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Podstawa prawna: Rozporządzenie (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) z późniejszymi 
zmianami  
 
 

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I I DENTYFIKACJA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
1.1. Identyfikacja produktu 

 
 

Ludwik All in one tabletki do zmywarek  
 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 

Zastosowania zidentyfikowane: 
 

Mycie naczyń w zmywarkach automatycznych w 
gospodarstwie domowym. 
 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 

Nazwa i adres: GRUPA INCO S.A. 
00-519 Warszawa 
ul. Wspólna 25 
 

E-mail: info.produkty@inco.pl 
 

Telefon:                                                                       + 48 22 71 15 900 
 

1.4. Numer telefonu alarmowego Ogólnopolski numer alarmowy 112 
Policja 997 
StraŜ poŜarna 998 
Pogotowie ratunkowe 999 
 
+ 48 22 71 15 900  (czynny w godzinach 7.30 - 15.00) 
 

 

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGRO śEŃ 
 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Mieszaninę zaklasyfikowano / nie zaklasyfikowano (*) jako niebezpieczną zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 
2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wraz z późniejszymi zmianami.  
(*) niepotrzebne skreślić 
 

Klasyfikacja : 
 
 
 

Xi Produkt draŜniący 
R41 Ryzyko powaŜnego uszkodzenia oczu  

2.2. Elementy oznakowania 
 
 
 

 

 
Xi Produkt draŜniący 
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2.3. Inne zagroŜenia 
 

Zwroty R: 
R41 Ryzyko powaŜnego uszkodzenia oczu  
 
Zwroty S: 
S2   Chronić przed dziećmi 
S25 Unikać zanieczyszczenia oczu 
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością 
wody i zasięgnąć porady lekarza 
S39 Nosić okulary lub ochronę twarzy 
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – 
pokaŜ opakowanie lub etykietę 
 
Zawiera proteazę. MoŜe powodować wystąpienie reakcji 
alergicznej. 

 

SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 
3.1. Substancje   
Nie ma zastosowania, produkt  jest mieszaniną 
 
3.2. Mieszaniny 
Nazwa substancji / 
numer indeksowy 

Nr 
rejestracji 

WE CAS StęŜenie Klasyfikacja  
Dyr.67/548/EWG 

Klasyfikacja 
Rozp.1272/2008 

Węglan sodu 01-
2119485498-
19-xxxx 

207-
838-8 

497-19-8 < 25 % Xi, R36 Eye Irrit. 2, H319 

Nadwęglan sodu 01-
2119457268-
30-xxxx 

239-
707-6 

15630-
89-4 

5 - 15 % O, R8 
Xn, R22 
Xi, R41 

Ox. Sol. 2, H272 
Acute Tox. 4, H302 
Eye Dam. 1, H318 

Krzemian sodowy 01-
2119448725-
31-xxxx 

215-
687-4 

1344-09-
8 

 < 5 % Xi, R36/37/38 Eye Irrit. 2, H319 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H335 

Alkoksylat alkoholu 
tłuszczowego, 
polimer 

polimer Niedo
stępny 

120313-
48-6 

< 5 % Xi, R38, R41 
N, R50 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Eco Acute. 1, H400 

(1-
hydroksyetylideno) 
bisfosfonian 
tetrasodu 

Rejestracja 
właściwa do 
31.05.2013 r. 

223-
267-7 

3794-83-
0 

< 5 % Xi, R36 Brak danych 

Proteaza / 647-012-
00-8 

Rejestracja 
do 2018 r. 

232-
752-2 

9014-01-
1 

< 0,5 % Xi R37/38-41 
Xn, R42 

Resp. Sens. 1, H334 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 
Skin Irrit. 2, H315 

Ograniczenia i zezwolenia dotyczące 
substancji: 

śadna substancja nie podlega ograniczeniom lub zezwoleniom. 
 

 

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Wdychanie: 
 

Nie dotyczy. 
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Kontakt ze skórą: 
 

Wymyć dokładnie duŜą ilością wody. 
 

Kontakt z oczami: 
 

Natychmiast przepłukać duŜą ilością wody przez 15 minut, 
równieŜ pod powieką. Skonsultować się z lekarzem. 

SpoŜycie: 
 

Przepłukać usta i popić duŜą ilością wody. Natychmiast 
skonsultować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. 

Informacje dla lekarza: 
 

Brak szczególnych informacji. 

  
Konieczna jest natychmiastowa pomoc 
lekarska: 

■  tak     □ nie    □ brak danych 

Istnieje moŜliwość wystąpienia 
opóźnionych skutków naraŜenia: 

□  tak     □ nie    ■ brak danych 

Zalecane jest przeniesienie naraŜonej osoby  
z miejsca naraŜenia na świeŜe powietrze: 

□  tak     ■ nie    □ brak danych 

Zalecane jest zdjęcie osobie poszkodowanej 
zanieczyszczonej odzieŜy i butów: 

□  tak     ■ nie    □ brak danych 

Zalecane indywidualne wyposaŜenie 
ochronne dla osób udzielających pierwszej 
pomocy: 

NIE 

4.2. NajwaŜniejsze ostre i opóźnione 
objawy oraz skutki naraŜenia: 

Brak danych 
 

4.3. Wskazania dotyczące 
natychmiastowej pomocy lekarskiej i 
szczególnego postępowania z 
poszkodowanym: 

Pomoc medyczna konieczna w przypadku spoŜycia oraz 
kontaktu z oczami. 
 

 

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PO śARU 
 
5.1. Środki gaśnicze 
Odpowiednie środki gaśnicze: Proszek gaśniczy, spray wodny. 

 
Nieodpowiednie środki gaśnicze: Nie stosować zwartych strumieni wody. 

 
5.2. Szczególne zagroŜenia związane z 
substancją lub mieszaniną: 
 

Brak 
 

5.3. Informacje dla straŜy poŜarnej: 
 

Specjalne wyposaŜenie ochronne dla osób walczących z 
poŜarem nie jest wymagane. 

 

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO 
UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
 
6.1. Indywidualne środki ostroŜności, 
wyposaŜenie ochronne i procedury w 
sytuacjach awaryjnych 
 

Unikać kontaktu z mieszaniną. 
Nosić odpowiednie rękawice i ubranie ochronne. 
 

6.2. Środki ostroŜności w zakresie 
ochrony środowiska. 
 

Większych ilości nie wolno wprowadzać do kanalizacji.  
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6.3. Metody i materiały zapobiegające 
rozprzestrzenianiu się skaŜenia i 
słuŜące do usuwania skaŜenia 
 

W przypadku skaŜenia środowiska zawiadomić 
odpowiednie lokalne władze.  
Zebrać mechanicznie. Po zebraniu obszar opłukać wodą. 
 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 
 

Informacje na temat indywidualnych środków ochrony, 
patrz sekcja 8. 
 

 

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI  I  MIESZANINAMI ORAZ ICH 
MAGAZYNOWANIE  
 
7.1. Środki ostroŜności dotyczące 
bezpiecznego postępowania  
 

Nie są wymagane Ŝadne specjalne działania. 
 

7.2. Warunki bezpiecznego 
magazynowania, łącznie z 
informacjami dotyczącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodności 
 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, 
pomieszczenia kryte. 
Unikać nasłonecznienia i wilgoci. 
 

7.3. Szczególne zastosowania końcowe 
 

Nie są znane. 
 

 

SEKCJA 8: KONTROLA NARA śENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Dopuszczalne krajowe wartości naraŜenia 
zawodowego 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dn. 29 listopada 2002 r. w 
sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz.U.02.217.1833) z późniejszymi zmianami 

Krzemian sodowy: 
2 mg/m3 (średnia czasowa waŜona 15 min) przez analogie 
z wodorotlenkiem sodu 
 

Krzemionka bezpostaciowa syntetyczna (strącona i Ŝel): 
pył całkowity: NDS=10 mg/m3 
pył respirabilny: NDS=2 mg/m3 
 

Celuloza techniczna:  
Pyły drewna: 
pyły drewna, z wyjątkiem pyłów drewna twardego, 
takiego jak buk i dąb: 
pył całkowity: 4 mg/m3 
pyły drewna twardego, takiego jak buk i dąb: 
pył całkowity 2 mg/m3 
pyły drewna mieszane zawierające pył drewna twardego, 
takiego jak buk i dąb: 
pył całkowity 2 mg/m3 
 

Inne nietrujące pyły przemysłowe - w tym zawierające wolną 
(krystaliczną) krzemionkę poniŜej 2% 
- pył całkowity 10 mg/m3 
 
Pyły talku i talku zawierającego włókna mineralne  
(w tym azbest): 
[14807-96-6] 
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a) talk niezawierający włókien mineralnych 
(w tym azbestu) 
- pył całkowity 4 mg/m3 
- pył respirabilny 1 mg/m3 
 
Pyły ditlenku tytanu zawierające wolną krystaliczną krzemionkę 
poniŜej 2% i niezawierające azbestu: 
[13463-67-7] 
- pył całkowity  10 mg/ m3 

Zalecane procedury monitorowania  
Wartości DNEL i PNEC 
DNEL Węglan sodu:  

Wdychanie DNEL dla pracowników (długoterminowe) 10 
mg/m3 
Wdychanie DNEL dla ogółu społeczeństwa (krótkoterminowe) 
10 mg/m3 
 
Nadwęglan sodu:  
Skórna DNEL dla pracowników (długoterminowe) 12,8 mg/m3 
Wdychanie DNEL dla pracowników (długoterminowe) 5 mg/m3 

Skórna DNEL dla ogółu społeczeństwa (długoterminowe) 6,4 
mg/m3 

 
Krzemian sodowy: 
Wdychanie DNEL dla pracowników (długoterminowe) 
5,61 mg/m3 

Skórna DNEL dla pracowników (długoterminowe) 1,59 
mg/kg wagi ciała/doba 

Doustnie DNEL dla konsumentów (długoterminowe) 0,8 
mg/kg wagi ciała/doba 
Wdychanie DNEL dla konsumentów (długoterminowe) 
1,38 mg/m3 

Skórna DNEL dla konsumentów (długoterminowe) 0,8 
mg/kg wagi ciała/doba 

PNEC Nadwęglan sodu: 
PNEC Woda (świeŜe) 0,035 mg/l 
PNEC Woda (morski) 0,035 mg/l 
PNEC Woda (przejściowy) 0,035 mg/l 
PNEC STP 16,24 mg/l 
 
Krzemian sodowy: 
PNEC Woda (świeŜe) 7,5 mg/l 
PNEC Woda (morski) 1 mg/l 
PNEC Woda (przejściowy) 7,5 mg/l 
PNEC Oczyszczalnia ścieków 348 mg/l 

8.2. Kontrola naraŜenia 
Techniczne środki kontroli: Nie dotyczy 
Indywidualne środki ochrony 
Ochrona oczu lub twarzy: 

 
Stosować okulary ochronne lub ochronę twarzy 

Ochrona skóry/rąk: Nosić rękawice gumowe 
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Ochrona dróg oddechowych: 

 
W normalnych warunkach nie jest konieczna osobista 
ochrona dróg oddechowych. 

Kontrola naraŜenia środowiska: Zabezpieczyć przed przedostaniem się większych ilości do 
środowiska. 

 

SEKCJA 9: WŁA ŚCIWO ŚCI  FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
Wygląd Tabletka zielono/Ŝółto/biała,  

tabletka wewnętrzna: róŜowa 
Zapach Cytrusowy 
Próg zapachu Nie określono 
pH 10,5 +/- 0,5 
Temperatura topnienia/krzepnięcia Nie dotyczy 
Początkowa temperatura wrzenia i zakres 
temperatur wrzenia  

Nie dotyczy 

Temperatura zapłonu  Nie dotyczy 
Szybkość parowania Nie dotyczy 
Palność (ciała stałego, gazu)  Niepalny 
Górna/dolna granica palności Nie dotyczy 
Górna/dolna granica wybuchowości Nie dotyczy 
PręŜność par Nie dotyczy 
Gęstość par Nie dotyczy 
Gęstość względna Nie określono 
Rozpuszczalność  Rozpuszczalny w wodzie 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda Nie dotyczy 
Temperatura samozapłonu Nie dotyczy 
Temperatura rozkładu Nie określono 
Lepkość Nie dotyczy 
Właściwości wybuchowe Nie dotyczy 
Właściwości utleniające Nie dotyczy w normalnych warunkach przechowywania 
9.2. Inne informacje 
Brak innych informacji 
 

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNO ŚĆ 
 
10.1. Reaktywność 
 

Nie dotyczy 
 

10.2. Stabilność chemiczna 
 

Produkt stabilny przy przechowywaniu i zastosowaniu 
zgodnym z przeznaczeniem. 

10.3. MoŜliwość występowania 
niebezpiecznych reakcji 
 

Brak przy przechowywaniu i zastosowaniu zgodnym z 
przeznaczeniem. 

10.4. Warunki, których naleŜy unikać 
 

Bardzo wysoka temperatura, nasłonecznienie, wilgoć. 

10.5. Materiały niezgodne Nie są znane Ŝadne. 
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10.6. Niebezpieczne produkty 
rozkładu 
 

Nie występuje rozkład przy przechowywaniu i 
zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem. 

 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 
11.1. Informacje dotyczące skutków 
toksykologicznych 
 
 

Toksyczność ostra: 
 
Węglan sodu: 
LD50 – doustnie, szczur 2800 mg/kg (Na2CO3*1H2O) 
LC50 – inhalacyjnie, szczur 2300 mg/m3 (samce –  szczepy 
Sprague-Dewley i szczepy Wistar 2h naraŜenia na produkty 
spalania sodu – głównie węglan sodu) 
LC50 – inhalacyjnie, mysz 1200 mg/m3 (samce – szczep Swiss-
Webster 2h naraŜenia na produkty spalania sodu – głównie 
węglan sodu) 
LC50 – inhalacyjnie, świnka morska 800 mg/m3 (samce – 
szczep Hartley-albinos 2h naraŜenia na produkty spalania – 
głównie węglan sodu) 
LD50 – skóra, królik > 2000 mg/kg (Na2CO3*1H2O). Badanie 
zostało przeprowadzone zgodnie z EPA 16 CFR 1500.40. 
 
Nadwęglan sodu: 
LD50 – wdychanie, szczur > 4580 mg/kg 
LC50 – doustnie, szczur 1034-2000 mg/kg 
LC50 – skóra, królik > 2000 mg/kg 
 
Krzemian sodowy: 
LC50 – wdychanie, szczur > 2,06 g/m3 

LD50 – doustnie, szczur: 3400 mg/kg 
LD50 – skóra, szczur > 5000 mg/kg 
 
Alkoksylat alkoholu tłuszczowego: 
LD50 doustnie, szczur > 2000 mg/kg 
 
(1-hydroksyetylideno)bisfosfonian tetrasodu: 
LD50 doustnie, szczur: > 2000 mg/kg 
LC50 doustnie, (Salmo Gairdneri) >300 mg/l/96h   
 

 

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 
12.1. Toksyczność 
 

Toksyczność ostra: 
 
Węglan sodu: 
LC50 – ryby (Lepomis macrochirus) 300 mg/l/96h (Carins and 
Scheier (1959) 
LC50 – bezkręgowce (Ceriodaphnia sp.) 200 – 227 mg/l/48h 
(Warne i inni, 1999) 
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Nadwęglan sodu: 
LC50 – (Pimephales promelas) 70,7 mg/l/96h 
EC50 – (Daphnia magna) 4,9 mg/l/48h 
EC50 – (Anabaeba sp.) 8 mg/l/140h 
 
Krzemian sodowy: 
LC50 (Brachydanio retro): 1108 mg/l/96h   
EC50 (Rozwielitka duŜa): 1700 mg/l/48h 
 
Alkoksylat alkoholu tłuszczowego: 
LC50 – ryby (Brachydania rerio) 0,1 - 1 mg/l/96h 
EC50 – bezkręgowce wodne  1 - 10 mg/l/48h 
EC50 – rośliny wodne  0,1 - 1 mg/l/72h 
 
(1-hydroksyetylideno)bisfosfonian tetrasodu: 
EC50 – (Daphnia magna) >100 mg/l/48h 
 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
 

Środki powierzchniowo czynne zawarte w mieszaninie są 
zgodne z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi      
w rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 dotyczącym detergentów. 
Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych 
władz państw członkowskich i będą im udostępniane na ich 
bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta detergentów. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji Brak danych 
 

12.4. Mobilność w glebie Brak danych 
 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i 
vPvB 

Brak danych 
 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania Brak danych 
 

 

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 

Odniesienia do przepisów prawnych: 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62/2001 poz. 628) z późniejszymi zmianami 
Ustawa z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. nr 63/2001 poz. 638) z 
późniejszymi zmianami 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Unieszkodliwianie odpadów 
substancji/mieszaniny: 

Produkt zebrać do pojemników i wykorzystać gospodarczo 
lub przeznaczyć do utylizacji. 
 

Unieszkodliwianie opakowań: Oczyszczone opakowania traktować jako surowce wtórne. 
 

 

SEKCJA 14: INFORMACJE  DOTYCZ ĄCE  TRANSPORTU 
 

14.1. Numer UN 
 

Nie dotyczy 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa Nie dotyczy 
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UN 
 
14.3. Klasa(-y) zagroŜenia w 
transporcie 
 

Nie dotyczy 

14.4. Grupa pakowania 
 

Nie dotyczy 

14.5. ZagroŜenia dla środowiska 
 

Nie dotyczy 

14.6. Szczególne środki ostroŜności 
dla uŜytkowników 
 

Nie dotyczy 

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

Nie dotyczy 

 

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 
dla substancji lub mieszaniny: 
1) Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz.U. 2011, nr 63, poz. 
322.) z późniejszymi zmianami. 
2) 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 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 14/94, jak równieŜ 
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z 
późniejszymi zmianami. 
3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 
grudnia 2008 roku) z późniejszymi zmianami. 
4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62/2001 poz. 628) z późniejszymi zmianami. 
5) Ustawa z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. nr 63/2001 poz. 638) 
z późniejszymi zmianami. 
6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U. 2002, nr. 
217 poz.1833 z późniejszymi zmianami). 
7) Rozporządzenie WE nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
detergentów z późniejszymi zmianami. 
15.2. Ocena bezpieczeństwa 
chemicznego:    

Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego dla 
mieszaniny. 

 

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 
 

Zmiany w odniesieniu do poprzedniej wersji 
karty charakterystyki 

Cała zawartość karty charakterystyki została zaktualizowana. 
Zmianie uległy dane dostawcy karty charakterystyki. 

Wyjaśnienia zastosowanych zwrotów 
wskazujących rodzaj zagroŜenia 
 

Eye Irrit. 2 – Działanie draŜniące na oczy, kat. 2 
Ox. Sol. 2 – Substancja stała utleniająca, kat. 2 
Acute Tox. 4 – Toksyczność ostra, kat. 4 



 
Data sporządzenia: 
18.11.2011 

Data aktualizacji:  
24.05.2012 

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 

 
Ludwik All in one Tabletki do zmywarek    Wersja:  2.0 

 

Karta opracowana przez GRUPA INCO S.A. Dokument waŜny bez podpisu. str.10/11 

Eye Dam. 1 – PowaŜne uszkodzenie oczu, kat. 1 
Skin Irrit. 2 – Działanie draŜniące na skórę, kat. 2 
Eco acute. 1 – Ostra toksyczność w środowisku wodnym, 
kat. 1 
Resp. Sens. 1 – Działanie uczulające na układ oddechowy, 
kat. 1 
STOT SE 3 – Działa toksycznie na narządy docelowe – 
naraŜenie jednorazowe, kategoria zagroŜenia 3, działa 
narkotycznie. 
 
Zwroty R: 
R8 – Kontakt z materiałami zapalnymi moŜe spowodować 
poŜar. 
R22 – Działa szkodliwie po połknięciu. 
R36 – Działa draŜniąco na oczy. 
R38 – Działa draŜniąco na skórę. 
R36/37/38 – Działa draŜniąco na oczy, drogi oddechowe i 
skórę. 
R37/38 – Działa draŜniąco na drogi oddechowe i skórę. 
R41 – Ryzyko powaŜnego uszkodzenia oczu. 
R42 – MoŜe powodować uczulenie w następstwie naraŜenia 
drogą oddechową. 
R50 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
 
Zwroty H: 
H272 – Substancja silnie utleniająca. 
H302 – Toksyczność ostra. 
H315 – Działa draŜniąco na skórę. 
H318 – PowaŜne uszkodzenie oczu. 
H319 – Działa draŜniąco na oczy. 
H334 – MoŜe powodować objawy alergii lub astmy lub 
trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. 
H335 – MoŜe powodować podraŜnienie dróg oddechowych 
H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

Źródła danych  
 

Karta charakterystyki została opracowana na podstawie 
danych zawartych w kartach charakterystyki stosowanych 
surowców i danych literaturowych. 

Zastosowana metoda klasyfikacji 
 

Klasyfikacja została wykonana z uwzględnieniem 
rzeczywistych zawartości składników metodą obliczeniową 
oraz na podstawie badań. 

Zalecenia dotyczące szkoleń pracowników Osoby uczestniczące w obrocie produktem powinny 
zostać przeszkolone w zakresie postępowania, 
bezpieczeństwa i higieny. 

Wyjaśnienia skrótów i akronimów 
 

ADR: European Agreement concerning the  International 
Carriage of Dangerous Goods by ROAD 
RID: Regulations Concerning the International Transport of 
Dangerous Goods by Rail 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by IATA 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
ICAO-TI: Technical Instructions by ICAO 
IBC: International Bulk Chemical Code 

Pozostałe informacje PowyŜsze informacje opracowano zgodnie z obecnym 
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stanem naszej wiedzy i opisują produkt z punktu widzenia 
ochrony środowiska oraz zasad bezpieczeństwa 
postępowania. Nie stanowią one gwarancji właściwości 
produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być 
podstawą do reklamacji. 

Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty 
charakterystyki: 

Anna Krupa 

 


