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Data sporz ądzenia:      24.11.2002r 
Data aktualizacji:      10.09.2009r  
 
1. IDENTYFIKACJA PREPARATU  
  I IDENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA                        
 

Nazwa  handlowa:   CLEANER  
Zastosowanie:  Uniwersalny płyn do czyszczenia wszelkich 
wodoodpornych powierzchni stosowany w zawodowej dzi ałalno ści 
usługowej. 
Producent:       LAKMA Strefa Sp. z o.o. 
               ul.Gajowa 7  
               43-254 Warszowice   
               tel.+48(0)-prefiks-32 43 53 188              
               fax.+48(0)-prefiks-32 43 53 188 w.21 3        
               e-mail: lakmastrefa@lakma.com;  
               http:\\www.lakma.com 
Telefon alarmowy: +48(0)-prefiks-32 43 53 188  
 

2. IDENTYFIKACJA ZAGRO śEŃ 
 
Produkt nie został zaklasyfikowany jako preparat ni ebezpieczny 
zgodnie z obowi ązuj ącym prawem. 
Opakowania jednostkowe nie wymagaj ą oznakowania ostrzegawczego. 
 

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH  
  
Składniki niebezpieczne zawarte w produkcie: 
- sól sodowa kwasu ABS                                                                                  
Zawarto ść:   1-6% 
Xi  substancja dra Ŝni ąca R36/38  
NR CAS  25155-30-0; 68411-30-3 
NR WE   246-680-4,270-115-0 
NR indeksowy ----------        
- dietanoloamid kwasów tłuszczowych  oleju kokosowego     
Zawarto ść:   1-5%                     

X i  substancja dra Ŝni ąca             R36/38   

NR CAS      68155-07-7:  68603-42-9 
NR WE       268-935-9: 271-657-0 
NR indeksowy ----------        
- eter polioksyetylenoglikolowy alkoholu laurylowego 
Zawarto ść:   1-3 % 

X n  substancja szkodliwa             R22  R41 

N niebezpieczny dla środowiska      R 50 
NR CAS    68-002-97-1 
NR WE      polimer 
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NR indeksowy ----------        
- sól sodowa siarczanowanego oksyetylenowanego   (2)alkoholu C12-C14             
Zawarto ść:  1-3%                    
Xi  substancja dra Ŝni ąca R36/38 
NR CAS     68891-38-3; 68585-34-2;3088-31-1 
NR WE      500-234-8,500-223-8,221-416-0 
NR indeksowy ----------        
 

4.PIERWSZA POMOC  
 
W przypadku wyst ąpienia jakichkolwiek niepokoj ących objawów wezwa ć 
natychmiast lekarza lub odwie źć poszkodowanego do szpitala, pokaza ć 
kart ę charakterystyki, opakowanie produktu lub etykiet ę. 
Inhalacja : W warunkach normalnych zagro Ŝenie praktycznie nie 
istnieje. W warunkach awaryjnych wyprowadzi ć lub wynie ść 
poszkodowanego na świe Ŝe powietrze  
Kontakt z oczami : Przepłuka ć obficie wod ą, je Ŝeli podra Ŝnienie oczu  
utrzymuje si ę, skonsultowa ć si ę ze specjalist ą.  
Kontakt ze skór ą: Zapobiegawczo umy ć wod ą z mydłem. W przypadku 
podra Ŝnienia skóry skonsultowa ć si ę z lekarzem.  
Połkni ęcie:        Nie wywoływa ć wymiotów. Wypi ć 1-2 szklanki wody.  
W razie potrzeby skontaktowa ć si ę z lekarzem, pokaza ć kart ę 
charakterystyki, opakowanie produktu lub etykiet ę. Nieprzytomnej 
osobie nigdy nie podawa ć nic doustnie. 
 

5.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU 
 
Produkt jest niepalny. 
Zalecane środki ga śnicze: 
Środki ga śnicze dobra ć w zale Ŝności od rodzaju pal ącego si ę 
otoczenia- dwutlenek w ęgla,  proszki ga śnicze, ga śnica pianowa, pr ądy 
wodne rozproszone 
Nieodpowiednie środki ga śnicze:  
Nie stosowa ć zwartych strumieni wodnych na powierzchni ę cieczy  
Szczególne zagro Ŝenie ze strony produktów spalania i wydzielaj ących 
si ę gazów: 
Podczas po Ŝaru powstaj ą niebezpieczne dla zdrowia pary i dymy m in. 
tlenek w ęgla. Nie wdycha ć dymów.  
Środki ochrony indywidualnej dla stra Ŝaków: 
Odzie Ŝ gazoszczelna i aparaty izoluj ące drogi oddechowe niezale Ŝne 
od otaczaj ącego powietrza. 
 

6.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA 
DO ŚRODOWISKA  
 
Indywidualne środki ostro Ŝności: 
Nie dopuszcza ć osób postronnych i nieupowa Ŝnionych . Unika ć 
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bezpo średniego kontaktu z produktem, zapewni ć wentylacj ę, stosowa ć 
odpowiednie środki ochrony indywidualnej, patrz pkt.8 
Środowiskowe warunki ostro Ŝności :  
Zapobiega ć zanieczyszczeniu gleby i wody oraz przedostaniu si ę do 
kanalizacji, rowów lub rzek.  
Metody oczyszczania i neutralizacji : wchłania ć za pomoc ą materiałów 
neutralnych (ziemia, piasek)i umie ści ć w odpowiednio oznakowanym 
pojemniku. Oczy ści ć ska Ŝony teren. Przekaza ć do utylizacji.  
 

7.POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE  
 
Post ępowanie z preparatem :  
Post ępować zgodnie z ogólnymi zasadami bezpiecze ństwa i higieny 
pracy z substancjami chemicznymi oraz dobrej prakty ki przemysłowej; 
ści śle przestrzega ć op racowanych procedur post ępowania oraz 
wszelkich zalece ń producenta; podczas pracy z produktem nale Ŝy 
stosowa ć ogólne przepisy bezpiecze ństwa i higieny pracy zawarte  
w Rozporz ądzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  
26 wrze śnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa           
i higieny pracy  ( (Dz.U. nr 129/1997, poz. 844)z późniejszymi 
zmianami. 
Unika ć bezpo średniego kontaktu produktu z oczami, podczas pracy  
z produktem zapewni ć wła ściw ą wentylacj ę, nie wdycha ć par lub 
aerozoli ani  produktów spalania, stosowa ć odpowiednie środki ochrony 
osobistej (patrz pkt.8). Nie spo Ŝywać p osiłków , nie pi ć napojów 
oraz nie pali ć tytoniu podczas pracy z produktem z wyj ątkiem miejsc 
do tego przeznaczonych, nale Ŝy my ć r ęce przed prze rwami i po 
zako ńczeniu pracy. 
Magazynowanie:  
Przechowywa ć zgodnie z ogólnymi zasadami magazynowania substanc ji 
chemicznych w suchych i zamkni ętych opakowaniach w temperaturze        
+5 - +35˚C, w pozycji pionowej. Nie przechowywa ć razem z Ŝywności ą. 
Chroni ć przed dzie ćmi. 
Specyficzne zastosowania:   ----- --   
  

8.KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 
Parametry kontroli nara Ŝenia:  
Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia               
29 listopada 2002 r. w sprawie najwy Ŝszych dopuszczalnych s t ęŜeń          
i nat ęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy                     
(Dz. U. Nr 217/2002, poz. 1833 z pó źniejszymi zmianami):brak 
Środki ochrony indywidualnej: 

Myć r ęce przed ka Ŝdą przerw ą i po zako ńczeniu pracy. 
Trzyma ć z dala od Ŝywności, napojów i pasz.  
Odzie Ŝ zanieczyszczon ą produktem natychmiast zdj ąć. 
W trakcie stosowania nie je ść, nie pi ć i nie pali ć tytoniu. 
Ochrona skóry :  
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Rękawice ochronne gumowe lub z tworzywa sztucznego, o buwie ochronne 
i odzie Ŝ ochronn ą. 
Ochrona oczu:  
Okulary ochronne szczelnie przylegaj ące do twarzy chroni ące przed 
ewentualnymi rozpryskami (gogle) lub maska 

Ochrona dróg oddechowych: 
W normalnych warunkach stosowania nie jest potrzebn y sprz ęt ochrony 
dróg oddechowych. Środki ochrony dróg oddechowych nale Ŝy stosowa ć           
w sytuacjach awaryjnych, np. gdy powstaj ą produkty spalania. 
Dodatkowe zalecenia w zakresie środków in Ŝynieryjnych: 
Zapewni ć stanowisko do płukania oczu w przypadku ich ska Ŝenia.  
Zapewni ć wła ściw ą wentylacj ę podczas pracy. 
 
9.WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE  
 
Wygl ąd:                         Klarowna, niebieska  ciecz  
Zapach :                        Charakterystyczny dla u Ŝytych surowców  
pH:                          7,5- 9,0 

Gęsto ść:                     ok. 1,00-1,02 g/cm 3 (20 oC) 
Zawarto ść substancji lotnych ≤ 95% 
Temperatura wrzenia:         100oC jak woda  
Temperatura zapłonu :         Niepalny  
Rozpuszczalno ść w wodzie :    Całkowicie mieszalny 
 
10.STABILNO ŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 
Stabilno ść: 
Produkt stabilny w normalnych warunkach . 
Warunki, których nale Ŝy unika ć: 
Unika ć wysokiej temperatury . 
Materiały, których nale Ŝy unika ć: Nieznane 

Niebezpieczne reakcje:  Nieznane 
 

11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 
Nie przeprowadzono testów oceny toksyczno ści dla opisanego preparatu 
u zwierz ąt. Warto ści medialnych dawek śmiertelnych podano dla 
niebezpiecznych składników preparatu na podstawie K art 
Charakterystyki: 
- sól sodowa kwasu ABS 
Nara Ŝenie inhalacyjne:    -----                       
Nara Ŝenie układu pokarmowego:  LD50 szczur 500-1000 mg/k g 
Nara Ŝenie skóry:          działa odtłuszczaj ąco na skór ę,  
przedłu Ŝony kontakt mo Ŝe powodowa ć podra Ŝnienie 
Nara Ŝenie oczu:           jednorazowy kontakt powoduje p odra Ŝnienie  
Działanie mutagenne:      ----- 
Działanie rakotwórcze:    ----- 
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- dietanoloamid kwasów tłuszczowych  oleju kokosowego 
Ostra toksyczno ść doustna (szczur): LD50  >9940 mg/kg 
Kontakt ze skór ą(królik): łagodne działanie dra Ŝni ące na skór ę, 
przedłu Ŝony kontakt ze skór ą powoduje podra Ŝnienie 
Toksyczno ść inhalacyjna:  brak danych 
Kontakt powy Ŝej oczami :w st ęŜeniu powy Ŝej 10 % roztworu działa 
słabo dra Ŝni ąco na oko królika. 
Działanie mutagenne: brak danych 
Działanie na rozrodczo ść: brak danych 
Działanie alergenne:produkt wykazuje własno ści uczulaj ące w stopniu 
umiarkowanym ( 2) według skali Magnussona i Kligman a 
- eter polioksyetylenoglikolowy alkoholu lauryloweg o 
Ostra toksyczno ść doustna (szczur): LD50  >1000 mg/kg 
Toksyczno ść inhalacyjna:  opary gor ącej substancji działaj ą 
dra Ŝni ąco na górne drogi oddechowe 
Działanie dra Ŝni ące na oczy: brak działania 
Działanie dra Ŝni ące na skór ę: działa odtłuszczaj ąco na skór ę 
Działanie mutagenne: brak danych 
Działanie na rozrodczo ść: brak danych 
- sól sodowa siarczanowanego oksyetylenowanego   (2)alkoholu C12-C14 
Ostra toksyczno ść doustna :  LD50 s zczur wynosi 9421                       
Toksyczno ść inhalacyjna :    brak danych  
Kontakt ze skór ą:            łagodnie dra Ŝni ąco i odtłuszczaj ąco  
Połkni ęcie:           podra Ŝnienie błon śluzowych jamy  
                      ustnej, gardła, przełyku i uk ładu pokarmowego 

12.INFORMACJE EKOLOGICZNE 
  
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny d la środowiska 
Nie dopuszcza ć do zanieczyszczenia gleby, wody i kanalizacji. 
Informacje podano dla niebezpiecznych składników pr eparatu. 
Ekotoksyczno ść: 
- sól sodowa kwasu ABS 
LC50(ryby):   670 mg/l 
LC50( rozwielitka): 6,6 mg/l 
LC50(bezkr ęgowce):  2350 mg/l 
- dietanoloamid kwasów tłuszczowych  oleju kokosowego 
LC50 (ryby):  6,9 mg/l  
LC50 (dafnie): 6,2 mg/l  
LC50 (algi):  5,6 mg/l  
Produkt mo Ŝe powodowa ć w oczyszczalni ścieków powstawanie piany. 
- eter polioksyetylenoglikolowy alkoholu lauryloweg o 
LC50 (ryby):  0,8 mg/l/96h  
EC50 (bakterie): 4-8 mg/l  
- sól sodowa siarczanowanego oksyetylenowanego   (2)alkoholu C12-C14    
EC50 (rozwielitka): 1-50 mg/l     
EC50 (algi): 4-65 mg/l   
LC50 (C12-C14) ( dla ryb ): 1,5-1,8 mg/l 
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Nie stwierdzono hamowania wzrostu na bakteriach ściekowych.                                               
Mobilno ść: 
- sól sodowa kwasu ABS 
Produkt w pełni rozpuszczalny w wodzie 
- dietanoloamid kwasów tłuszczowych  oleju kokosowego 
Produkt trudno lotny, rozpuszczalny w wodzie   
- eter polioksyetylenoglikolowy alkoholu laurylowego 
Produkt rozpuszcza si ę w wodzie. 
- sól sodowa siarczanowanego oksyetylenowanego(2)al koholu C12-C14 
Po rozpuszczeniu w wodzie mo Ŝe przenika ć do wód gruntowych. 
Trwało ść i rozkład:  
- sól sodowa kwasu ABS 
Zdolno ść do biodegradacji wynosi 83% oznaczona zgodnie z 82 /243/EEC. 
Ostateczna biodegradacja tlenowa wykonana metod ą zamkni ętego 
naczynia według dyrektywy 67/548/EWG zał ącznik V.C.4-E wynosi 64,1% 
- dietanoloamid kwasów tłuszczowych  oleju kokosowego 
Biodegradacja: 83,3%. Produkt nie stwarza wi ększego zagro Ŝenia dla 
środowiska, ulega biologicznemu rozkładowi. Ostatecz na biodegradacja 
tlenowa wykonana metod ą respirometrii manometrycznej według 
dyrektywy 67/548/EWG zał ącznik V.C.4-D wynosi 71,1%Ulega 
biodegradacji wg warunków podanych w Rozporz ądzeniu 648/2004/WE.  
- eter polioksyetylenoglikolowy alkoholu laurylowego 
Biodegradowalno ść wst ępna: >85,2% , ostateczna biodegradacja tlenowa 
wynosi 64,1% (28 dni). Ulega biodegradacji wg warun ków podanych w 
Rozporz ądzeniu 648/2004/WE  
- sól sodowa siarczanowanego oksyetylenowanego(2)al koholu C12-C14  
Zdolno ść do biodegradacji 99,2% oznaczona zgodnie z 82/243/ EEC. 
Ostateczna biodegradacja tlenowa wykonana metod ą respirometrii 
manometrycznej według dyrektywy 67/548/EWG zał ącznik V.C.4-D wynosi 
68%. 
Zdolno ść do bioakumulacji : 
- sól sodowa kwasu ABS 
Nie bioakumuluje si ę, BCF poni Ŝej 100 ( dane literaturowe) 
- dietanoloamid kwasów tłuszczowych  oleju kokosowego 
Brak danych 
-  eter polioksyetylenoglikolowy alkoholu laurylowego  
Brak danych 
- sól sodowa siarczanowanego oksyetylenowanego   (2)alkoholu C12-C14   
Nie bioakum uluje si ę w organizmach wodnych, BCF poni Ŝej 100                   
( dane literaturowe )                                                    
Inne szkodliwe skutki: 
Brak danych  
 

13.POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 
Metody unieszkodliwiania: 
Zgodnie z ustaw ą z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach  (DZ.U. nr 
62/2001, poz.628) z pó źniejszymi zmianami oraz Rozporz ądzeniem 
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Ministra Środowiska z dnia 27 wrze śnia 2001 r . w sprawie katalogu 
odpadów  (Dz.U. nr. 112/2001, poz. 1206:  
Zawarto ść opakowania: wg rodzaju  07 07 99  Inne niewymienione 
odpady. 
Zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 wrze śnia 
2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr. 112/2001, poz. 1206) 
odpady klasyfikuje si ę według źródła ich powstawania, st ąd kod 
odpadów mo Ŝe zmienia ć si ę w zale Ŝności od sposobu i miejsca 
powstania odpadu. W grupie 07 znajduj ą si ę odpady z produkcji, 
przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemy słu chemii 
organicznej, w tym w podgrupie 07 07 s ą ró Ŝne rodzaje odpadów             
z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania inn ych 
niewymienionych produktów chemicznych.  
Opakowanie: wg rodzaju  15 01 02   Opakowania z tworzyw sztucznych  
Sposób likwidacji: Usuwać preparat i jego opakowanie w sposób 
bezpieczny. 
Zasypa ć materiałem chłonnym (np. piaskiem, trocinami, ziem i ą 
okrzemkow ą), zebra ć i przekaza ć do unieszkodliwienia firmie 
posiadaj ącej odpowiednie uprawnienia. 
 

14.INFORMACJE O TRANSPORCIE 
 
Transport l ądowy (przepisy ADR/RID):  nie klasyfikowany 
 

15.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 
Oznakowanie: 

Preparat nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie zobowi ązuj ącym 
prawem i nie wymaga oznakowania opakowa ń jednostkowych znakami  
i napisami ostrzegawczymi. 
Kart ę wykonano zgodnie z: 
-  art. 31 i zał ącznika II Rozporz ądzenia (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2 006r w sprawie 
rejestracji, udzielania zezwole ń i stosowanych ogranicze ń w zakresie 
chemikaliów ( REACH)  ) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów 
zmieniaj ące dyrektyw ę 1999/45/WE oraz uchylaj ące rozporz ądzenie Rady 
(EWG)nr 793/93 i rozporz ądzenie Komisji (WE)nr 1488/94, jak równie Ŝ 
dyrektyw ę Rady 7 6/769/EW i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG,93/105/WE i 2000/21/WE REACH ( Dz.U.UE.L. 06.396.1                
z pó źniejszymi zmianami).   
- Ustaw ą z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparata ch 
chemicznych ( Dz.U. Nr 11, poz.84) wraz z pó źniejszymi zmianami 
-Rozporz ądzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r.  w 
sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, d la których nie 
jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki ( Dz. U. 2003 Nr 
19,poz. 170 ) 
- Rozporz ądzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze śnia 2003 r w 
sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji  i preparatów 
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chemicznych ( Dz.U. 2003 nr 171 poz.1666)z pó źniejszymi zmianami  
- Rozporz ądzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. 
w sprawie ogranicze ń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub 
stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych 
oraz zawieraj ących je produktów( Dz. U. 2004 Nr 168, poz 1762) z 
późniejszymi zmianami 
- Rozporz ądzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze śnia 2005 w sprawie 
wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyf ikacj ą i 
oznakowaniem ( Dz.U 2005 Nr 201, poz.1674 ) 
- Rozporz ądzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2009 w sprawi e 
oznakowania opakowa ń substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemiczn ych ( Dz.U. nr 53 
z 2009,poz.439) 
 

16.INNE INFORMACJE 
 
Wykaz zwrotów R zamieszczonych w karcie charakterys tyki: 
R22    Działa szkodliwie po połkni ęciu 
R36/38 Działa dra Ŝni ąco na oczy i skór ę 
R41    Ryzyko powa Ŝnego uszkodzenia oczu 
R50    Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 
Wykaz niezb ędnych szkole ń: 
Nale Ŝy zapozna ć odbiorców z niniejsz ą kart ą charakterystyki 
Wykaz zalecanych ogranicze ń w stosowaniu: 
Nie miesza ć z innymi produktami chemii profesjonalnej  
MoŜliwo ści uzyskania dalszych informacji: 
Producent. Patrz pkt.1 
Źródła danych na podstawie, których opracowano kart ę charakterystyki : 
PowyŜsze informacje s ą opracowane w oparciu o bie Ŝący stan wiedzy 
i dotycz ą produktu w postaci w jakiej jest produkowany. Dane  
dotycz ące tego produktu przedstawiono w celu uwzgl ędnienia wymogów 
bezpiecze ństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych wła ściwo ści. 
W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie zn ajduj ą si ę pod 
kontrol ą producenta, odpowiedzialno ść za bezpieczne stosowanie 
produktu spada na u Ŝytkownika. 
Niniejsza karta charakterystyki preparatu chemiczne go opracowana 
została na podstawie kart charakterystyki sporz ądzonych przez 
producentów poszczególnych składników preparatu, da nych zawartych 
w ESIS oraz obowi ązuj ących w Pols ce przepisów dotycz ących substancji  
i preparatów chemicznych. 
Klasyfikacja składników produktu w pkt. 3 karty cha rakterystyki jest 
podana zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze śnia 
2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich 
klasyfikacj ą i oznakowaniem  (Dz.U. nr 201/2005, poz. 1674), 
a w przypadku, gdy substancja nie znajduje si ę w ww. wykazie 
klasyfikacji dokonano w oparciu o kart ę charakterystyki dostarczon ą 
przez producenta składnika. 
Zmiany dokonane w karcie charakterystyki w trakcie aktualizacji: 



  
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

Na podstawie Rozporz ądzenia REACH (WE) nr 1907/06 PEiR z dn.18.12.2006 r .; zał.II 

 

CLEANER  
 

 

CLEANER  
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Aktualizacja - pkt 3 zmiana klasyfikacji składników  niebezpiecznych 
               Pkt 15 aktualizacja przepisów prawny ch 

 
 
 
 
 
 
 
 


