KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data wydania 06.06.2013
Aktualizacja
06.06.2013

Wydanie 1

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

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu:
AROX na komary i kleszcze.
Numer katalogowy 973
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowanie odradzane:
Zastosowanie zidentyfikowane: Produkt biobójczy do odstraszania komarów i kleszczy.
Zastosowanie odradzane: nie określono.
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:
Podmiot odpowiedzialny/Producent:
Agrecol J.P.
Mesznary 2
98-400 Wieruszów
Tel./Fax (62)7841333
Konfekcjoner:
Agrecol Sp. z o.o.
98-400 Wieruszów
Mesznary 2
Tel./ fax (62) 7832000
www.agrecol.pl
e-mail: agrecol@agrecol.pl
Adres e- mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: u.dorywala@agrecol.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego:
00
00
Telefon alarmowy (+48) 62 784133 w godzinach 7 - 17
112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)
Ośrodki toksykologiczne w Polsce:
Gdańsk
Kraków
Lublin
Łódź
Poznań
Rzeszów
Sosnowiec
Tarnów
Warszawa
Wrocław

telefon
58 682 04 04
12 411 99 99
81 740 89 83
42 657 99 00
61 847 69 46
17 866 40 25
32 266 11 45
14 629 95 88
22 619 66 54
71 343 30 08

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja mieszaniny.
Klasyfikacja 1999/45/WE:
Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.2. Elementy oznakowania.
Zawiera:

N,N-dietylo-m-toluamid (DEET)

Znak(-i) ostrzegawczy(-e):

Nie dotyczy

Symbol ryzyka:

Nie dotyczy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Nie dotyczy

Zwroty określające warunki
bezpiecznego stosowania:
S2
S 13

Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Strona 1 z 6

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie
lub etykietę.

S 26
S 46

2.3. Inne zagrożenia.
Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne) oraz vPvB (bardzo
trwałe/wykazujące wysoką zdolność do bioakumulacji).

SEKCJA 3: Skład/informacje o składnikach
3.1. Substancje.
Nie dotyczy.
3.2. Mieszaniny.
Klasyfikacja 1999/45/WE
Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nazwa substancji

Stężenie

N,N-dietylo-mtoluamid (DEET)

19,5%
195 g/kg

Nr CAS

134-62-3

Nr WE

205-149-7

Klasyfikacja
substancji
wg Dyrektywy
67/548/EWG

Xn
Xi

R 22
R 36/38
R 52/53

Klasyfikacja substancji
wg Rozporządzenia (WE)
1272/2008 CLP

Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 3

H 302
H 319
H 315
H 412

Pełne treści zwrotów określających rodzaj zagrożenia podano w sekcji 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy.
Osobie udzielającej pomocy pokaż etykietę produktu lub kartę charakterystyki.
4.1.1. Narażenie inhalacyjne: Nie jest uważane za potencjalną drogę narażenia.
4.1.2. Skażenie skóry: Zmyć dużą ilością bieżącej wody. Jeśli podrażnienie się utrzymuje skontaktować się z lekarzem.
4.1.3. Skażenie oka: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
4.1.4. Narażenie w wyniku spożycia: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie
lub etykietę.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia.
Narażenie oczu: pieczenie, łzawienie, zaczerwienienie.
Narażenie skóry: preparat jest przeznaczony do stosowania na skórę.
Narażenie układu oddechowego: przejściowe wrażenie pieczenia w nosie i gardle, kaszel i/lub trudności w oddychaniu.
Narażenie poprzez układ pokarmowy: pieczenie przewodu pokarmowego, spontaniczne wymioty.
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania
z poszkodowanym.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących, utrzymujących się objawów, wezwać lekarza. Stosować leczenie
objawowe.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze.
Zalecane środki gaśnicze: proszek gaśniczy, piana, piasek, dwutlenek węgla, rozpylona woda.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną.
W przypadku pożaru możliwość powstania niebezpiecznych gazów: tlenek węgla, tlenki azotu.
5.3. Informacje dla straży pożarnej.
Można stosować normalną procedurę przeciwpożarową.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.
Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
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6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska.
Unikać przedostania się wycieku do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych poprzez obwałowanie terenu
i studzienek kanalizacyjnych wykonanego np. z worków z piaskiem. W przypadku skażenia wód powiadomić
odpowiednie władze.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia.
Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. Oczyścić zanieczyszczony teren. Nie dopuścić do dostania się do wód,
ścieków i gleby. Zebrać materiał i umieścić w odpowiednich pojemnikach opatrzonych etykietami.
6.4. Odniesienia do innych sekcji.
Zebraną mieszaninę z sorbentem utylizować jako odpad zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji 8 i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania.
Postępowanie z preparatem:
- unikać bezpośredniego kontaktu preparatu z oczami oraz ustami,
- nie spożywać posiłków, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania z preparatu,
- należy bezwzględnie stosować się do instrukcji i sposobu użycia, umieszczonych na etykiecie.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
niezgodności.
Magazynowanie:
- produkt przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych,
odpowiadających obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w temperaturze pokojowej
0
0
od 15 C do 25 C,
- produkt zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła,
- przechowywać z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, w miejscach niedostępnych dla osób
niepowołanych, zwłaszcza dzieci.
7.3. Szczególne zastosowania końcowe.
Preparat biobójczy, repelent, odstraszający komary i kleszcze od osiadania na narażonych na ukąszenie częściach ciała.

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 normalnego użytkowania szczególne środki
ostrożności i ochrony nie są wymagane.
8.2.2. Indywidualne środki ochrony:
- rąk i skóry: preparat jest przeznaczony do stosowania na skórę
- dróg oddechowych: nie wymagane
- oczu: okulary
8.2.3. kontrola narażenia środowiska.
Postępowanie zgodne z treścią etykiety produktu zapewnia spełnienie wymagań wynikających z prawodawstwa
dotyczącego ochrony środowiska.

SEKCJA 9 : Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.
a) Wygląd: żel
b) Zapach: wyczuwalny
c) Próg zapachu: brak danych
d) pH: 5,8
e) Temperatura topnienia/krzepnięcia: brak danych,
f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: brak danych,
g) Temperatura zapłonu: nie dotyczy,
h) Szybkość parowania: brak danych,
i) Palność: brak danych,
j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: nie dotyczy,
k) Prężność par: brak danych,
l) Gęstość par: brak danych,
m) Gęstość względna:1,005 g/cm3,
Strona 3 z 6

n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Rozpuszczalność: w wodzie nie rozpuszcza się; miesza się (roztwór) w rozpuszczalnikach organicznych,
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: brak danych,
Temperatura samozapłonu: brak danych,
Temperatura rozkładu: brak danych,
Lepkość: brak danych,
Właściwości wybuchowe: nie posiada właściwości wybuchowych,
Właściwości utleniające: nie posiada właściwości utleniających.

9.2. Inne informacje.
Brak danych.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność.
Nie jest znana.
10.2. Stabilność chemiczna.
Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach magazynowania i stosowania.
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji.
Brak danych.
10.4. Warunki, których należy unikać.
Produkt:
- przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych, odpowiadających
0
0
obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w temperaturze pokojowej od 15 C do 25 C,
- zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła,
- przechowywać z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, w miejscach niedostępnych dla osób
niepowołanych, zwłaszcza dzieci.
10.5. Materiały niezgodne.
Zawarty DEET może powodować uszkodzenia/zmiękczanie gumy, tworzyw sztucznych, poliwinyli i innych elastycznych
materiałów w tym powłok lakierniczych.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu.
Brak znanych niebezpiecznych produktów rozkładu.

SEKCJA 11 : Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:
Nie prowadzono badań w zakresie toksycznego działania mieszaniny.
a) toksyczność ostra substancj DEET:
doustnie (szczur): LD50 = 1892 mg/kg
wdychanie (szczur): LC50 = 760ppm/l
skóra (szczur): LD50 = 5000 mg/kg
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

działanie drażniące: nie prowadzono badań własnych dla mieszaniny, produkt nie został sklasyfikowany jako
drażniący na podstawie zawartości składników.
działanie żrące: nie prowadzono badań własnych dla mieszaniny. Żaden ze składników nie posiada
właściwości żrących.
działanie uczulające: nie prowadzono badań własnych dla mieszaniny. Żaden ze składników nie posiada
właściwości uczulających.
toksyczność dla dawki powtarzalnej: nie prowadzono badań własnych dla mieszaniny. Nie były wymagane
na etapie rejestracji i wprowadzania produktu biobójczego do obrotu.
rakotwórczość: nie prowadzono badań własnych dla mieszaniny. Nie były wymagane na etapie rejestracji
i wprowadzania produktu biobójczego do obrotu. Żaden ze składników nie jest sklasyfikowany jako rakotwórczy.
mutagenność: nie prowadzono badań własnych dla mieszaniny. Nie były wymagane na etapie rejestracji
i wprowadzania produktu biobójczego do obrotu. Żaden ze składników nie jest sklasyfikowany jako mutagenny.
szkodliwe działanie na rozrodczość: nie prowadzono badań własnych dla mieszaniny. Nie były wymagane na
etapie rejestracji i wprowadzania produktu biobójczego do obrotu. Żaden ze składników nie jest sklasyfikowany
jako szkodliwie działający na rozrodczość.

-Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia (narastająco):
Narażenie oczu: pieczenie, łzawienie, zaczerwienienie, spadek ostrości widzenia.
Narażenie skóry: preparat jest przeznaczony do stosowania na skórę.
Narażenie układu oddechowego: przejściowe wrażenie pieczenia w nosie i gardle, kaszel i/lub trudności w oddychaniu.
Narażenie poprzez układ pokarmowy: pieczenie przewodu pokarmowego, spontaniczne wymioty.
-Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia:
Bezpośrednie skutki narażenia podano powyżej. Nie prowadzono badań własnych mieszaniny pod kątem opóźnionych
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oraz przewlekłych skutków krótko- i długotrwałego narażenia, badania nie były wymagane na etapie rejestracji
i wprowadzania biocydu do obrotu.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
Nie prowadzono badań w zakresie wpływu produktu na środowisko.
Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.
12.1. Toksyczność substancji DEET:
Bezkręgowce EC50 = 75mg/l/51h (Dalphia magna)
Glony EC50=ok. 43mg/l/72h (Selenastrum capricornutum )
Ryby LC50= 97mg/l/96h (Pstrąg tęczowy)
Bakterie – osad czynny EC50 >1000 mg/l/3h
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu.
Nie są znane.
12.3. Zdolność do bioakumulacji.
Nie ma informacji, aby którykolwiek ze składników mieszaniny posiadał zdolność do bioakumulacji.
12.4. Mobilność w glebie.
Nieznaczna mobilność w glebie.
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB.
Składniki mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT i vPvB.
12.6. Inne szkodliwe skutki działania.
Nie są znane.

SEKCJA 13 : Postępowanie z odpadami
Należy postępować zgodnie z wymaganiami państwa, do którego jest dostarczona karta charakterystyki.
Obowiązujące przepisy prawne:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późniejszymi
zmianami);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206);
Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 (M.P. Nr 101.2011, poz. 1183).
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów.
Odpady mieszaniny: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i wód
podziemnych.
Postępowanie z opakowaniami: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i wód podziemnych.
Zabrania się spalania opróżnionych opakowań po produkcie we własnym zakresie.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1. Numer UN.
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN.
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
14.3. Klasa zagrożenia w transporcie.
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
14.4. Grupa pakowania.
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
14.5. Zagrożenia dla środowiska.
Nie stwarza zagrożenia.
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników.
Brak.
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC.
Nie dotyczy, nie przewożony luzem.
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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, stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),
z późn. zm.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322),
z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji
i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171 poz. 1666) z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych (Dz.U. z 2012 r. poz 445).

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199,
poz. 1671), z późn. zm.

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. Nr 217,
poz. 1833), z późn. zm.

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. z 2005 r. Nr 11, poz. 86),
z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne
zagrożenie dla środowiska (Dz.U. Nr 217, poz.2141), z późn. zm.

Rozporządzenie (WE) NR 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), z późn. zm.

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.
 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.
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.
Klasyfikacja mieszaniny wynika z zastosowania zasad klasyfikacji zawartych w dyrektywie 1999/45/WE
Opis symboli i zwrotów określających rodzaj zagrożenia:
Według klasyfikacji WE:
Xn
Xi
R22
R36/38
R52/53

produkt szkodliwy
produkt drażniący
działa szkodliwie po połknięciu
działa drażniąco na oczy i skórę
działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany
w środowisku wodnym

Według klasyfikacji:
Acute Tox. 4
Eye irrit. 2
Skin irrit. 2
Aquatic Chronic 3
H302
H315
H319
H412

toksyczność ostra kategorii 4
działanie drażniące na oczy kategorii 2
działanie drażniące na skórę kategorii 2
stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego kategorii 3
Działa szkodliwie po połknięciu
Działa drażniąco na skórę
Działa drażniąco na oczy
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Dodatkowe określenia na oznakowaniu:
Zawiera substancję biologicznie czynną: - 19,5 % N,N-dietylo-m-toluamidu (195 g/kg)

Szkolenia:
Niezbędne szkolenia wynikają z przepisów Kodeksu Pracy.
- KONIEC KARTY CHARAKTERYSTYKI-
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