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SEKCJA 1.  Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 

1.1.   Identyfikator produktu : WINDOW PLUS Alkohol   Płyn do mycia szyb    Lemon Fresh   

1.2.   Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane  : 

do mycia szyb, luster i wszelkich powierzchni szklanych i ceramicznych 

1.3.   Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

 

GOLD DROP Sp. z o. o. 

34-600 Limanowa 

Ul. Rzeczna 11 d 

Tel./fax (0 - 18) 33 -76 – 117 

E’mail: biuro@golddrop.com.pl 

aleksandra.gorczycka@golddrop.com.pl 

 

1.4.   Numer telefonu alarmowego 

 

Pogotowie Ratunkowe  999 

Straż Pożarna  998 

Policja 997 

+48 18 3301 610  (w dniach pon.-pt - w godz. 8.00 – 15.00) 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego:  112   

 

SEKCJA 2.  Identyfikacja zagrożeń 

 

2.1.  Klasyfikacja  mieszaniny 

        ( wg  dyrektywy 1999/45/WE) 

 

Mieszanina  nie została sklasyfikowana jako mieszanina niebezpieczna 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu  na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów 

można znaleźć w sekcji 11. 

 

2.2.  Elementy oznakowania 

Zgodnie z Rozporządzenie WE 648/2004: 

Składniki: anionowy środek powierzchniowo-czynny<5%, niejonowy środek powierzchniowo-

czynny<5%, fosfonian<5%, alkohol, kompozycja zapachowa (Limonene) 

 

S2 Chronić przed dziećmi 

 

2.3.  Inne zagrożenia- brak danych 

        Wyniki oceny własności PBT i vPvB – brak danych 

 

SEKCJA 3.  Skład/informacja o składnikach 

 

3.1.  Substancje – nie dotyczy 

mailto:biuro@golddrop.com.pl
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3.2.  Mieszaniny 

3.2.1. Składniki niebezpieczne / składniki, dla których określono wartości najwyższych 

dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy  klasyfikacja zgodnie z   Dyrektywą 1999/45/WE  

67/548/EWG  

 

Nazwa składnika 

niebezpiecznego 

Zawartość 

[%] 

Nr WE 

(EINECS) 

NR CAS Klasyfikacja 

zagrożenia dla zdrowia 

(dla czystej substancji) 

Eter metylowy glikolu 

dipropylenowego 

1,5 -   2 252-104-2 34590-94-8  NDS 

Alkohol etylowy 

nr indeksowy 

603-002-00-5 

2 - 3,5 200-578-6 64-17-5 F, R11 

 

NDS 

D-Limonene 0,03 – 

0,055 

227-813-5 5989-27-5    R10 

Xi R38 R43 

N R50/53 

Pełna treść zwrotów R – patrz pkt. 16 

 

3.2.2.  Składniki niebezpieczne / Składniki, dla których określono wartości najwyższych 

dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy  klasyfikacja zgodnie z   Rozporządzenia  1272/2008 

Nazwa składnika 

niebezpiecznego 

Zawartość 

[%] 

Nr WE 

(EINECS) 

NR CAS Klasyfikacja 

zagrożenia dla zdrowia 

(dla czystej substancji) 

Eter metylowy glikolu 

dipropylenowego 

1,5 -   2 252-104-2 34590-94-8 NDS 

Alkohol etylowy 

nr indeksowy 

603-002-005 

2 - 3,5 200-578-6 64-17-5 Flam. Liq. 2 H225 

D-Limonene 0,03 – 

0,055 

227-813-5 5989-27-5    Flam. Liq. 3 H226 

H303, H315, H319, 

H317, H400, H410 

Pełna treść zwrotów H – patrz pkt. 16 

3.2.  Numery  rejestracji  : Eter metylowy glikolu di propylenowego – 01-2119450011-60-xxxx 

.    alkohol etylowy    01-2119457610-43-xxxx 

 

SEKCJA 4.   Środki pierwszej pomocy 

 

4.1.  Opis środków pierwszej pomocy 

4.1.1.  Narażenie poprzez drogi oddechowe . - Nie wymagane 

Dla alkoholu etylowego – poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić spokój. W 

przypadku utraty przytomności lub zaburzeń oddychania natychmiast zapewnić pomoc lekarską. 

4.1.2.  Narażenie poprzez kontakt ze skórą. – nie wymagane 

Zanieczyszczoną skórę opłukać wodą 

4.1.3.  Narażenie poprzez kontakt z oczami. Nie wymagane. W przypadku dostania się preparatu do 
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oka należy przemywać dużą ilością bieżącej wody, przy odwiniętych powiekach – przez 15 minut. W 

przypadku komplikacji udać się do okulisty 

4.1.4.  Narażenie poprzez przewód pokarmowy. – nie wymagane 

4.2.  Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia - brak danych 

W przypadku częstego i długotrwałego kontaktu z alkoholem etylowym może wystąpić 

zaczerwienienie skóry, wysuszenie i jej pękanie. 

4.3.  Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania 

.       z poszkodowanym. – brak danych 

 

SEKCJA 5.  Postępowanie w przypadku pożaru 

 

 Mieszanina niepalna 

5.1.  Środki gaśnicze 

         Odpowiednie środki gaśnicze : Woda w postaci rozproszonej, dwutlenek węgla, proszki 

gaśnicze, piany odporne na alkohol 

         Niewłaściwe środki gaśnicze – nie znane 

5.2.  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  - W trakcie spalania mogą tworzyć     

się tlenki węgla 

Opary eteru  metylowego glikolu dipropylenowego są cięższe od powietrza, rozpościerają się przy 

gruncie i mogą ulec zapłonowi z odległości 

Alkohol etylowy - wysoce łatwopalny – tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary zalegają 

przy powierzchni gruntu. Podczas spalania mogą się tworzyć toksyczne spaliny zawierające tlenki 

węgla 

5.3.  Informacje dla straży pożarnej 

         -Aparat izolujący drogi oddechowe, ubranie ochronne odpowiednie do rozmiarów pożaru i 

palących się materiałów 

 

SEKCJA 6.  Postępowanie w przypadku niezamierzonego  uwolnienia do środowiska 

 

6.1.  Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych. 

Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. W pomieszczeniu zamkniętym zapewnić dostęp świeżego 

powietrza. 

6.2.  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska. Nie dopuścić do przedostania się substancji i 

preparatu do kanalizacji, wód gruntowych i gleby.  

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

Zabezpieczyć przez obwałowanie materiałem chłonnym (dolomit, piasek, ziemia). 

Zasypać materiałem chłonnym, zebrać do szczelnie zamkniętych i oznaczonych pojemników. 

Oczyścić teren z pozostałości przez zmycie dużą ilością wody. 

Małe ilości produktu (w warunkach domowych) zetrzeć szmatą lub mopem; zanieczyszczoną 

powierzchnię zmyć wodą 

6.4. Odniesienia do innych sekcji – sekcja 12 

 

SEKCJA 7.  Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania postępować zgodnie z informacją 
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znajdującą się na etykiecie jednostkowej wyrobu. Podczas stosowania preparatu nie jeść, nie pić 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich  

wzajemnych niezgodności magazynować w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta. 

Należy przechowywać w temperaturze od 5-30
o
C w pomieszczeniu suchym i przewiewnym. Magazyn 

powinien być zaopatrzony w urządzenia wentylacyjne, umożliwiające sprawną wymianę powietrza 

7.3.  Szczególne zastosowania końcowe   

Płyn przeznaczony jest do mycia szyb, i luster, powierzchni szklanych, chromowanych, ze stali 

nierdzewnej, glazury i porcelany 

 

SEKCJA 8.  Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 

8.1.  Parametry dotyczące kontroli 

8.1.1  Krajowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego  

Składnik produktu, dla którego ustalono wartości dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy (wg 

rozp. MPiPS z dnia 29 listopada 2002r., Dz.U. Nr 217, poz.1833; z 2005r. Dz.U. Nr 212, poz. 

1769): 

alkohol etylowy   

NDS: 1900 mg/m
3
  

- oznaczanie w powietrzu: PN-85/Z-04140.02, PN-89/Z-04023.02 

 

Dla  eteru metylowego glikolu dipropylenowego: 

NDS    240 mg/m3 

.     NDSCh   280 mg/m3 

8.1.2. Wspólnotowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego ( wg Dyrektywy 98/24/WE z 

wszelkimi uzupełnieniami) 

Dla  eteru metylowego glikolu dipropylenowego: 

TWA  100 ppm 

STEL 150 ppm 

Może być absorbowany przez skórę 

 

8.2.  Kontrola narażenia 

8.2.1 Indywidualne środki ochrony; 

- Ochrona oczu i twarzy Nie wymagana.  Unikać zanieczyszczenia oczu 

- Ochrona skóry Nie wymagana.  Zanieczyszczoną skórę opłukać wodą 

- Ochrona dróg oddechowych Nie wymagana.  Przy wydzielaniu się par etanolu  – obowiązkowa 

wentylacja przy stanowiskach produkcyjnych 

- Zagrożenia termiczne – brak zagrożenia 

8.2.2.  Kontrola narażenia środowiska – nie dopuścić do przedostania się duzych ilości do gleby, wód 

gruntowych 

 

SEKCJA  9.  Właściwości fizyczne i chemiczne 

 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Jednorodna, klarowna bezbarwna ciecz bez zanieczyszczeń mechanicznych 

b) Zapach charakterystyczny   dla zastosowanych surowców 
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c) próg zapachu brak  danych 

d) pH :    8,0 – 9,0 

e) Temperatura topnienia/krzepnięcia- nie dotyczy 

f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia nie dotyczy 

g) Temperatura zapłonu nie dotyczy 

h) Szybkość parowania nie dotyczy 

i)  Palność nie dotyczy 

k) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości nie dotyczy 

l)  prężność par nie dotyczy 

m) Gęstość w 20 oC - 0,994-0,998 g/cm3   

n) Rozpuszczalność –bez  ograniczeń – woda, alkohol 

o) Współczynnik podziału:  n-oktanol/woda nie dotyczy 

p) Temperatura samozapłonu nie dotyczy 

q) Temperatura rozkładu nie dotyczy 

r)  Lepkość – nie oznaczona 

s) Właściwości wybuchowe -  nie dotyczy 

t)  Właściwości utleniające  - nie dotyczy 

9.2.  Inne informacje-brak 

 

SEKCJA 10.  Stabilność i reaktywność 

 

10.1.  Reaktywność – brak danych 

10.2  Stabilność chemiczna -  preparat stabilny w warunkach normalnych 

10.3   Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji -  nie znane 

10.4  Warunki, których należy unikać nie znane 

Dla  eteru metylowego glikolu dipropylenowego: 

Unikać wysokich temperatur, iskier, otwartego ognia, innych źródeł zapłonu 

10.5.  Materiały niezgodne  nie znane 

Dla  eteru metylowego glikolu dipropylenowego: 

Silne kwasy utleniające, glin, mocne zasady i ich sole 

10.6.  Niebezpieczne produkty rozkładu nie znane 

Podczas pożaru – sekcja 5 

 

SEKCJA 11.  Informacje toksykologiczne 

 

11.1  Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

a)   toksyczność ostra 

Toksyczność ostra:  brak  danych 

Dla alkoholu etylowego: 

wdychanie par  powoduje podrażnienie dróg oddechowych i błon śluzowych, kaszel, depresję 

centralnego układu nerwowego, ból i zawroty głowy, trudności w oddychaniu 

Spożycie – zaczerwienienie skóry, przyspieszenie i zaburzenie akcji serca, depresja układu 

nerwowego, ból głowy, wymioty, upojenie alkoholowe, zaburzenia widzenia, 

psychomotoryczne, zmniejszenie koncentracji, ból brzucha 

LC50 (inhalacja szczur)  20000 ppm/10h 
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LC50 (inhalacja mysz) 39 mg/m3/4h 

LD50 (doustnie szczur) 7060 mg/kg 

LD50 (doustnie mysz) 3450 mg/kg 

LD50 (doustnie królik) 6300 mg/kg 

 

Dla  eteru metylowego glikolu dipropylenowego: 

Ostra toksyczność doustnie – LD50  5130 mg/kg (szczur) 

.    skóra – LD50 9510mg/kg królik 

. Może powodować niewielkie podrażnienia oczu, górnych dróg oddechowych. 

. Duże stężenie może powodować utratę przytomności lub efekt narkotyczny 

Wdychanie wysokich stężeń oparów eteru metylowego glikolu di propylenowego może spowodować 

depresję centralnego układu oddechowego prowadzącą do zawrotów głowy, bólu głowy , nudności i 

utraty koordynacji. Dalsze wdychanie może doprowadzić do utraty przytomności i śmierci 

 

b)  działanie żrące/drażniące- brak danych 

c)  działanie uczulające- brak danych 

. mieszanina zawiera D-Limonene - sklasyfikowany jako mogący powodować uczulenie  

w kontakcie ze skórą  

d)  toksyczność dla dawki powtarzalnej –  

Przedłużony kontakt ze skórą może powodować odtłuszczenie skóry. 

Jednorazowy kontakt z okiem może powodować lekkie podrażnienie 

e)  rakotwórczość – brak danych 

f)  mutagenność – brak danych 

g)  szkodliwe działanie na rozrodczość – brak danych 

 

SEKCJA 12.  Informacje ekologiczne 

 

12.1.  Toksyczność – dla mieszaniny – brak danych 

Dla alkoholu etylowego 

LC50 (ryby) 12900-15300 mg/l/96h pstrąg tęczowy 

EC50 (dafnie) > 100 mg/l/48h 

EC50 (algi) > 100 mg/l/72h 

 

Dla  eteru metylowego glikolu dipropylenowego: 

Algi - . LC50>969 mg/l /96h   

Ryby: LC50>1000 mg/l/ 96h 

Rozwielitki - LC50>1919 mg/l/48h 

Ogólnie nie stanowi zagrożenia dla organizmów wodnych 

 

12.2.  Trwałość i zdolność do rozkładu 

Środki powierzchniowo-czynne zawarte w preparacie są zgodny z kryteriami podatności na 

biodegradację zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 dotyczącym detergentów. Dane 
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potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw członkowskich i będą im 

udostępnione na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta detergentów 

12.3.  Zdolność do bioakumulacji  nie znane  

12.4.  Mobilność w glebie –brak danych 

12.5.  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB – mieszanian nie zawiera substancji sklasyfikowanyc 

jako PBT, vPvB 

12.6.   Inne szkodliwe skutki działania – brak danych 

 

SEKCJA 13.  Postępowanie z odpadami 

 

Małe ilości (u konsumenta) traktować jak odpady z gospodarstwa domowego. 

Duże ilości odpadów opakowaniowych i odpadowego preparatu unieszkodliwiać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (patrz p.15) 

 

13.1.  Metody unieszkodliwiania odpadów 

Opakowania: niszczyć przez recykling lub utylizację w specjalnie przystosowanych do tego celu 

urządzeniach odpowiadającym przepisom.(patrz pkt. 15) 

Produkt: w razie wystąpienia konieczności utylizacji należy zwrócić się po usługę lub poradę do 

licencjonowanego zakładu utylizacji odpadów ewentualnie do terenowej jednostki ratownictwa 

chemicznego. 

 

SEKCJA 14.  Informacje dotyczące transportu 

 

14.1.  Numer UN –nie dotyczy 

14.2.  Prawidłowa nazwa przewozowa UN–nie dotyczy 

14.3.  Klasy zagrożenia w transporcie –nie dotyczy 

14.4.  Grupa pakowania –nie dotyczy 

14.5.  Zagrożenia dla środowiska –nie dotyczy 

14.6.  Szczególne środki ostrożności dla użytkowników –nie dotyczy 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC –nie 

dotyczy 

 

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 i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 

(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w 

sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin zmieniające i uchylające 

dyrektywy 67/548/EWG ; 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 1907/2006 z 

późniejszymi zmianami 
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Rozporządzenie WE Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 31 marca 2004 r. w 

sprawie detergentów (Dz. Urz. WE L 104/1 z dn. 08.04.2004 r.; Dz.U. L 168/5 z 2006 r) późniejszymi 

zmianami 

Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach  Dz. U. 63 poz. 322 z 

2011r. późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5.03.2009r.w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. 53 

poz. 439 z 2009r. późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8.02.2010r.  w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych 

wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem  (Dz.U. 27 poz. 140 z 2010 r.) późniejszymi zmianami 

   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 43, poz. 353)z 
późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych 

(Dz. U. Nr 53, poz.439) z późniejszymi zmianami 

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. Z 2002 r. Nr 217, poz. 1833; z 2005 r. Nr 212, poz. 1769, z 2007 r. Dz.U. 161 poz. 

1141) późniejszymi zmianami 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach  (tekst jednolity zał. do  Dz.U. Nr 39, poz. 251 z 

2007 r.) późniejszymi zmianami 

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 

63. 638) późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206) późniejszymi zmianami 

 

15.2.  Ocena bezpieczeństwa chemicznego-brak 

 

SEKCJA  16.  Inne informacje. 

 

Zwroty R wymienione w pkt.  3: 

R10 produkt łatwopalny 

R 11 Produkt wysoce łatwo palny 

R 38 Działa drażniąco na skórę 

R43 Może powodować uczulenie w – kontakcie ze skórą 

R 50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy- wodne, może powodować długo-utrzymujące się 

niekorzystne zmiany w-środowisku wodnym 

 Zwroty H wymienione w pkt. 3: 

 

H 225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary 

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009043035301.pdf
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009043035301.pdf
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009053043901.pdf
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009053043901.pdf


 

Karta Charakterystyki  

Preparatu 

Numer: 

S-11-GD 

Płyn do mycia szyb  

 WINDOW PLUS  Lemon Fresh 

 

Wersja 2 

Strona 9 z 9 

Data sporządzenia karty 

10.02.2010  

Data I aktualizacji karty 

27.04.2011    

wg rozp. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r 
H226 Łatwopalna ciecz i pary 

H315 Działa drażniąco na skórę 

H319 Działa drażniąco na oczy 

H317Może powodować reakcję alergiczną skóry 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

 

Informacje zawarte w niniejszej KARCIE CHARAKTERYSTYKI są podane w celu opisania 

produktu z punktu widzenia wymogów bezpieczeństwa. Nie mogą być interpretowane jako 

gwarancja jakości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do 

określonych zastosowań oraz indywidualna odpowiedzialność odnośnie zachowania wszelkich 

środków ostrożności wymaganych podczas manipulowania produktem  

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u producenta – patrz pkt 1 niniejszej karty 

Informacje podane w niniejszej karcie są dokładne i pewne w dniu opracowania. Karta została 

opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczególnych składników 

 

Zmiany w karcie: 

dostosowanie do obowiązującego prawa 

uzupełnienie danych we wszystkich sekcjach. 

 


