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 SEKCJA 1.  Identyfiaaca  iessaniny i identyfiaaca prsedsiębiorstwa     

 1.1. Identyfiator produitu 
JKop Professional Line  PODŁOGA DREWNIANA Nano
Typ produktu : Ciecz 

1.2. Istotne sidentyfiowane sastosowania substanaci lub  iessaniny oras sastosowania odradsane 
Zastosowanie zalecane: Środek czystości. Środek do maszynowego mycia posadzek delikatnych. Wyłącznie dla 
użytkownika zawodowego/użytkownika przemysłowego . 
Zastosowanie odradzane: Każdy rodzaj zastosowania nie wymieniony powyżej oraz w punkcie 7.3 

1.3. Dane dotyasąae dostaway iarty aharaiterystyii 
JKop Trade Sp. z o.o.
80-830 Gdańsk ul. Długi Targ 46/47
Tel: +48 883 661 881
e-mail: office@jkoptrade.com

1.4. Nu er telefonu alar owego 
998 – Państwowa Straż Pożarna lub 112 /telefony staaconarne i io óriowe / 

 SEKCJA 2. Identyfiaaca sagrożeń 

2.1 Klasyfiaaca substanaci lub  iessaniny: 
Rosporsądsenie nr 1272/2008 (CLP): 
Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP) produkt nie został sklasyfkowany jako stwarzający zagrożenie 

2.2  Ele enty osnaiowania: 
Rosporsądsenie nr 1272/2008 (CLP): 
Żadne

2.3  Inne sagrożenia: 
Produkt nie spełnia kryteriów PBT/vPvB. 

SEKCJA 3.  SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1 Substanace:
Nie dotyasy

3.2 Miessaniny:
Opis ahe iasny:  Niejonowe, katonowe środki powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, 

barwnik. 
Siładniii: Żadna z substancji, które wchodzą w skład mieszaniny nie przekracza wartości ustalonych w Aneksie II do   

 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
Siładniii niebespieasne:

Niejonowe środki powierzchniowo czynne,  CAS -----,  WE  polimer
Xi;  R 36/38
Zakres stężenia:  < 5%

Katonowy środek powierzchniowo czynny,  CAS -----,  WE  polimer
Xn; R 22, Xi; R 36/38, R 41, R 50
Zakres stężenia:  < 5%
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2-butoksyetanol,  CAS 111-76-2,  WE 203-905-0
Xn; R 20/21/22, Xi; R 36/38
Zakres stężenia:  < 10%

Izopropanol,  CAS 67-63-0,  WE 200-661-7
F; Xi, R 11, R 36, R 67
Zakres stężenia: < 5%

SEKCJA 4. Środii pierwssec po oay     . 

4.1 Opis środiów pierwssec po oay
W razie złego samopoczucia należy się udać do lekarza razem z Kartą Charakterystyki produktu 
Pierwssa po oa/wdyahanie : 
W razie wystąpienia objawów, przenieść poszkodowanego na świeże powietrze, a w razie konieczności wezwać lekarza.
Pierwssa po oa/iontait se siórą : 
W razie kontaktu ze skórą zaleca się oczyścić narażone miejsce bieżącą wodą i mydłem neutralnym. W razie zmian 
skórnych (piekący ból, zaczerwienienie, wysypka, pęcherze), należy udać się do lekarza z Kartą Charakterystyki produktu.
Pierwssa po oa/iontait s oasa i: 
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody przez kilka minut i zasięgnąć porady lekarza
Pierwssa po oa/spożyaie : 
Płukać jamę ustną wodą, a następnie wypić 2-3 szklanki wody. Nie wywoływać wymiotów i skontaktować się z lekarzem.

4.2 Nacważniecsse ostre lub opóźnione obcawy oras siutii narażenia. 
 Ostre i opóźnione skutki narażenia podano w sekcji 2 i 11. 

4.3 Wsiasania dotyasąae wsseliiec natyah iastowec po oay leiarsiiec i ssasegółowego postępowania s possiodowany . 
Brak danych 

SEKCJA 5. Postępowanie w prsypadiu pożaru  .   

5.1 Środii gaśniase. 
Produkt niepalny, dzięki swoim właściwościom w normalnych warunkach postępowania, magazynowania i 
użytkowania nie stwarza zagrożenia pożarem. W razie zapalenia się produktu na skutek niewłaściwego postępowania, 
magazynowania lub użytkowania można zastosować jakikolwiek rodzaj gaśnic (proszek ABC, woda) 

5.2 Ssasególne sagrożenia swiąsane s substanacą lub  iessaniną. 
Ze względu na stopień łatwopalności, produkt nie stanowi zagrożenia dla pożaru w normalnych warunkach 
przechowywania, postępowania i użytkowania. 

5.3 Infor aace dla straży pożarnec. 
W zależności od rozmiarów pożaru może się okazać konieczne zastosowanie kompletnej odzieży ochronnej i 
autonomicznego sprzętu do oddychania. Należy mieć do dyspozycji minimalny zasób urządzeń awaryjnych i 
środków działania (koce przeciwpożarowe, podręczna apteczka) zgodnie z Dyrektywą 89/654/EC. 

 Dodatiowe postanowienia: 
Działać zgodnie z Wewnętrznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi opisującymi postępowanie w razie 
wypadków i innych sytuacji awaryjnych. Unieszkodliwić wszystkie źródła zapłonu. W razie pożaru, schłodzić naczynia i 
zbiorniki służące do przechowywania produktów podatnych na zapalenie, wybuch lub wybuch BLEVE na skutek wysokich
temperatur. Nie dopuścić, aby produkty wykorzystane do gaszenia pożaru dostały się do zbiornika z wodą. 
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SEKCJA 6. Postępowanie w prsypadiu niesa iersonego uwolnienia do środowisia.     

6.1 Indywidualne środii ostrożnośai, wyposażenie oahronne i proaedury w sytuaacaah awarycnyah. 
Odizolować miejsca ulatniania się gazów, o ile czynność ta nie stanowi zagrożenia dla osób, które ją wykonują.
Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Nosić odpowiednie ubranie ochronne.Usunąć źródła zapłonu – nie palić
Zapewnić dobrą wentylację. 

6.2 Środii ostrożnośai w sairesie oahrony środowisia. 
Produkt nie został sklasyfkowany jako niebezpieczny. Nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i 
powierzchniowych, cieków wodnych, gleby, kanalizacji. 

6.3 Metody i  ateriały sapobiegacąae rosprsestrsenianiu się i służąae do usuwania siażenia . 
Zaleca się: :
Wchłonąć rozlany produkt za pomocą piasku lub neutralnego absorbentu i przenieść go w bezpieczne miejsce. Nie 
używać do wchłaniania trocin lub innych łatwopalnych absorbentów. Wszelkie uwagi dotyczące usuwania produktu 
można znaleźć w sekcji 13. 

6.4 Odniesienia do innyah seiaci. 
Patrz również p.8 i 13. 

SEKCJA 7. Postępowanie s substanaca i i  iessanina i oras iah  agasynowanie. 

7.1 Środii ostrożnośai dotyasąae bespieasnego postępowania.
A.  -  Środii ostrożnośai niesbędne dla bespieasnego obahodsenia się s produite . 
W kwesti zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy należy postępować zgodnie z obowiązującym prawem. 
Przechowywać opakowania szczelnie zamknięte. Kontrolować wycieki i odpady, usuwając je bezpiecznymi 
metodami (sekcja 6). Nie dopuścić do samoistnego wycieku z pojemników. Zachować porządek i czystość podczas 
obchodzenia się z niebezpiecznymi produktami. 
B. - Zaleaenia teahniasne w iwesti sapobiegania pożaro  i wybuaho . 
Zaleca się przelewać produkt powoli, aby nie doprowadzać do powstania ładunków elektrostatycznych, które 
mogłyby negatywnie oddziaływać na produkty łatwo zapalne. Informacje na temat warunków i substancji, 
których należy unikać można znaleźć w sekcji 10. 
C. - Zaleaenia teahniasne sapobiegacąae sagrożenio  toisyiologiasny  .
Nie jeść, ani nie pić podczas stykania się z produktem, po zakończeniu czynności umyć ręce odpowiednim 
środkiem czystości. 
D. -  Zaleaenia teahniasne sapobiegacąae sagrożenio  dla środowisia. 
Nie jest konieczne podejmowanie specjalnych środków zapobiegających zagrożeniom dla środowiska. Więcej 
informacji patrz sekcja 6.2. 

7.2 Warunii bespieasnego  agasynowania, łąasnie s infor aaca i dotyasąay i wsseliiah wsace nyah niesgodnośai. 
A. - Techniczne aspekty przechowywania. 
Min. temp.: 5 ºC 
Maks.temp.: 35 ºC 
Maksymalny czas: 24 miesięcy
B. - Ogólne warunki przechowywania. 
Unikać źródeł ciepła, promieniowania i elektrostatyki. Przechowywać z dala od środków spożywczych. Więcej 
informacji patrz sekcja 10.5. 

7.3 Ssasególne sastosowania iońaowe. 
Poza już wymienionymi wskazówkami nie jest konieczne stosowanie się do żadnych konkretnych zaleceń dotyczących 
stosowania tego produktu. 
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SEKCJA 8. Kontrola narażenia / środii oahrony indywidualnec.     

8.1. Para etry dotyasąae iontroli. 
Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi z Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w 
sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, Dz.U.Nr  259 poz. 2173.

2-butoksyetanol,  NDS – 98 mg/m³,  NDSCh – 200 mg/m³  

Izopropanol  NDS – 900 mg/m³, NDSCh – 1200 mg/m³

8.2. Kontrola narażenia. 
A. - Ogólne środii bespieaseństwa i higieny w  iecsau praay. 
Jako środek zapobiegawczy zaleca się stosowanie odzieży ochronnej oznaczonej „oznakowaniem CE”. Więcej 
informacji na temat odzieży ochronnej (przechowywanie, stosowanie, czyszczenie, konserwacja, klasa ochrony…) 
można uzyskać w broszurze informacyjnej udostępnionej przez producenta odzieży ochronnej. Wskazówki zawarte w 
tym miejscu dotyczą czystego produktu. Wskazówki dotyczące produktu rozcieńczonego mogą się różnić w 
zależności od stopnia rozcieńczenia, zastosowania, metody aplikacji, itd. Przy określaniu obowiązku instalacji 
natrysków ratunkowych i/lub urządzeń do płukania oczu w magazynach zostaną uwzględnione przepisy dotyczące 
przechowywania produktów chemicznych. Więcej informacji można znaleźć w sekcja 7.1 i 7.2 

Wszystkie informacje zawarte w tym punkcie – z uwagi na brak informacji dotyczących wyposażenia ochronnego 
posiadanego przez frmę – należy traktować jako zalecenie w celu zapobieżenia powstaniu zagrożenia w pracy z 
produktem 
B. - Oahrona dróg oddeahowyah. 
W przypadku powstania oparów lub w sytuacji, gdy zostanie przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenie 
konieczne będzie zastosowanie odzieży ochronnej. 
C. Ssasególna oahrona rąi. 

Ponieważ produkt jest złożony z różnych materiałów, wytrzymałości rękawicy nie można sprawdzić uprzednio w sposób 
całkowicie wiarygodny, dlatego też musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem. 

D. - Oahrona oasu i twarsy. 

E. - Oahrona aiała. 

http://www.jkoptrade.com/
mailto:magdalena.wajgel@jkoptrade.com


JKop Trade Sp. z o.o.

ul. Długi Targ 46/47, 80-830 Gdańsk

NIP: 5833281184

Tel. +48 883 661 881

www.jkoptrade.com

office@jkoptrade.com

Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU 

JKop Professional Line PODŁOGA DREWNIANA Nano
Data sporządzenia 17.01.2009 R. 
Data aktualizacji /aktualizacja ogólna/ 11.04.2010 r. 5 z 10

F. - Dodatiowe środii oahrony awarycnec. 
Nie jest konieczne podejmowanie dodatkowych środków ochrony awaryjnej. 
Kontrola narażenia środowisia.: 
Na mocy prawa wspólnotowego dotyczącego ochrony środowiska zaleca się nie dopuszczać do przedostania się 
produktu oraz jego opakowań do środowiska. Więcej informacji patrz sekcja 7.1. 
Lotne swiąsii organiasne: 
Zgodnie z wymaganiami Dz.U 2014 nr 0 poz. 1546, ten produkt ma następujące właściwości: 
LZO (Zawartość): 4 % masa 
Gęstość LZO 20 ºC: 39,44 kg/m³ (39,44 g/L) 
Średnia liczba węgli: 2
Średnia masa cząsteczkowa: 46,1 g/mol 

SEKCJA 9. Właśaiwośai fsyasne i ahe iasne.     

9.1. Infor aaca na te at podstawowyah właśaiwośai fsyasnyah i ahe iasnyah. 
Aby uzyskać pełne informacje patrz arkusz danych produktu. 
Postać:  ciekła
Barwa:  zielona
Zapach:  charakterystyczny
Wartość pH: ok. 7
Temp. Topnienia:  ok.0°C
Temp. Wrzenia:  ok. 100°C
Temp. Zapłonu:  ----
Temp. Samozapłonu: ----
Właściwości wybuchowe:  Produkt nie jest wybuchowy
Gęstość względna:  ok. >1
Rozpuszczalność w wodzie:  całkowita

SEKCJA 10. Stabilność i reaitywność. 

10.1 Reaitywność 
Produkt niereaktywny w warunkach magazynowania i składowania. Patrz punkt 7. 

10.2 Stabilność ahe iasna . 
Chemicznie stabilny w warunkach magazynowania i użytkowania 

10.3 Możliwość występowania niebespieasnyah reaiaci. 
Nie występują, jeśli produkt magazynowany i składowany zgodnie z zaleceniami. 

10.4 Warunii, itóryah należy uniiać . 
Stosować i składować w temperaturze pokojowej. 
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10.5. Niebespieasne produity rosiładu. 
Brak

SEKCJA 11. Infor aace toisyiologiasne .  

Kontait se siórą:
Działanie drażniące na błony śluzowe i skórę

Kontait s oasa i:
Silnie drażniące działanie – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

Spożyaie:
Silnie działa drażniąco na usta i gardło
Po połknięciu ryzyko perforacji przełyku i żołądka. 

Dodatkowe informacje toksykologiczne dla poszczególnych składników preparatu.
Niejonowy środek powierzchniowo czynny:
Toksyczność ostra (doustnie) LD50 ok. 2000 mg/kg (szczur)
Katonowy środek powierzchniowo czynny:
Toksyczność ostra (doustnie) LD 50: 300-2000 mg/kg (szczur);
Nie stwierdzono działania uczulającego ani mutagennego (test Ames’a)
2-bytoksyetanol:
Toksyczność ostra (doustnie) LD50 – 560 mg/kg
Toksyczność ostra (skóra) LD50 – 490 mg/kg
Toksyczność ostra (wdychanie) LC50 – 220 mg/m³/8h
Izopropanol:
Toksyczność ostra (doustnie) LD50 > 2000 mg/kg  (szczur)
Toksyczność ostra (skóra)  LD50 > 2000 mg/kg
Toisyasność ostra (wdyahanie) LC50 > 5  g/l  (ssasur)

SEKCJA 12. Infor aace eiologiasne .     

Produkt jest podatny na biodegradację ( zgodnie z wytycznymi testów OECD )
Środki powierzchniowo czynne:
Środki powierzchniowoczynne zawarte w tym preparacie są zgodne z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w 
rozporządzeniu 648/2004/WE.
Toksyczność dla poszczególnych substancji:

2-butoksyetanol:
Toksyczność dla ryb  LC50  > 100 mg/l/96h
Toksyczność dla dafnii  LC50  > 100 mg/l/24h
Toksyczność dla alg  EC50  > 100 mg/l/7d

Izopropanol:
Toksyczność dla ryb  LC50 > 100 mg/l/48h
Toksyczność dla dafnii  EC50 > 1000 mg/l/48h
Toksyczność dla alg  IC50 > 1000 mg/l/48h

W przypadku odprowadzania rozcieńczonych roztworów preparatu do sieci kanalizacyjnej
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należy przestrzegać odpowiednich przepisów /głównie co do wartości pH/. Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników 
zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód i do ziemi Dz.U Nr 116 z 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfkacji wód oraz 
warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub ziemi Dz.U.Nr 116 poz.503.

SEKCJA 13. Postępowanie s odpada i . 

13.1 Metody uniessiodliwiania odpadów. 
Typ odpadu (Rosporsądsenie Ko isci (UE) nr 1357/2014): 
Brak danych 
Ad inistraaca odpada i (usuwanie i oaena): 
Należy przekazać wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu do utylizacji upoważnionym do oceny i usunięcia 
odpadu zgodnie z Aneksem 1 i Aneksem 2 (Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE) i Dz.U. 2013 nr 0 
poz 21. Zgodnie z kodem 15 01 (2014/955/EU), jeśli pojemnik znajduje się w bezpośrednim kontakcie z produktem, 
należy obchodzić się z nim tak samo jak z produktem. W przeciwnym przypadku, należy obchodzić się z nim jak z 
odpadem nie stanowiącym zagrożenia. Odradza się jego zrzut do cieków wodnych. Zobacz podpunkt 6.2. 
Postanowienia dotyasąae ad inistraaci odpada i: 
Zgodnie z Aneksem II Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zostały przyjęte postanowienia wspólnotowe lub 
krajowe związane z administracją odpadami. 
Prawo wspólnotowe: Dyrektywą 2008/98/WE, 2014/955/EU, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014 
Prawo krajowe: 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U.2018 nr 0 poz.150)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 nr 0 poz. 21). 

SEKCJA 14. Infor aace dotyasąae transportu . 
Inne istotne informacje: ADR / RID: nie dotyczy ; IMDG: nie dotyczy ; IATA: nie dotyczy 

SEKCJA 15. Infor aace dotyasąae prsepisów prawnyah . 

15.1 Prsepisy prawne dotyasąae bespieaseństwa, sdrowia i oahrony środowisia speayfasnie dla substanaci i 
 iessaniny. 
Rozporządzenie (WE) nr 528/2012: zawiera środki konserwujące, w celu ochrony pierwotnych właściwości wyrobów 
poddanych. Zawiera etanol. 
Substancje kandydujące do autoryzacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006(REACH): Brak danych 
Substancje obecne w Załączniku XIV REACH (lista zezwoleń) i data ważności: Brak danych 
Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową: Brak danych 
Artykuł 95, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 528/2012: Brak danych 
ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 649/2012, dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów Brak danych 
Ograniasenia w sprsedaży i stosowaniu nieitóryah niebespieasnyah substanaci i  iessanin (Załąasniia XVII REACH, 
eta...): 
Brak danych 
Ssasegółowe postanowienia dotyasąae oahrony ludsi lub środowisia: 
Zaleca się wykorzystać informacje zebrane w niniejszej karcie charakterystyki jako wstępne dane służące do oszacowania
miejscowego zagrożenia w celu podjęcia niezbędnych kroków zapobiegających wystąpieniu ryzyka związanego z 
obchodzeniem się z tym produktem, a także z jego stosowaniem, przechowywaniem i usuwaniem 
Inne prsepisy: 
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 
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfkacji, 
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 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1203) 
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 z późniejszymi zmianami) 
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) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 nr 0 poz. 21) 
Ustawa z dnia 9 października 2015r. O produktach biobójczych (Dz.U. 2015 nr 0, poz. 1926 z późniejszymi zmianami) 
Dyrektywą Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości 
granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w 
sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w 
miejscu pracy. 
Dyrektywą Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych 
wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG 
i 2000/39/WE. 
Dyrektywą Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin 
niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne 
dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1604) 
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). 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2018 nr 0 poz. 169) 
Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego 
przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym 
przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie 9 maja 1980r. . (Dz.U.z 2013r., poz. 840). 
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 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 13 
czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1863 z późniejszymi 
zmianami) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń w 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 2014r nr 0 poz. 769) 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do
obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych 
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 (tj. Dz.U. 2017 poz. 1348). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 nr 0, poz. 1923). 
Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy 
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w 
Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U 2017 poz. 119) 
Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fuorowanych gazach c
ieplarnianych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1951) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1488) 
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Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 224) Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (t.j Dz.U 2016., nr 0 poz. 1117). 

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia
(odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych) 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfkacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 354 z 31 grudnia 2008 roku) 

15.2 Oaena bespieaseństwa ahe iasnego . 
Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została wykonana 

SEKCJA 16. Inne infor aace . 

Pełen tekst zwrotów R z punktu 2
R 11  Produkt skrajnie łatwopalny
R 20  Działa szkodliwie przez drogi oddechowe
R 21  Działa szkodliwi w kontakcie ze skórą
R 22  Działa szkodliwie po połknięciu
R 36  Działa drażniąco na oczy
R 38  Działa drażniąco na skórę
R 41  Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
R 50  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
R 67  Opary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Dodatiowe infor aace
NDS   -   Najwyższe Dopuszczalne Stężenie
NDSCh- Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe
NDSP -  Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe
Prsepisy dotyasąae Kart Charaiterystyii: 
Niniejsza karta charakterystyki powstała zgodnie z ANEKSEM II-Poradnik dla osób sporządzających Karty Charakterystyki 
do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 (Rozporządzenia (UE) Nr 2015/830) 
Z iany w stosuniu do poprsedniec iarty bespieaseństwa wpływacąae na sarsądsanie rysyiie  : 
Brak danych 
Teisty s rosporsądsenia wspo niane w seiaci 3: 
Podane zwroty nie dotyczą samego produktu, służą wyłącznie do celów informacyjnych i odnoszą się do poszczególnych 
składników, pojawiąjących się w rozdziale 3. 
Rosporsądsenie nr 1272/2008 (CLP): 
Brak danych 
Proaes ilasyfiaaci: 
Brak danych 
Rady dotyasąae wyssiolenia personelu: 
Zaleca się aby personel, który będzie miał styczność z tym produktem został przeszkolony w stopniu podstawowym w 
zakresie bezpieczeństwa pracy w celu ułatwienia zrozumienia i interpretacji karty charakterystyki oraz etykiety produktu.
Główne źródła literatury: 
http://echa.europa.eu 
http://eur-le..europa.eu 
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Siróty użyte w teiśaie: 
Klas. dost.: Klasyfkacja dostawcy 
ADR: międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych 
IMDG: Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych 
IATA: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
ICAO: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
ChZT:Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) 
BZT:Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) w ciągu 5 dób 
BCF: współczynnik biokoncentracji 
Log POW: logarytm współczynnika podziału oktanol/woda 
NDS: najwyższe dopuszczalne stężenie 
NDSCh: najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
EC50:stężenie skuteczne (stężenie składnika, przy którym 50% organizmów wykazuje skutek w określonym czasie) 
LD50: medialna dawka śmiertelna 
LC50: medialne stężenie śmiertelne 
EC50: medialne stężenie efektywne 
PBT: zdolność toksycznych substancji do bioakumulacji 
vPvB: bardzo duża zdolność toksycznych substancji do bioakumulacji 
IWO: środki ochrony indywidualnej 
STP: oczyszczalnie ścieków 
Henry: rozpuszczalność danego składnika w roztworze w zależności od ciśnienia cząstkowego tego składnika nad 
roztworem 
EC: Numer EINECS i ELINCS (patrz również EINECS i ELINCS) 
EINECS: Europejski wykaz istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym 
ELINCS: Europejski wykaz zgłoszonych substancji chemicznych 
CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny 
STOT: działanie toksyczne na narządy docelowe 
Koc: współczynnik podziału normalizowany na zawartość węgla organicznego, określa stopień absorpcji substancji 
organicznych w glebie 
DNEL: pochodny poziom narażenia niepowodujący zmian 
PNEC: przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku 

Informacja zawarta w niniejszej Karcie Charakterystyki została oparta na źródłach i wiedzy technicznej oraz obowiązującym prawie na poziomie 
europejskim i krajowym, a jej dokładność nie może zostać w pełni zagwarantowana. Nie można traktować niniejszej informacji jako gwarancji 
właściwości produktu, gdyż chodzi jedynie o opis wymagań dotyczących kwesti bezpieczeństwa. Metody i warunki pracy użytkowników tego 
produktu znajdują się poza zasięgiem naszej wiedzy i kontroli, więc użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za podejmowanie odpowiednich 
środków mających na celu dostosowanie się do wymogów prawa w odniesieniu do sposobu obchodzenia się, przechowywania, użytkowania i 
usuwania produktów chemicznych. Informacja zawarta w tej Karcie Charakterystyki odnosi się wyłącznie do danego produktu, którego nie 
wolno stosować w celach innych od tych, które zostały w niej określone. 
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