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  Data sporządzenia karty: 19.01.2021 

Data aktualizacji karty: 06.04.2022 

Wersja: 1.02 

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA                                                                                      

1.1. Identyfikator produktu 

PROTECT PLAY 

Typ produktu : Płyn do biologicznego zabezpieczania powierzchni. 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Istotne zidentyfikowane zastosowania :  

Płyn z dodatkiem niejonowego srebra, do mycia i zabezpieczania biologicznego wszelakich powierzchni. Zalecany do 

zamgławiania pomieszczeń. 

Zastosowania odradzane: inne niż wymienione powyżej. 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Fair Play Plus Marek Krzemieniewski Sp.K. 

ul. Piłsudskiego 148 

05-091 Ząbki 

www.fairplayplus.pl, www.chemiapolska.pl 

Biuro Handlowe 

ul. Piłsudskiego 257 

05-270 Marki 

Infolinia: 801 000 115, tel: +48 22 781 68 58, +48 22 781 48 30  

e-mail: fairplayplus@op.pl 

1.4. Numer telefonu alarmowego  

112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne) 

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ                                                                                                                                                

2.1. Klasyfikacja mieszaniny 

        Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP) produkt nie został sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie. 

2.2. Elementy oznakowania. Oznakowanie zgodne z dyrektywami UE 

 Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP): 

 EUH 208 – Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej 

         Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:    brak danych 

         Zwroty wskazujące środki ostrożności:   

 P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 

2.3. Inne zagrożenia 

        Produkt nie spełnia kryteriów PBT/vPvB 
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SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH                                                                                                                             

Składniki stwarzające zagrożenia z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Zawiera:  

Srebro, Ag 

Zakres stężeń: ≤2% 

Numer CAS: 7440-22-4 

Numer WE: 231-131-3 

substancja nieklasyfikowana w Załączniku VI, Tabeli 3.1 rozporządzenia 1272/2008. 

SEKCJA 4:  ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY                                                                                                                                            

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

W przypadku wdychania  

Nie istnieje konieczność do szczególnych działań           

W przypadku kontaktu ze skórą 

Zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać. 

W przypadku kontaktu ze oczami 

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

W przypadku połknięcia. 

Nie istnieje konieczność do szczególnych działań           

Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy  

       brak danych 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

       brak danych 

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

       brak danych 

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU                                                                                                                              

5.1 Środki gaśnicze 

Produkt niepalny, dzięki swoim właściwościom w normalnych warunkach postępowania, magazynowania i użytkowania nie              

stwarza zagrożenia pożarem. W razie zapalenia się produktu na skutek niewłaściwego postępowania, magazynowania lub 

użytkowania można zastosować jakikolwiek rodzaj gaśnic (proszek ABC, woda)  

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszanina  

Ze względu na stopień łatwopalności, produkt nie stanowi zagrożenia dla pożaru w normalnych warunkach przechowywania, 

postępowania i użytkowania 

5.3 Informacje dla straży pożarnej  
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W zależności od rozmiarów pożaru może się okazać konieczne zastosowanie kompletnej odzieży ochronnej i        

autonomicznego sprzętu  do oddychania. Należy mieć do dyspozycji minimalny zasób urządzeń awaryjnych i środków działania 

(koce przeciwpożarowe, podręczna apteczka) zgodnie z Dyrektywą 89/654/EC. 

Dodatkowe postanowienia: 

Działać zgodnie z Wewnętrznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi opisującymi postępowanie w razie wypadków i 

innych sytuacji awaryjnych. Unieszkodliwić wszystkie źródła zapłonu. W razie pożaru, schłodzić naczynia i zbiorniki służące do         

przechowywania produktów podatnych na zapalenie, wybuch lub wybuch BLEVE na skutek wysokich temperatur. Nie dopuścić, 

aby produkty wykorzystane do gaszenia pożaru dostały się do zbiornika z wodą. 

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA                                                           

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

Odizolować miejsca ulatniania się gazów, o ile czynność ta nie stanowi zagrożenia dla osób, które ją wykonują. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny. Nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i powierzchniowych,         

cieków wodnych, gleby, kanalizacji. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służąco do usuwania skażenia 

Zaleca się:  

Wchłonąć rozlany produkt za pomocą piasku lub neutralnego absorbentu i przenieść go w bezpieczne miejsce. Nie używać do 

wchłaniania trocin lub innych łatwopalnych absorbentów. Wszelkie uwagi dotyczące usuwania produkt można znaleźć w sekcji 

13 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 

Usuwanie – patrz Sekcje 8 i 13. 

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE                                                                                           

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

W kwestii zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy należy postępować zgodnie z obowiązującym prawem.  

Przechowywać opakowania szczelnie zamknięte. Kontrolować wycieki i odpady, usuwając je bezpiecznymi metodami               

(sekcja 6). Nie dopuścić do samoistnego wycieku z pojemników. Zachować porządek i czystość podczas obchodzenia się                

z niebezpiecznymi produktami. 

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

Przechowywać we właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, dobrze wentylowanym 

pomieszczeniu magazynowym w temperaturze +5 do +27 stopni Celsjusza. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1, 2 żadne inne konkretnie zastosowania nie są przewidywane.. 

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ                                                                                       
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8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Wartości graniczne narażenia zawodowego należy kontrolować w odniesieniu do następujących substancji          

(Dz.U. 2014 nr 0 poz. 817 2014.09.24):  

Nie istnieją wartości graniczne standardów jakości środowiskowej dla substancji, które tworzą mieszaninę  

DNEL (Pracowników): Brak danych  

DNEL (Populacji):         Brak danych 

PNEC:                             Brak danych  

8.2 Kontrola narażenia  

Stosowane techniczne środki kontroli  

Używać tylko z odpowiednią wentylacją. Zastosować osłony procesu, lokalną wentylację wyciągową lub inne 

zabezpieczenia, aby ekspozycja pracownika na zanieczyszczenia mieściła się poniżej wszelkich limitów zalecanych 

lub obligatoryjnych. 

Środki ochrony indywidualnej  

Ochrona oczu lub twarzy  

Osłona twarzy i okulary ochronne.  

W przypadku osób uczulonych na  srebro,  nie  stosować produktu. 

Ochrona skóry  

Pracować z tym produktem stosując rękawice. Umyć i wysuszyć ręce. W przypadku osób uczulonych na  srebro,  nie  

stosować produktu. 

Pełny kontakt  

Materiał: Kauczuk nitrylowy 

Minimalna grubość: 0,11 mm  

Czas wytrzymałości: 480 min  

Materiał zbadano: Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M)  

Kontakt przez ochlapanie  

Materiał: Kauczuk nitrylowy  

Minimalna grubość: 0,11 mm  

Czas wytrzymałości: 480 min 

Materiał zbadano: Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M)  

źródło danych: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Numer telefonu +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, Metoda 

badania: EN374. 

Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach różniących się od 

podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w UE. To zalecenie ma tylko charakter 

porady i musi zostać ocenione przez specjalistę w dziedzinie BHP znającego konkretną sytuację przewidywanego 

zastosowania przez naszych klientów. Nie należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego 

scenariusza użycia. 

Ochrona ciała 

Ubranie nieprzepuszczalne. Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości 

niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku pracy. 

Ochrona dróg oddechowych 

Ochrona dróg oddechowych nie jest wymagana. W razie dokuczliwej ekspozycji stosować wkłady do masek 

oddechowych typu OV/AG (USA) lub ABEK (EU EN 14387). Używać maski testowanej i odpowiadającej odpowiednim 

normom.  

Kontrola narażenia środowiska 

Na mocy prawa wspólnotowego dotyczącego ochrony środowiska zaleca się nie dopuszczać do przedostania się 

produktu  oraz jego opakowań do środowiska. Więcej informacji patrz sekcja 7.1.  

         Lotne związki organiczne:  

         Zgodnie z wymaganiami Dz.U 2014 nr 0 poz. 1546, ten produkt ma następujące właściwości:  
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LZO (Zawartość):                         0 % masa  

Gęstość LZO 20 ºC:                     0 kg/m³ (0 g/L)  

         Średnia liczba węgli:                    Brak danych              

        Średnia masa cząsteczkowa:      Brak danych 

 

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE                                                                                                                              

9.1. Informacja na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

 
Wygląd żółto-brązowy 

Zapach: bezwonny 

Próg zapachu: niedostępne 

pH: Ok. 6,5 

Temperatura topnienia/krzepnięcia: niedostępne 

Początkowa temperatura wrzenia 

i zakres temperatur wrzenia: 

niedostępne 

Temperatura zapłonu: niedostępne 

Szybkość parowania: niedostępne 

Palność (ciała stałego, gazu): niedostępne 

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: niedostępne 

Prężność par: niedostępne 

Gęstość par: niedostępne 

Gęstość względna: Gęstość: 1,0 g/cm³ 

Rozpuszczalność: Rozpuszczalny w wodzie 

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: niedostępne 

Temperatura samozapłonu: niedostępne 

Temperatura rozkładu: niedostępne 

Lepkość: 2,8 mPas 

Właściwości wybuchowe: niedostępne 

Właściwości utleniające: niedostępne 

 

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ                                                                                                                                             

10.1. Reaktywność 

Produkt niereaktywny w warunkach magazynowania i składowania. 

10.2 Stabilność chemiczna  

Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  

W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne reakcje. 

10.4 Warunki, których należy unikać  

         Stosować i składować w temperaturze pokojowej 

10.5 Materiały niezgodne  

Silne utleniacze, mocne kwasy, zasady  

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
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Brak w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE                                                                                                                                       

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

LD50 ustna > 2000 mg/kg (Szczur) 

Toksyczność ostra W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie żrące/drażniące na skórę 

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 

Działa drażniąco na oczy. 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie rakotwórcze  

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe -narażenie jednorazowe 

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe -powtarzane narażenie 

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE                                                                                                                                                 

12.1. Toksyczność 

Brak dostępnych danych. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Brak dostępnych danych. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Brak dostępnych danych. 

12.4. Mobilność w glebie 

Brak dostępnych danych. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

       Brak dostępnych danych. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Nie dopuścić bez wstępnego przygotowania do środowiska wodnego. 
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SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI                                                                                                                                             

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013, poz. 21) z późniejszymi zmianami. 

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z 

późniejszymi zmianami. 

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

Kod odpadu 

150102 (opakowania z tworzyw sztucznych) 

Oczyszczanie opakowań przy użyciu wody. 

Całkowicie opróżnione opakowania nie stwarzają zagrożenia i mogą być traktowane jak odpady komunalne. 

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU                                                                                                                                 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 

ADR/RID:  nie dotyczy 

IMDG:  nie dotyczy  

IATA:  nie dotyczy 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

ADR/RIG: nie dotyczy  

IMGD: nie dotyczy 

IATA: nie dotyczy 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  

ADR/RID:  nie dotyczy   

IMDG:  nie dotyczy   

IATA:  nie dotyczy 

14.4 Grupa opakowania 

ADR/RID:  nie dotyczy   

IMDG:  nie dotyczy  

IATA:  nie dotyczy 

14.5 Zagrożenia dla środowiska  

ADR/RID:  nie dotyczy    

IMDG:  nie dotyczy  

IATA:  nie dotyczy 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników  

Brak dostępnych danych.  

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH                                                                                                              

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla mieszaniny 



 KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

 

 

PROTECT PLAY 

Data aktualizacji: 06.04.2022 

WERSJA: 1.02/PL 

 

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do 

rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 

stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

 

Strona 8 z 10 
     

 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach – tekst ujednolicony (Dz. U. 2019, poz. 

1225). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 

chemicznych i ich mieszanin – tekst ujednolicony (Dz. U. 2015, poz. 208). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin – tekst ujednolicony (Dz. U. 2015, poz. 450). 

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy – tekst ujednolicony (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 

• 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 późn. zm.). 

• Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. – tekst ujednolicony (Dz. U. 2019, poz. 701). 

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – tekst ujednolicony (Dz. U. 

2019, poz. 542). 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10) 

• Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgodnie z Oświadczeniem Rządowym z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia 

w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. - wersja ujednolicona (Dz. U. 2019, poz. 769) oraz 

Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - tekst ujednolicony (Dz. U. 2019, poz. 710). 

• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń (REACH), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 

2006 roku 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, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z późn. zm. 

• 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) z późn. zm. 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony 

indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.  

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca 

niektóre dyrektywy z późn. zm. 

• Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów 

opakowaniowych z późn. zm. 

• Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych 

narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy. 

• Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych 

wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 

2000/39/WE. 

• Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia 

zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE. 

• Dyrektywa Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych 

wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 

2000/39/WE i 2009/161/UE.  
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15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego. 

Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego. 

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE                                                                                                                                                              

Zmiany 

Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji (kch) w sekcji 1 pkt.1.3 

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3.  

Wyjaśnienie skrótów i akronimów: 

Expl. - Materiał wybuchowy 

Flam. Gas - Gaz łatwo palny 

Flam. Aerosol - Wyrób aerozolowy łatwo palny 

Ox. Gas - Gaz utleniający 

Press. Gas - Gaz pod ciśnieniem 

Flam. Liq. - Substancja ciekła łatwo palna 

Flam. Sol. - Substancja stała łatwo palna 

Self-react. - Substancja lub mieszanina samoreaktywna 

Pyr.liq. - Substancja ciekła piroforyczna 

Pyr.sol. - Substancja stała piroforyczna 

Self-heat - Substancja lub mieszanina samonagrzewająca się 

Water-react. - Substancja lub mieszanina, która w kontakcie z wodą uwalnia łatwopalny gaz 

Ox. Liq. - Substancja ciekła utleniająca 

Ox. Sol. - Substancja stała utleniająca 

Org. Perox. - Nadtlenek organiczny 

Met. Corr. - Substancja lub mieszanina powodująca korozję metali 

Acute Tox. - Toksyczność ostra 

Skin Corr. - Działanie żrące na skórę 

Skin Irrit. - Działanie drażniące na skórę 

Eye Dam. - Poważne uszkodzenie oczu 

Eye Irrit. - Działanie drażniące na oczy 

Resp. Sens. - Działanie uczulające na drogi oddechowe 

Skin Sens. - Działanie uczulające na skórę 

Muta. - Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 

Carc. - Rakotwórczość 

Repr. - Działanie szkodliwe na rozrodczość 

STOT SE - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 

STOT RE - Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie 

Asp. Tox. - Zagrożenie spowodowane aspiracją 

Aquatic Acute - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie ostre 

Aquatic Chronic - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat. przewlekła 

Ozone - Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej 

Lact. - Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria dodatkowa, wpływ na laktację lub oddziaływanie 

NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie 

NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 

NDSP - Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
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vPvB - (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji  

PBT - (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

PNEC - PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące skutków 

DN(M)EL - Poziom niepowodujący zmian 

LD50 - Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych organizmów 

LC50 - Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych organizmów 

ECX - Stężenie, przy którym obserwuje się X % zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu 

LOEC - Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt 

NOEL - Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów 

RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 

ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 

ICAO/IATA - Organizacja Międzynarodowego lotnictwa cywilnego/Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 

ADN - Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewóz materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami 

wodnymi 

UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologicznym 

 

 

 

Informacje uzupełniające 

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. 

Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego 

szczególnych właściwości. 

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne 

stosowanie produktu spada na użytkownika. 

Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem, o zagrożeniach i 

środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki. 

Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub 

internetowych baz danych oraz obowiązujących przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych. 

 

 


