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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 

SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1 Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa: Silesia SEPT – Preparat do czyszczenia powierzchni. 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane 

Uniwersalny płyn czyszczący na bazie alkoholu do stosowania na różnego rodzaju powierzchnie. 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Silesia Oil Sp. z o.o. 
43-174 Łaziska Górne, ul. Wapienna 2 
Telefon: +48 32 224-22-94 
Fax: +48 32 224-19-05 
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki: msds@silesia-oil.com.pl 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Telefon: +48 32 224-22-94 – od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 15:00 
Ogólny telefon alarmowy: 112 

 

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: 

Lp. Kategoria Klasa zagrożenia i kod Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia 

1 2 Flam. Liq.  H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

2 2 Eye Irrit. H319: Działa drażniąco na oczy. 

3 3 STOT SE  H336: Może spowodować senność lub zawroty głowy. 

 

2.2 Elementy oznakowania 

   
Piktogramy: 
Hasło ostrzegawcze:                                           NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:  

      H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
      H319: Działa drażniąco na oczy. 
      H336: Może spowodować senność lub zawroty głowy. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności:  

      P102: Chronić przed dziećmi. 
      P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł   
      zapłonu. Nie palić. 
      P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
      P261: Unikać wdychania par. 

P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę 
lekarza. 
P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć dwutlenek węgla (CO2), piana odporna na alkohol, suche środki chemiczne, 
rozpylony strumień wody do gaszenia.  

      P403: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. 
      P501: Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych. 
      Zawiera: Propan -2-ol. 

2.3 Inne zagrożenia 
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Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. 

SEKCJA 3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1 Substancje 

Nie dotyczy. 

3.2  Mieszaniny 

 

Nazwa substancji 
/nr rejestracyjny 

Nr CAS Nr WE Nr indeksowy 
Zaw. 

[% wag.] 

Klasyfikacja wg 
Rozporządzenia WE 

1272/2008 (CLP) 

Propan-2-ol 
01-2119457558-25-XXXX 

67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 70 – 74 
Flam. Liq. 2 H225 
Eye Irrit. 2 H319 

STOT SE 3 H336 

  

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy  

Narażenie przez drogi oddechowe: Dostarczyć świeże powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepło. W 

przypadku utrzymujących się dolegliwości skonsultować z lekarzem.W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport 
w stabilnej pozycji bocznej. 
Narażenie przez kontakt ze skórą: Zdjąć skażoną odzież. Natychmiast zmyć dużą ilością wody i mydłem, zanim produkt 

wyschnie. 
Narażenie przez kontakt z oczami: Przepłukać oczy dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać 

silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. Jeśli dolegliwości nie ustępują skonsultować 
się z lekarzem.  
Narażenie przez przewód pokarmowy: Przemyć usta wodą. Podać do picia niewielką ilość wody. Natychmiast 

skontaktować się z lekarzem. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

     Rezultaty i symptomy 
     Wdychanie : Może powodować ból głowy, senność, zawroty głowy i nudności. 
     Kontakt ze skórą : Może powodować wysuszenie skóry. 
     Kontakt z oczami : Produkt drażniący. Może powodować zaczerwienienie i ból. 
     Spożycie : Może powodować nudności, wymioty i biegunkę. 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

poszkodowanym 

      Brak specyficznego leczenia. Decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.  

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1 Środki gaśnicze 

     Środki gaśnicze 
      Odpowiednie : Dwutlenek węgla (CO2). Piana odporna na alkohol. Suche środki chemiczne. Rozpylony strumień 
      wody. 
      Nieodpowiednie : Strumień wody. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

     Specjalne zagrożenia wynikające z właściwości preparatu: Nie są znane. 
     Trujące produkty termicznego rozpadu: W wyniku niecałkowitego spalania może powstawać tlenek węgla  
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5.3 Informacje dla straży pożarnej 

Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu chemikaliów. W przypadku pożaru obejmującego 
większe ilości produktu, ewakuować z obszaru zagrożenia wszystkie osoby postronne.  
Strażacy uczestniczący w akcji ratowniczo – gaśniczej muszą bezwzględnie być wyposażeni w odzież ochronną, środki 
ochrony indywidualnej, w tym aparaty ochrony dróg oddechowych. W pomieszczeniach zamkniętych stosować aparaty 
izolujące drogi oddechowe (SCBA).  
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, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Ograniczyć dostęp osób postronnych do zagrożonego terenu. Zaalarmować personel ratowniczy. W przypadku dużych 
wycieków odizolować zagrożony teren. W przypadku uwolnienia w zamkniętym pomieszczeniu zapewnić jego skuteczną 
wentylację. Wyeliminować wszelkie źródła zapłonu, ugasić otwarty ogień, nie palić tytoniu. Unikać zanieczyszczenia 
oczu, skóry i ubrania. Nie wdychać par/mgły. Uwaga: rozlany produkt powoduje śliskość powierzchni. Używać 
odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.  

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Uszczelnić miejsce wycieku. Zapobiec przedostaniu się do ścieków, cieków wodnych i gleby przez tworzenie barier z 
piasku lub ziemi. Wyciek przykryć materiałem adsorbującym (piasek, trociny, ziemia), zebrać do pojemników i przekazać 
do utylizacji. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

Małe rozlanie: Rozlany produkt adsorbować obojętnym, niepalnym materiałem (ziemia, piasek, wermikulit, trociny), 
zebrać do pojemników i przekazać do utylizacji.  
Duże rozlania: Obwałować miejsce rozlania ziemią, jeżeli jest możliwe odpompować rozlany produkt. Przenieść zebrany 
produkt do odpowiednich pojemników i przekazać do utylizacji. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 

Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w punkcie 8. 

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Nie dopuszczać do tworzenia mgły olejowej na stanowisku pracy. Zapewnić skuteczną wentylację. Unikać 
zanieczyszczenia oczu, skóry i ubrania. Nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu, usunąć inne źródła zapłonu. 
Przestrzegać podstawowych zasad higieny; nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy 
myć ręce. Nie używać zanieczyszczonej odzieży, zanieczyszczoną odzież uprać przed ponownym użyciem. 
Do przewożenia produktu w beczkach należy stosować odpowiedni sprzęt oraz obuwie zabezpieczające stopy przed 
ewentualnym przygnieceniem w razie upadku beczki. Nie dopuszczać do niekontrolowanego uwalniania produktu. 
Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 

Przechowywać w temperaturze otoczenia, w pomieszczeniu o dostatecznej wentylacji, z dala od źródeł ognia. Pojemniki 
muszą być szczelnie zamknięte i właściwie oznakowane. Produkt można przechowywać w opakowaniach 
magazynowych ze stali lub polietylenu o wysokiej gęstości, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie stosować 
pojemników  z polichlorku winylu. Przechowywać z dala od silnych utleniaczy.  

7.3 Szczególne zastosowanie końcowe 

Nie określono. 

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA /ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

    Parametry kontroli niebezpiecznych składników w miejscu pracy: Parametry kontroli niebezpiecznych składników w      
    miejscu pracy nie zostały ustalone dla tego produktu. Pochodny poziom niepowodujący zmian ( DNEL) nie zostały       
    ustalone dla tego produktu. 
    Przewidywane stężenie nie powodujące zmian w środowisku (PNEC) nie zostały ustalone dla tego produktu. 
    Wartości graniczne narażenia w miejscu pracy (mg/m³): 
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Propan-2-ol        NDS 8 godzina (mg/m3)    NDSch 15 min (mg/m3)  
Pochodny poziom niepowodujący zmian ( DNEL) dla pracowników: 
Propna-2-ol        DNEL, długotrwałego - Działanie ogólnoustrojowe: Dermal 888 mg/kg bw/day, Inhalation 500 mg/m3 
Pochodny poziom niepowodujący zmian ( DNEL) dla konsumentów: 
Propan-2-ol        DNEL, długotrwałego- Działanie ogólnoustrojowe: Dermal 319 mg/kg bw/day, Inhalation 89 mg/m3, Oral 26 
mg/kg bw/day.       

8.2 Kontrola narażenia 

Warunki stosowania: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przestrzegać ogólnych zasad 
bezpieczeństwa i higieny. 
Środki higieny osobistej: Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. 
Osobisty sprzęt ochronny: Skuteczność osobistego sprzętu ochronnego zależy między innymi od temperatury otoczenia i 
stopnia wentylacji. W szczególnej sytuacji zawsze zasięgnij profesjonalnej porady. 
Ochrona ciała: Stosowanie specjalnej ochronnej odzieży przemysłowej nie jest wymagane w normalnych 
warunkach pracy. 
Ochrona dróg oddechowych: Dbać o odpowiednią wentylację. Ochrona dróg oddechowych w razie znacznego narażenia na 
działanie preparatu. Odpowiednie: maska z filtrem typu A (brązowy) klasy I bądź wyższej, zgodnie z normą EN 140. 
Ochrona rąk: W normalnych warunkach nie jest wymagane noszenie specjalnych rękawic ochronnych. 
Ochrona oczu: Nosić odpowiednie okulary ochronne, zgodnie z norma z osłonami bocznymi EN 166, w przypadku 
zagrożenia lub możliwości kontaktu z oczami. 

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

 
W Ł A S N O Ś C I 

SILESIA SEPT 

Płyn do czyszczenia powierzchni 

Wygląd klarowna, bezbarwna ciecz 

Zapach charakterystyczny  

Próg zapachu brak danych 

Wartość pH 2 – 11,5 

Temperatura topnienia//krzepnięcia -29 

Temperatura początku wrzenia i zakres 
temperatur wrzenia 0C 

82 

Temperatura zapłonu, (t.o.),0C,  18,3 

Szybkość parowania brak danych 

Palność (ciało stałe, gaz) palna ciecz 

Właściwości wybuchowe nie są znane 

Górna/dolna granica palności lub 
górna/dolna granica wybuchowości 

brak danych 

Prężność pary, Pa 4400 

Gęstość pary >1 

Gęstość w temperaturze 20 0C, g/cm3 0,9 

Rozpuszczalność  rozpuszczlana w wodzie 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda brak danych 

Temperatura samozapłonu 339 

Temperatura rozkładu brak danych 

 

9.2 Inne informacje 
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Brak. 

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1 Reaktywność 

Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach użytkowania i magazynowania. 

10.2 Stabilność chemiczna 

Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach użytkowania i magazynowania. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie występują niebezpieczne reakcje. 

10.4 Warunki, których należy unikać 

Patrz sekcja 7. 

10.5 Materiały niezgodne 

Silne utleniacze. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 

W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania nie następuje niebezpieczny rozkład produktu. 

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  

Badania toksykologiczne nie były przeprowadzane na tym produkcie. 
Wdychanie 
Toksyczność ostra: Obliczone LC50 10 mg/l. Składniki o nieznanej toksyczności: < 1 %. ATE: > 5 mg/l. Niska 

toksyczność. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Może 
powodować uszkodzenie narządów. Narządy docelowy(-e): Centralny układ nerwowy. Efekt: Wdychanie wysokich stężeń 
oparów może wywoływać depresję centralnego układu nerwowego (CUN), prowadzącą do zawrotów głowy, uczucia 
pustki w głowie, bólu głowy, nudności i utraty koordynacji. Dalsze wdychanie może doprowadzić do utraty przytomności i 
śmierci. 
Działanie żrące/drażniące: Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Działanie uczulające: Nie zawiera substancje działające uczulająco na drogi oddechowe. Nie jest sklasyfikowana - w 

oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Rakotwórczość: Nie zawiera substancji rakotwórczych. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostępne dane, 

kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Mutagenność: Nie zawiera substancji mutagennych. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostępne dane, kryteria 

klasyfikacji nie są spełnione. 
Kontakt ze skórą                                                                                                                                                                 

Toksyczność ostra: Obliczoną LD50: > 5000 mg/kg.bw. Składniki o nieznanej toksyczności: < 1 %. ATE: > 2000 mg/ 

kg.bw. Niska toksyczność. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Działanie żrące/drażniące: Powtarzający się kontakt może powodować wysuszanie i odtłuszczanie skóry. Nie jest 

sklasyfikowana - w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Działanie uczulające: Nie zawiera substancje działające uczulająco na skórę. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o 

dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Mutagenność: Nie zawiera substancji mutagennych. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostępne dane, kryteria 

klasyfikacji nie są spełnione. 
Kontakt z oczami Działanie żrące/drażniące: Produkt drażniący. 
Spożycie 
Toksyczność ostra: Obliczoną LD50: > 5000 mg/kg.bw. Składniki o nieznanej toksyczności: < 1 %. ATE: > 2000 mg/ 

kg.bw. Niska toksyczność. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji 
nie są spełnione. 
Aspiracja: Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Nie 

zawiera substancji toksycznej podczas aspiracji. 
Działanie żrące/drażniące: Może powodować nudności, wymioty i biegunkę. 
Rakotwórczość: Nie zawiera substancji rakotwórczych. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostępne dane, 

kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Mutagenność: Nie zawiera substancji mutagennych. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostępne dane, kryteria 
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klasyfikacji nie są spełnione. 
Szkodliwe działanie na rozrodczość: Rozwój: Nie oczekuje się działania negatywnego wpływu na rozrodczość. Rozwój: 

Nie klasyfikowany - na podstawie danych dostępnych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.                                  
Rozrodczość: Nie oczekuje się działania negatywnego wpływu na rozrodczość.                                                   
Płodność: Nie klasyfikowany – na podstawie danych dostępnych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.                                                       

Propan-2-ol  

LD50 (ustny) 4396 mg/kg bw Szczur 
LD50 (skórny) 12800 mg/kg bw Szczur 
LC50 (inhalacja) 46600 mg/m3 Szczur 
Podrażnienie skóry Slightly irritant OECD 404 Królik 
Podrażnienie oka Irritant OECD 405 Królik 
NOAEL (płodność, ustny) 407 mg/kg bw/d Szczur 
NOAEL (rozwój, ustny) 400 mg/kg bw/d Szczur 
NOEL (kancerogenność, ustny) Not carcinogenic OECD 416 Szczur 
Uczulenie skórne Not sensitizing OECD 406 Świnka morska 
Mutageneza Negative OECD 471 
NOAEL (wdychanie) 12500 mg/m3 OECD 451 Szczur 
Genotoksyczny - in vivo Not genotoxic OECD 474 Myszy 
NOEL(kancerogenność, inh.) 12500 mg/m3 Myszy 
Genotoksyczny – in vitro not genotoxic OECD 476 
NOAEL (ustny) 870 mg/kg bw/d  Szczur 

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 

12.1 Toksyczność 

      Badania ekotoksyczności nie były przeprowadzane na tym produkcie. 
      Ekotoksyczność : Obliczoną LC50 (ryba): 13771 mg/l. Obliczoną EC50 (dafnia): 18998 mg/l. Zawiera 0 % składników 
      o nieznanym zagrożeniu dla środowiska wodnego. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostępne dane, kryteria      
      klasyfikacji nie są spełnione. 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 

Brak danych. 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 

Brak danych. 

12.4 Mobilność w glebie 

Produkt słabo absorbuje do gleby. 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Nie dotyczy. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 

Produkt nierozpuszczalny w wodzie i lżejszy od wody. Gromadzi się na powierzchni wody. 

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

     Postępowanie z odpadami : Nie wyrzucać pustego opakowania wspólnie z odpadami domowymi. Opakowania należy 
     dostarczyć do recyklingu lub ponownie wykorzystać. Traktować odpady produktowe oraz nieopróżnione opakowania jako     
     niebezpieczne. 
     Dodatkowe ostrzeżenia : Pozostałości mogą stwarzać niebezpieczeństwo wybuchu. Nie dziurawić, nie ciąć ani nie     
     spawaćnieumytych beczek. 
     Odprowadzenie ścieków : Nie usuwać do środowiska ze ściekami czy wodą. Unikać przedostania się wody użytej do 
     czyszczenia zbiornika do środowiska. 
     Europejski katalog odpadów: Utylizować niebezpieczne odpady zgodnie z Dyrektywą 91/689/EWG i kodami odpadów     
     zgodnie z postanowieniem Komisji 2000/532/WE tylko w autoryzowanych punktach odbioru odpadów chemicznych. 
     Przepisy lokalne : Utylizować zgodnie ze stosownym prawem i regulacjami regionalnymi, krajowymi i lokalnymi. 
     Lokalne przepisy mogą być bardziej restrykcyjne niż wymogi regionalne lub krajowe i należy ichprzestrzegać. 
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SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

14.1 Numer UN: UN1219 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Nazwa przewozowa : IZOPROPANOL (ALKOHOL IZOPROPYLOWY) 14 

TR NAME solution, Nazwa przewozowa (IMDG, IATA) 

14.3/14.4/14.5. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie/Grupa pakowania/Zagrożenia dla środowiska 

ADR/RID/ADN (transport drogowy/transport kolejowy/transport rzeczny) 
Klasa : 3 
Kod klasyfikacji : F1 
Grupa pakowania : II 
Etykieta ostrzegających: 3 
Kod dotyczący ograniczeń w transporcie tunelami: D/E 

 

 
 
 
Informacje dodatkowe : Nie odnosi się do przewozu luzem w zbiornikowców na śródlądowych drogach wodnych. 
IMDG (morze) 
Klasa : 3 
Grupa pakowania : II 
EmS (ogień / upadek) : F - E / S - D 
Substancja zanieczyszczająca wody morskie: Nie 
IATA (powietrze) 
Klasa : 3 

14.3 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: Informacje dodatkowe : Zastosowanie mogą mieć 

uwarunkowania danego kraju. Klauzula ograniczonej ilości (LQ) może mieć zastosowanie w transporcie. 

14.4 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i Kodeksem IBC: Marpol : Nie odnosi się 

jedynie do przewozu luzem zgodnie z przepisami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). 

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i 

mieszaniny 

     Rozporządzenie (UE) NR 2015/830 (REACH), Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) oraz inne regulacje.  

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Nie jest wymagana. 

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE 

 
Informacje zawarte w karcie charakterystyki preparatu zostały opracowane w oparciu o Rozporządzenie (UE) NR 
2015/830 z dn. 28 maja 2015 r. oraz wiedzę i doświadczenie jakie posiadał producent w dniu wydania karty. 
Odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu, zgodne z wymogami prawa, spoczywa na użytkowniku. Karta 
charakterystyki nie zastępuje specyfikacji technicznej i nie stanowi gwarancji poszczególnych właściwości produktu. 
Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem stosowanie produktu. 
Zmiany lub nowe informacje w stosunku do poprzedniej publikacji zaznaczone zostały. 
Spis skrótów i akronimów, które mogłyby znajdować się (lecz nie koniecznie mają zastosowanie) w niniejszej karcie 
danych o bezpieczeństwie: 
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ADR : Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
ATE : Oszacowana toksyczność ostra 
CLP : Klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
CMR : Rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość 
EWG : Europejską Wspólnotę Gospodarczą 
GHS : Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów 
IATA : Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
Kodeks IBC : Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statków przewozacych niebezpieczne chemikalia 
luzem. 
IMDG : Miedzynarodowy kod do transportu towarów niebezpiecznych droga morska 
LD50/LC50 : Dawka śmiertelna/stężenie śmiertelne, przy którym zdechło 50% testowanych badanych zwierząt. 
NDS : Najwyższe dopuszczalne stężenie i najwyższe dopuszczalne natężenie 
MARPOL : Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 
NO(A)EL : Poziom niewywołujący dających się zaobserwować (szkodliwych) skutków 
OECD : Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
PBT : Ocenę trwałości, zdolności do biokumulacji i toksyczności 
PC : Kategoria produktu chemicznego 
PT : Grupy produktowe 
REACH : Rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
RID : W codebooks do przewozu towarów niebezpiecznych koleja w Europie 
STP : Stacje uzdatniania wody 
SU : Sektor zastosowań 
NDS/NDSch : Najwyższe Dopuszczalne Stężenie/Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 
ONZ : Organizacja Narodów Zjednoczonych 
LZO : Lotne związki organiczne 
vPvB : Bardzo dużej trwałości i bardzo dużej zdolności do biokumulacji 
Kluczowych danych, z których skorzystano przygotowując kartę charakterystyki pochodzą z wielu źródeł informacji np. 
dane 
toksykologiczne dostawców, CONCAWE, IFRA, CESIO, Rozporządzenie WE 1272/2008 itp. 
Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008: 
Flam. Liq. 2 : Wykorzystując ocenę eksperta. 
Eye Irrit. 2 : Metoda kalkulacji. 
STOT SE 3 : Metoda kalkulacji. 
Pełna treść klasy zagrożenia zawarta jest w rozdziale 3: 
Flam. Liq. 2 : Łatwopalna ciecz, kategoria 2. 
Eye Irrit. 2 : Działanie drażniące na oczy, kategoria 2. 
STOT SE 3 : Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3. 
Pełna treść zwrotów H zawarta jest w rozdziale 3: 
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
 

 


