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Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i RadyKarta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresiez dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie   
chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającym dyrektywę 1999/45/WE orazchemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającym dyrektywę 1999/45/WE oraz   
uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywęuchylającym 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.Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU
IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I IMPORTERA 

Nazwa handlowa: KOSTKA WC O ZAPACHU MORSKIM
Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Kostka  toaletowa na  bazie substancji  powierzchniowo-

czynnych.
Producent: “POL-HUN” M. BIELSKA SP. J.
Adres: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Polska
Telefon/Fax: (+48) 44 725 30 00 / 725 30 01
Telefon alarmowy w Polsce: (+48) 44 725 30 19  
Data opracowania karty: 20. 06. 2005 r.
Data aktualizacji karty: 15.01.2008 r.

2 .  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Produkt zaklasyfikowano zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz punkt 15), z uwzględnieniem
rzeczywistych stężeń substancji niebezpiecznych, jako preparat niebezpieczny:

Zagrożenia dla zdrowia: 
Xi - Preparat drażniący z przypisanymi zwrotami wskazującymi rodzaje zagrożeń:
R38 – Działa drażniąco na skórę.
R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Zagrożenia dla środowiska:
Produkt nie jest niebezpieczny dla środowiska.

3 .  SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Substancje niebezpieczne:

Nazwa niebezpiecznej substancji Zakres 
stężeń

Numer CAS Numer 
indeksowy

Numer WE Symbole 
niebezpieczeństwa

i zwroty R

Sól sodowa kwasu 
dodecylobenzenosulfonowego < 40 % 25155-30-0 brak 246-680-4

Xi; R37/38,

Xi; R41

Węglan sodu < 30 % 497-19-8 011-005-00-2 207-838-8 Xi; R36

Sól sodowa siarczanu dodecylu <10 % 151-21-3 brak 205-788-1 Xi; R37/38,

Xi; R41

Znaczenie symboli i treść zwrotów R – patrz p. 16.

4 .  PIERWSZA POMOC
Zalecenia ogólne:
W przypadku wystąpienia  jakichkolwiek  niepokojących objawów wezwać  natychmiast  lekarza  lub  odwieźć  
poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie preparatu, etykietę lub kartę charakterystyki.
Wdychanie:
- produkt nie stwarza zagrożenia.
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Kontakt z oczami:
- produkt jest drażniący;
- skażone oczy płukać, przy szeroko rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem bieżącej wody przez 

10-15 minut, unikać silnego strumienia wody, który może stworzyć ryzyko uszkodzenia rogówki;
- nie używać żadnych płynów do przemywania oczu ani żadnych maści przed konsultacją medyczną;
- w przypadku gdy osoba poszkodowana nosi szkła kontaktowe należy je zdjąć;
- zwrócić się o pomoc lekarską.
Kontakt ze skórą:
- produkt jest drażniący; 
- zdjąć zanieczyszczone ubranie;
- zanieczyszczoną skórę umyć dużą ilością wody z mydłem, a następnie dokładnie spłukać wodą;
- w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zwrócić się o pomoc lekarską.
Połknięcie:
- wypłukać usta dużą ilością wody;
- zwrócić się o pomoc lekarską.

 5.      POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
Środki gaśnicze właściwe:
- odpowiednie do gaszenia palących się materiałów.
Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa:

- brak.
Szczególne zagrożenia spowodowane produktem, produktami spalania, powstającymi gazami: 
- produkt nie stwarza zagrożenia pożarowego, w środowisku pożaru wydzielają się dymy zawierające 

niebezpieczne dla zdrowia substancje m.in. tlenki węgla, tlenki siarki. 
Zalecenia ogólne:
- zaalarmować o pożarze;
- z obszaru zagrożenia usunąć wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji gaśniczej;
- unikać wdychania dymu;
- usunąć wszystkie źródła zapłonu;
- stosować odzież i sprzęt ochronny;
- chronić układ oddechowy;
- nie dopuścić do przedostania się wód gaśniczych do kanalizacji.
Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:
- aparat z niezależnym dopływem powietrza i odzież ochronna.

 6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
Zalecenia ogólne:
- w przypadku uwolnienia dużych ilości produktu zawiadomić o awarii odpowiednie służby;
- usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii.
Indywidualne środki ostrożności:
- unikać kontaktu z uwalniającym się produktem;
- stosować rękawice ochronne i ubranie ochronne;
- używać dobrze dopasowane i przylegające okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle).
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
- unikać zanieczyszczenia wód gruntowych, zabezpieczyć studzienki ściekowe;
- w  przypadku  przedostania  się  dużych  ilości  produktu do systemu  wodnego,  odwadniającego  lub 

gruntu zawiadomić odpowiednie służby.
Metody oczyszczania:
- uwolniony  produkt  zebrać  do  zamykanego,  oznaczonego  pojemnika  na  odpady, 

zanieczyszczoną powierzchnię zmyć wodą;
- unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p. 13 i 15).

7.  POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE
Postępowanie:
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- podczas  stosowania  i  przechowywania  produktu  postępować  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i  higieny pracy (patrz p.15),  produkt stosować zgodnie z 
przeznaczeniem i zaleceniami producenta;

- unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i ubrania.
Magazynowanie:
- produkt magazynować w chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach;
- produkt przechowywać w oryginalnych, zamkniętych, właściwie oznakowanych opakowaniach;
- opakowania chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych;
- nie przechowywać w pobliżu środków spożywczych.

8.  KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Środki ochrony indywidualnej
Ochrona rąk:     
- używać rękawice ochronne w przypadku długotrwałego kontaktu z produktem. 
Ochrona oczu:
- w normalnych warunkach stosowania nie jest wymagana, unikać kontaktu z oczami.
Ochrona dróg oddechowych:
- w przypadku prawidłowego stosowania nie jest wymagana.
Zalecenia higieniczne: 
Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami; zdjąć zabrudzone preparatem ubranie 
i umyć zanieczyszczoną skórę wodą z mydłem; nie wolno spożywać posiłków, pić napojów oraz palić tytoniu 
podczas pracy z preparatem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, należy dokładnie umyć ręce przed 
przerwami w pracy oraz po zakończeniu pracy z preparatem, jeżeli jest to potrzebne stosować krem do rąk.

9.  WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

postać, wygląd: ciało stałe
barwa: niebieska
zapach: charakterystyczny, morski
pH: 9 - 12 ( 5% roztwór wodny)
temperatura wrzenia: nie dotyczy 
temperatura topnienia: brak danych 
temperatura zapłonu: nie dotyczy
temperatura samozapłonu: nie dotyczy
palność (ciało stałe, gaz): nie stwarza zagrożenia pożarowego 
właściwości wybuchowe: produkt nie grozi wybuchem
granice wybuchowości:

- dolna: nie dotyczy
- górna: nie dotyczy

właściwości utleniające: nie dotyczy
prężność par: nie dotyczy
gęstość, 20ºC: brak danych
rozpuszczalność:

- w wodzie: rozpuszcza  się
- w rozpuszczalnikach organicznych: nie rozpuszcza się

współczynnik podziału n-oktanol/woda: brak danych.

10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Stabilność:
- stabilny w normalnych warunkach stosowania i magazynowania.
Warunki, których należy unikać:
- brak.
Materiały, których należy unikać:
- silne kwasy mineralne.
Niebezpieczne produkty spalania/rozkładu  :  
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- rozkładu: nie są znane;
- w środowisku pożaru powstają: tlenki węgla, tlenki siarki i inne toksyczne gazy i dymy.

11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Toksyczność  preparatu:

- brak danych charakteryzujących toksyczność preparatu; 
- klasyfikacji preparatu ze względu na zagrożenia dla zdrowia człowieka dokonano metodą na

podstawie zawartości niebezpiecznych składników zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (patrz p.15).

Zagrożenia dla zdrowia: 
- produkt jest drażniący;

- produkt w bezpośrednim kontakcie działa drażniąco na skórę;
- produkt może powodować poważne uszkodzenie oczu.

Toksyczność ostra składników preparatu:
Sól sodowa kwasu dodecylobenzenosulfonowego (>65%):
LD50: (doustnie, szczur): 1260 mg/kg.
Węglan sodu:
LD50: (doustnie, szczur): 4 090 mg/kg;
LC50: (inhalacja, szczur): 2,3 mg/dm3/2 godz.
Sól sodowa siarczanu dodecylu:
LD50 (doustnie, szczur): >2000 mg/kg;
LC50 (inhalacja, szczur): > 3900 mg/m3/1 godz.;
LD50 (skóra, królik): 580 mg/kg.

12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE
Zagrożenia dla środowiska:
- produkt nie jest niebezpieczny dla środowiska;
- postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
Ekotoksyczność składników preparatu:
Sól sodowa kwasu dodecylobenzenosulfonowego:
Toksyczność dla ryb: LC50 = 1 ÷ 5 mg/dm3/96 godz.
Toksyczność dla bezkręgowców: Daphnia magna EC50 = 15 mg/dm3/48 godz.
Toksyczność dla alg: EC50 = 10 ÷ 300 mg/dm3/72 godz.
Węglan sodu:
Toksyczność dla ryb: Limnea macrochirus: LC50 = 300 mg/dm3/96godz.
Toksyczność dla bezkręgowców: Daphnia magna: EC50 = 265 mg/dm3/48 godz.
Sól sodowa siarczanu dodecylu:
Toksyczność dla ryb: Onchorhynchus mykiss: LC50 = 3 – 20 mg/dm3/96godz.
Toksyczność dla bezkręgowców: Daphnia magna: EC50 = 10 – 50 mg/dm3/48 godz.
Toksyczność dla alg: EC50 = 10 - 100 mg/dm3/72godz.
- Biologiczne Zapotrzebowanie na Tlen: 95,9 %.
- Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen: 95,1 %.
Biodegradacja składników preparatu:
Sól sodowa kwasu dodecylobenzenosulfonowego:
Wstępna biodegradacja: >95%.
Całkowita biodegradacja: 73 ÷ 84 %.
Informacje dotyczące ekologii : Substancja nie uznawana jako niebezpieczna dla środowiska.
Sól sodowa siarczanu dodecylu:
Wstępna biodegradacja: 98 ÷ 100 % .
Całkowita biodegradacja: 88 ÷ 96 %.
Informacje dotyczące ekologii : Substancja nie uznawana jako niebezpieczna dla środowiska.
Biodegradowalność (dla preparatu):
- brak bliższych danych;
- produkt jest podatny na degradację biologiczną;
- nie przewiduje się żadnych problemów ekologicznych przy prawidłowym stosowaniu produktu;
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- produkt nie posiada tendencji do odkładania się w środowisku.
Nie  należy  oczekiwać  problemów  ekologicznych  w  przypadku  stosowania  produktu  
z właściwą ostrożnością.

13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Postępowanie z odpadowym produktem
Dużych ilości odpadowego produktu nie usuwać do kanalizacji. Likwidować w uprawnionych spalarniach lub 
zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p. 15). 
Kod odpadu: 07 06 99 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, 
detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków. Inne nie wymienione odpady.
Postępowanie z odpadowymi opakowaniami
Opakowania po produkcie traktować jak odpady z gospodarstwa domowego.
Odzysk, recykling lub likwidację odpadów opakowaniowych powstających w obszarze działalności zawodowej 
przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p.15).

14.  INFORMACJE O TRANSPORCIE
Transport drogowy:
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.

15.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz niżej) produkt jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia.
Oznakowanie opakowań:

Znaki ostrzegawcze:

Xi Produkt drażniący
R Zwroty zagrożenia:

R38 Działa drażniąco na skórę.
R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

S Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

S2 Chronić przed dziećmi.
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady 

lekarza.
S39 Nosić okulary lub ochronę twarzy.
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub 

etykietę.
Nazwy niebezpiecznych składników zamieszczone na etykiecie:

- brak.
Obowiązujące przepisy:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.  
Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350 i Dz.U. Nr 125, poz.1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187; z 2003r.  
Dz.U. Nr 189, poz. 1852; z   2004r.   Dz.U. Nr 96, poz. 959 i Dz.U. Nr 121, poz. 1263; z 2005r. Dz.U. Nr 179, poz. 1485; z 2006r. Dz.U. Nr 171, 
poz. 1225 z 2007r. Dz.U. Nr 176, poz. 1238).

Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  28  września  2005r.  w  sprawie  wykazu  substancji  niebezpiecznych  wraz  z ich  klasyfikacją 
i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201, poz. 1674).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 174, poz. 1222).

Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań  substancji  niebezpiecznych 
i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679 ze zmianą z 2004r. Dz.U. Nr 260, poz. 2595).

Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z  dnia 29  listopada 2002r.  w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń 
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833 ze zmianą z 2005r. Dz.U. Nr 212, poz. 
1769, z 2007r. Dz.U. Nr 161, poz. 1142).
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań i  pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645).

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej 
(Dz.U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (tekst jednolity zał. do obwieszczenia MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r., Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w 
miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 86 z 2005r.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628;. wraz z późniejszymi zmianami z 2002r Dz.U. Nr 41, poz. 365, Dz.U.  
Nr 113, poz. 984 i Dz.U. Nr 199, poz. 1671; z 2003r. Dz.U. Nr 7, poz. 78; z 2004r. Dz.U. Nr 96, poz. 959, Dz.U. Nr 116, poz. 1208, z 2005r.   
Dz.U. Nr 25, poz. 202, Dz.U. Nr 90, poz. 758, Dz.U. Nr 130, poz. 1087, Dz.U. Nr 175, poz. 1458 i poz. 1462, Dz.U. Nr 180, poz. 14 95; z 
2006r. Dz.U. Nr 50, poz.360; Dz.U. Nr 63, poz. 441, z 2007r. Dz.U. Nr 88, poz. 587).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 wraz z późniejszymi  zmianami 
z 2003r. Dz.U. Nr 7, poz. 78; z 2004r. Nr 11, poz. 97 i  Dz.U. Nr 96, poz. 959; z 2005r. Dz.U. Nr 175, poz. 1458).

Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  i  opieki  Społecznej  z  dnia  30  maja  1996r.  w  sprawie  przeprowadzania  badań  lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy 
(Dz.U. Nr 69, poz. 332 wraz z późniejszymi zmianami z 1997r. Dz.U. Nr 60, poz.375; z 1998r. Dz.U. Nr 159, poz.1057; z 2001r. Dz.U. 
Nr 37, poz. 451; Dz.U. Nr 128, poz.1405).

Rozporządzenie WE Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów (Dz.U. L  104/1 z 
08.04.2004; z 2006r.  Dz.U. L 168/5).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984)

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniaRozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania  
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającezezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające  
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieżdyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające 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/dyrektywę  Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006).WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006).

16. INNE INFORMACJE
Wykaz symboli i zwrotów R zamieszczonych w punkcie 2. i 3.:

Xi Preparat drażniący.
R36 Działa drażniąco na oczy.
R37/38 Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
R41 Ryzyko poważnego szkodzenia oczu.

Badania lekarskie pracowników oraz badania i pomiary czynników szkodliwych dokonywać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
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.
Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej: punkt 1, 2, 3, 11, 15, 16.
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