
     

1.1 Identyfikator produktu. 
 Nazwa handlowa:        BLOODY MARRY 
1.2 Istotne zidentyfikowane  zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: 
 Zastosowania zidentyfikowane: Gotowy do użycia płyn do oczyszczania felg z metalicznych pyłów hamulcowych. 
 Zastosowania odradzane: inne niż wymienione powyżej 
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki. 
 Nawa i adres: PRO-CHEM Dawid Oleś; ul. Błogosławionego Czesława 58; 44-100 Gliwice 
 Numer telefonu/ fax:  512 653 393 
 Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Dawid Oleś e-mail: biuro@pro-chem.pl 
1.4 Numer telefonu alarmowego. 
 998 lub 112, najbliższa terenowa jednostka PSP, 
 Informacja toksykologiczna w Polsce 042/ 631 47 24 (w godz. 7-15-tej)  

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:  
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Acute Tox. 4 H302 – Działa szkodliwie po połknięciu 
Skin Sens 1 H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 
P102 Chronić przed dziećmi 
P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy 
P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy; 
P301+P312 W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem. 
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 
P333-P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
P362 Zanieczyszczona odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.  
P405 Przechowywać pod zamknięciem 
2.2 Elementy oznakowania 
Hasło ostrzegawcze: UWAGA 

2.3 Inne zagrożenia. 
Brak dostępnych danych 

3.1. Skład substancji: 
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Nazwa Oznaczenia Klasyfikacja 
Wg Rozporządzenia 1272/2008

Stężenie

Tioglikolan sodu CAS: 367-51-1 
WE: 206-696-4

 Met. Corr. 1, H290 
Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 4, H312 
Skin sens. 1, H317

5-15 %



4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Wdychanie – W przypadku wystąpienia objawów zatrucia inhalacyjnego (kaszel, uczucie duszności, zawroty głowy) wyprowadzić 
poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli objawy utrzymują się wezwać lekarza. W razie dostania się do układu oddychania 
aerozolów istnieje niebezpieczeństwo respiracji i zatrucia. 
Skóra – W przypadku skażenia odzieży niezwłocznie ją zdjąć, obmyć skórę dużą ilością wody (najlepiej bieżącą). 
Oczy – Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością chłodnej wody (co najmniej przez 15 minut) rozdzielając osobno powieki, 
skonsultować się z lekarzem specjalistą 
Spożycie – W przypadku spożycia przepłukać jamę ustną i wypluć ciecz. Spowodować wymioty. W razie spontanicznych wymiotów 
trzymać nisko głowę poszkodowanego, aby uniknąć aspiracji (zassania w tchawicę). 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Wdychanie – w przypadku długotrwałego narażenia na działanie produktu i przy braku wentylacji może spowodować podrażnienie 
górnych dróg oddechowych 
Skóra – może spowodować reakcję alergiczną 
Oczy – w przypadku dostania się do oczu może spowodować podrażnienie 
Spożycie – działa szkodliwie po połknięciu 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Wezwać pomoc medyczną. Na stanowisku pracy konieczny dostęp do świeżej wody oraz produktów do przemywania oczu. 

5.1. Środki gaśnicze 
Odpowiednie środki gaśnicze: dwutlenek węgla, piana, strumień rozpylonej wody 
Niewłaściwe środki gaśnicze: nie stosować wody w zwartym strumieniu 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Produkt niepalny. 
5.3. Informacje dla straży pożarnej 
Stosować środki izolujące drogi oddechowe i ubranie ochronne. W przypadku pożaru zawiadomić osoby znajdujące się w pobliżu o 
pożarze, usunąć z obszaru zagrożenia osoby postronne, powiadomić Straż Pożarną. Jeżeli to możliwe usunąć zbiorniki z produktem z 
dala od działania ognia i wysokiej temperatury. Jeżeli to niemożliwe wówczas chłodzić zbiorniki znajdujące się w pobliżu ognia 
poprzez spryskiwanie strumieniem wody. Pozostałości po spaleniu muszą zostać całkowicie usunięte. 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: rękawice ochronne chemoodporne grubość 0,11 mm; okulary ochronne / 
gogle. 
Dla osób udzielających pomocy: odzież ochronna, rękawice ochronne chemoodporne grubość 0,11 mm, okulary ochronne / gogle. 
Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami; zapewnić odpowiednią wentylację. 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Mieszanina nie powinna dostać się do gleby i wód powierzchniowych. 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
W przypadku niezamierzonego uwolnienia się produktu do środowiska powiadomić o awarii oraz usunąć źródła zapłonu. 
Zabezpieczyć studzienki ściekowe poprzez ich obwałowanie, nie dopuścić do przedostania się produktu do wód powierzchniowych i 
gruntowych; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją. O ile to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ 
cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym). Podczas dużego wycieku miejsce 
gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować. Małe ilości rozlanego produktu posypać niepalnym materiałem 
chłonnym (piasek, ziemia, trociny, ziemia okrzemkowa, zmielony wapień), a następnie umieścić w oznakowanym, zamykanym 
pojemniku – przekazać do utylizacji lub zebrać szmatką, która następnie wypłukać i wyprać. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać 
wodą. 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Patrz sekcja 8 i 13 

Siarczan sodowy eteru 
laurylowego; Nr rejestracji: 
01-2119488639-16-xxxx

CAS: 68891-38-3 
WE: 500-234-8 
Nr indeksowy: -

Działanie drażniące na oczy, kat.2; H319 
Działanie drażniące na skórę, kat.2; H315

< 5 %

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 
 BLOODY MARRY

Wersja:                    1 
Data:                       19.11.2018 
Strona:                    2/6

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

SKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA



7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Podczas pracy z produktem zalecana jest ostrożność. Wymagane stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej – patrz 
sekcja 8. 
Mieszać produkt wyłącznie z wodą. Nie mieszać produktu z innymi mieszanina chemicznymi. 
Osoby ze skłonnością do alergii skórnej lub układu oddechowego nie powinny mieć kontaktu z preparatem. 
Unikać narażenia – przed użyciem zapoznać się z instrukcją stosowania. 
Po zastosowaniu pojemnik szczelnie zamknąć, przechowywać z dala od osób nieupoważnionych. 
Podczas pracy z produktem zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 
Produkt przechowywać wyłącznie w oryginalnych opakowaniach z tworzywa sztucznego (polietylen o wysokiej jakości HDPE). Nie 
przelewać do opakowań zastępczych. Pojemniki z produktem przechowywać w suchym pomieszczeniu szczelnie zamknięte, w 
temperaturze +5 ÷ 25° C ze sprawną wentylacją, wyposażonym w łatwo zmywalną, nienasiąkliwą podłogę. Chronić preparat przed 
światłem słonecznym oraz ciepłem. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu i otwartego ognia. 
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Brak danych 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 
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 (Dz. U. 2014, poz.817 z późniejszymi zmianami) 
Wartości NDS, NDSCh, NDSP dla poszczególnych substancji chemicznych (dane zgodnie z kartą charakterystyki lub 
raportem bezpieczeństwa chemicznego): 
Tioglikolan sodu: 
NDS, NDSCh, NDSP – nie oznaczono 
Wartości DNEL, PNEC dla poszczególnych substancji chemicznych (dane zgodnie z kartą charakterystyki lub 
raportem bezpieczeństwa chemicznego): 
Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego przy wdychaniu (działanie systemowe): 1,41 mg/m3 
Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego przez skórę (działanie systemowe): 2,06 mg/kg/d  
Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego przez skórę (działanie miejscowe): 0,004 mg/cm2 
Wartość DNEL dla konsumentów w warunkach narażenia długotrwałego przy wdychaniu (działanie systemowe): 0,348 mg/m3  
Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego przez spożycie (działanie systemowe): 0,002 mg/kg/d  
Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego przez skórę (działanie miejscowe): 0,004 mg/cm2 

Wartość PNEC dla środowiska wód słodkich: 38 µg/l 
Wartość PNEC dla środowiska wód morskich: 3,8 µg/l 
Wartość PNEC dla środowiska oczyszczalni ścieków: 3,2 mg/l 

Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu – metodyka pomiarów: 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz.645) 
- Pn 89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na 
stanowiskach pracy. 
- PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i 
interpretacja wyników. 
-PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez 
porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. 
Uwaga: Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem 
stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika.  
W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o 
najwyższej zalecanej klasie ochrony. 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały 
właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawę i odkażanie. 
Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
 zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy  (Dz.U.Nr 69/1996 r. 
poz.332, ze zmianami Dz.U. Nr 37/2001 r. poz.451)      
8.2 Kontrola narażenia 
Stosowane środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173): 
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SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA /ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ



OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH: W razie wystąpienia oparów/aerozoli używać niezależnej od powietrza otoczenia maski 
gazowej. Odpowiedni tym maski: typ filtra A, Postępować zgodnie z instrukcjami stosowania opracowanymi przez producenta. 
OCHRONA RĄK: przy pracy stosować rękawice ochronne np. DERMATRIL 740, grubość 0,11 mm 
OCHRONA OCZU I TWARZY: okulary ochronne/gogle. Zapewnić myjki do oczu w miejscu pracy z produktem. Okulary 
ochronne. 
OCHRONA SKÓRY: odzież ochronna 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
WYGLĄD – bezbarwny lekki żel 
ZAPACH – charakterystyczny dla użytych surowców 
PRÓG ZAPACHU - nie oznaczono 

pH – 7 ± 1 
TEMPERATURA TOPNIENIA/KRZEPNIĘCIA: nie oznaczono 
POCZATKOWA TEMPERATURA WRZENIA I ZAKRES TEMPERATUR WRZENIA: nie oznaczono 
TEMPERATURA ZAPŁONU: nie oznaczono 
SZYBKOŚĆ PAROWANIA: nie oznaczono 
PALNOŚĆ (CIAŁA STAŁEGO, GAZU): nie oznaczono 
GÓRNA/DOLNA GRANICA PALNOŚCI LUB GÓRNA/DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI: nie oznaczono 
PRĘŻNOŚĆ PAR: nie oznaczono 
GESTOŚĆ PAR: nie oznaczono 
GĘSTOŚĆ WZGLEDNA: 1,040 ± 0,020 g/cm3 
ROZPUSZCZALNOŚĆ: 
a) W WODZIE – pełna 
b) W ROZPUSZCALNIKACH ORGANICZNYCH – nie oznaczono 
WSPÓŁCZYNNIK PODZIAŁU n-oktanol/woda – nie oznaczono 
TEMPERATURA SAMOZAPŁONU: nie oznaczono 
TEMPERATURA ROZKŁADU: nie oznaczono 
LEPKOŚĆ: nie oznaczono 
WŁAŚCIWOŚCI WYBUCHOWE: nie oznaczono 
WŁAŚCIWOŚCI UTLENIAJĄCE: nie oznaczono 
9.2. Inne informacje 
Minimalna energia zapłonu: [mJ] 
Przewodnictwo elektryczne: [pS/m] 

10.1 Reaktywność 
Brak danych 
10.2 Stabilność chemiczna 
Produkt w warunkach prawidłowego magazynowania stabilny chemicznie (patrz: sekcja 7). 
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Brak danych 
10.4 Warunki, których należy unikać: 
Silnie nagrzane pomieszczenia bez wentylacji. Chronić pojemniki przed długotrwałym działaniem promieniowania 
świetlnego 
10.5 Materiały niezgodne: 
Dla uniknięcia reakcji egzotermicznych przechowywać z dala od silnych utleniaczy. W czasie reakcji z silnymi zasadami 
będzie się wydzielać amoniak. 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: 
Brak danych 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
DROGI NARAŻENIA: 
- ODDECHOWE: w przypadku długotrwałego narażenia na działanie produktu i przy braku wentylacji może spowodować 
podrażnienie górnych dróg oddechowych 
- POKARMOWE: działa szkodliwie po połknięciu, 
- KONTAKT ZE SKÓRĄ: może powodować alergię skórną 
- KONTAKT Z OCZAMI: może spowodować podrażnienie oczu 
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11.1 Nie przeprowadzono badań toksykologicznych dla opisywanego produktu. Ocenę toksyczności przeprowadzono na podstawie                    
danych dla poszczególnych składników preparatu. 
Tioglikolan sodu:  
Toksyczność ostra – droga pokarmowa: oszacowana toksyczność ATE 350 mg/kg (przez analogię do produktów ropopochodnych) – 
LD50 – 200-500 mg/kg (szczur, OECD 423, roztwór 46%) 
Tioglikolan sodu: LD50 – 50 mg/kg (szczur, OECD 423) 
Toksyczność ostra – przez drogi oddechowe: 
Tioglikolan sodu: LC50 > 2729 mg/l/4h (szczur, OECD 403) 
Toksyczność ostra – po naniesieniu na skórę: oszacowana toksyczność ATE > 2000 mg/kg (obliczone) 
Tioglikolan sodu: LC50 - 1000 mg/kg (szczur, OECD 402) 
Toksyczność ostra (przy innych drogach podania): Brak danych o produkcie. 

Działanie żrące/ drażniące na skórę: 
Tioglikolan sodu: lekkie podrażnienie (królik, OECD 404) 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: brak dostępnych danych 
Tioglikolan sodu: lekkie podrażnienie (królik, OECD 405) 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: brak dostępnych danych 
Tioglikolan sodu: działa uczulająco (mysz, OECD 429) 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: 
Tioglikolan sodu: test Amesa – negatywny (Salmonella typhimurium, OECD 471); test mikrojądrowy na erytrocytach ssaków: 
negatywny (OECD 474) 
Rakotwórczość: 
Tioglikolan sodu: negatywny (mysz) 
Działanie szkodliwe na rozrodczość: 
Tioglikolan sodu: 
NOEL 100 mg/kg/d (szczur); NOEL 20 mg/kg/d (szczur, OECD 416) 
Substancja toksyczna dla organów lub układów – narażenie jednokrotne: brak dostępnych danych  
Substancja toksyczna dla organów lub układów – narażenie powtarzane: brak dostępnych danych 
Tioglikolan sodu: NOEL 22,5 mg/kg/d (szczur, OECD 411, przez skórę) 
Zagrożenie spowodowane aspiracją: brak dostępnych danych 

12.1. Toksyczność  
Dane dla składników mieszaniny:  
Tioglikolan sodu: 
Toksyczność ostra dla ryb: LC50 > 100 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss, OECD 203) – dla kwasu merkaptooctowego 
Toksyczność dla dafni: EC50 – 38 mg/l/48h (Daphnia magna, 84/449/EEC, cz.2) - dla kwasu merkaptooctowego 
Toksyczność dla alg: EC50 > 100 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus) dla ditioglikolanu dwuamonowego 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu  
Środki powierzchniowo czynne zawarte w preparacie spełniają kryteria biodegradowalności zgodnie z Rozporządzeniem WE 
648/2004 w sprawie detergentów.  
Dane dla składników mieszaniny:  
Biodegradacja 60 % wg OECD 301b – dla kwasu merkaptooctowego 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Nie oczekuje się bioakumulacji 
12.4. Mobilność w glebie 
brak dostępnych danych 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Składniki mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia REACH 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Brak dostępnych danych 

POZOSTAŁOŚCI LUB ODPADY: Nie mieszać produktu z innymi odpadami ciekłymi. Nie usuwać do kanalizacji. Produkt należy 
całkowicie zużyć zgodnie z jego zaleceniem, jeżeli to niemożliwe produkt lub pozostałości produktu muszą zostać usunięte jako 
szczególne odpady. Kod odpadu i rodzaj: 07 06 04 – inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste. 
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SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI



Klasyfikacja kodu odpadu i rodzaj zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923)  
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak 
produkt. Puste opakowanie można składować w miejscu przeznaczonym do zbiórki tworzyw sztucznych lub przekazać 
wyspecjalizowanej i uprawnionej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
2013, poz. 21 z późniejszymi zmianami) Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). Kod odpadu i rodzaj: 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 

14.1 Transport drogą lądową/ kolejową(ADR/RID) 
nie podlega  
14.2 Transport drogą morską (IMDG) 
nie podlega  
14.3 Transport drogą powietrzną (ICAO) 
nie podlega  
14.4 Transport śródlądowymi drogami wodnymi (ADN) 
nie podlega  

14.5 Zagrożenia dla środowiska. 
Substancja nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ 
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników. 
 Przewóz powinien być dokonywany krytymi środkami transportu, w szczelnych opakowaniach wykonanych z plastiku. 
Dopuszczalne jest przewożenie otwartymi środkami transportu. 

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny. 
- Ustawa z dnia 25 luty 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322 ze zmianami)  
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami) 
- Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 z późniejszymi zmianami)  
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z późniejszymi zmianami)  
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888)  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923)  
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21 z 1998r poz. 94 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. 2011, Nr 33, poz. 166 z późniejszymi zmianami)  
- 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 (Dz. U. 2014, poz. 817)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) Akty prawne Unii Europejskiej:  
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH)  
- 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) i utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 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 (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.)  
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1)  
- Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. 
UE L 104 z 08.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48, z późn. zm.)  
- Rozporządzenie WE nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów 
narkotykowych  
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego  
Dla mieszaniny nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego. 
 Dla następujących substancji mieszaniny: Brak danych 
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16. INNE INFORMACJE



Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona na podstawie danych dostarczonych przez producentów komponentów 
stosowanych w produkcie. Powyższe informacje zostały opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią 
jednak gwarancji własności produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji.  
Produkt powinien być transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrą praktyką i 
higieną pracy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze stosowania powyższej 
interpretacji przepisów lub instrukcji. Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi 
substancjami. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem 
obowiązkiem użytkownika jest stworzenie stosownych warunków bezpiecznego obchodzenia się z produktem. 
Tłumaczenie zwrotów: 
Acute Tox. 4 – Toksyczność ostra, kategoria 4  
Skin Sens 1 – Działanie uczulające na skórę, kategoria 1 
Met. Corr. 1 – Substancja lub mieszanina powodująca korozję metali  
H290 – Może powodować korozję metali  
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu  
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry 


