kryteriów PBT i vPvB.
12.6. Inne szkodliwe skutki działania.
Brak danych.
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SEKCJA 13 : Postępowanie z odpadami
Obowiązujące przepisy prawne:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206);
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 888);
13.1. Metody unieszkodliwiania produktu/ opakowania:
Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Zawartość/
pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
Należy postępować zgodnie z wymaganiami państwa, do którego jest dostarczona karta charakterystyki. Przekazać
podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Puste
opakowania i pozostałości preparatu podlegają selektywnej zbiórce odpadów.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1. Numer UN.
Numer rozpoznawczy materiału: UN 1993.
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN.
Prawidłowa nazwa przewozowa: materiały ciekłe zapalne I.N.O. (olej fuzlowy)
14.3. Klasa zagrożenia w transporcie.
Klasyfikacja według RID i ADR: 3
14.4. Grupa pakowania.
Grupa pakowania: 3
14.5. Zagrożenia dla środowiska.
Stwarza zagrożenia.
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników.
Brak danych.
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC.
Brak danych.

SEKCJA 15 : Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny.
 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 793/9/3
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 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 z późniejszymi zmianami;
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. ( Dz.U. 2002 nr 217 poz.
1833 ) wraz z późniejszymi zmianami;
 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 ) ;
 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 nr 11 poz. 86);
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);
 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 z 2011 r);
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i ich
mieszanin (Dz.U. z 2012r., poz. 1018);
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich
klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. z 2010r. Nr 27 poz.140), z późn. zm.
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012r., poz. 445);
 Ustawa z dnia 13.09.2002 o produktach biobójczych (Dz.U. Nr 175 poz. 1433, tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 39,
poz. 252), z późn. zm.
 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
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w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz Urz. Uni Europejskiej L 2012 r.
nr 167).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków
ochrony indywidualnej (Dz.U z 2005, nr 259, poz. 2173);
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub
stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny(Dz.U z 2013r. poz.180);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.03.169.1650, Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690,
Dz.U.11.173.1034;
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U z 2011,nr 227, poz. 1367);
Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 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.z 2013r., poz. 815);
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r. w sprawie stosowania ograniczeń
wyszczególnionych w załączniku XVII do Rozporządzenia 1907/2006 (Dz.U 2013 poz. 1314);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.
1206);
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (Dz.U. 2013 poz. 888);

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego.
Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16 : Inne informacje
Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy.
Karta została opracowana na podstawie danych na temat produktu, danych literaturowych i doświadczenia,
z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.
Kartę charakterystyki sporządzono dla tego typu produktu i jest ona przeznaczona wyłącznie dla niego.
Skróty i akronimy:
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia podane w sekcji 3
Xi
Xn
N
R10
R20
R38
R37/38
R41
R43
R65
R51/53
R52/53

Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Skin. Sens. 1
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
H226
H304
H315
H317
H318
H332
H335
H411

drażniący
szkodliwy
niebezpieczny dla środowiska
łatwopalny
działa szkodliwie przez drogi oddechowe
działa drażniąco na skórę.
działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę
ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w
środowisku wodnym
substancja ciekła łatwopalna kategorii 3
zagrożenie spowodowane aspiracją kategorii 1
toksyczność ostra kategorii 4
poważne uszkodzenie oczu kategorii 1
działanie uczulające na skórę kat. 1
działanie drażniące na skórę kategorii 2
działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie kategorii 3
stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego kategorii 2
łatwopalna ciecz i pary
połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
działa drażniąco na skórę
może powodować reakcje alergiczna skóry
powoduje poważne uszkodzenia oczu
działa szkodliwie w następstwie wdychania
może powodować podrażnienie dróg oddechowych
działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Pozostałe skróty:
Klasyfikacja CLP- zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008
Klasyfikacja WE – zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE
m/m - masowo masowy
Numer WE - tzn. EINECS, ELINCS lub NLP, jest oficjalnym numerem danej substancji w Unii Europejskiej
Nr CAS - oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service
PBT – oznaczenie substancji trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych
vPvB - oznaczenie substancji bardzo trwałych, wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
LD 50 - dawka substancji, powodująca śmierć 50% badanej populacji.
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CL 50 – stężenie powodujące inhibicję medialną
EC 50 jest stężeniem, które według szacunków powoduje unieruchomienie 50% rozwielitek w podanym okresie ekspozycji.
LC 50 - stężenie substancji, powodująca śmierć 50% badanej populacji ryb.
NDS - najwyższe dopuszczalne stężenie
NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (progowe)

Ujawnienie składnika wymaga rozporządzenie (WE) 528/ 2008: lawenda <5%.
Odniesienia do kluczowej literatury:
Karty charakterystyki producenta i dostawcy mieszaniny.
Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny:
Klasyfikacja dokonana na podstawie metody obliczeniowej.

Informacje dotyczące szkoleń dla pracowników:
Szkolenia w zakresie BHP.
AKTUALIZACJA:
Aktualizacja: Sekcja 1,2,3,4,5,7,8,11,12,13,15,16
Zastępuje wersję 5.
Szkolenia:

Nie wymagane. Zapoznać się z kartą charakterystyki lub etykietą.

- KONIEC KARTY CHARAKTERYSTYKI-
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