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  Data sporządzenia karty: 19.01.2021 
Data aktualizacji karty: 06.04.2022 

Wersja: 1.01 

SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa                                                                                      

1.1. Identyfikator produktu 
 

PROTECT PLAY PLUS 
UFI: 6300-F0JD-000K-G869 
Typ produktu : Nadtlenek wodoru, 6% roztwór  
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 3418/TP/2021 
 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
 
Istotne zidentyfikowane zastosowania :  
Gotowy do użycia płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością w 
placówkach służby zdrowia, punktach usługowych oraz innych pomieszczeniach użyteczności publicznej, do 
profesjonalnego stosowania w urządzeniach do zamgławiania w pomieszczeniach zamkniętych. Wykazuje właściwości 
bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. 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 
 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy (Kategoria 2) H319 
 
Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

 
2.2. Elementy oznakowania. Oznakowanie zgodne z dyrektywami UE 
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 Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:  

 

 
    
Hasło ostrzegawcze: UWAGA 

 
Zwrot (-y) określający/-e rodzaj zagrożenia  
 
H319  Działa drażniąco na oczy. 

 
Zwrot (-y) określający/-e środki ostrożności  
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności - ogólne 
P102  Chronić przed dziećmi. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności - zapobieganie 
   
P233  Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności - przechowywanie  
P403+P235  Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności - reagowanie 
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. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności - usuwanie  
P501  Zawartość/pojemnik usuwać do zbiornika zgonie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów 

niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. 
 

2.3. Inne zagrożenia 
 
Substancja spełnia kryteria klasyfikacji jako PBT / vPvB: nie dotyczy 

SEKCJA 3: Skład / informacja o składnikach                                                                                                                             

Składniki stwarzające zagrożenia z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
 
Zawiera:  
 
Nadtlenek wodoru  - substancja czynna  
Zakres stężeń  > 6%, 
Numer CAS: 7722-84-1 
Numer WE: 231-765-0 
Numer indeksowy: 008-003-00-9 
Klasyfikacja: Eye Irrit 2, H319 
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SEKCJA 4:  Środki pierwszej pomocy                                                                                                                                            

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
  

W przypadku wdychania  
Jeśli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Jeśli osoba poszkodowana nie oddycha, zastosować 
sztuczne oddychanie. Jeśli objawy nie ustąpią wezwać medyka.  
 
W przypadku kontaktu ze skórą 
Zmyć mydłem i dużą ilością wody, zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć duża ilością wody z mydłem, nie używać 
rozpuszczalników lub rozcieńczalników. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.   
 
W przypadku kontaktu ze oczami 
Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15 min. Usunąć szkła kontaktowe. Unikać 
silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, 
należy skonsultować się z lekarzem-okulistą. 
 
W przypadku połknięcia. 
Jeżeli nastąpi połknięcie, nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie podać do wypicia dużą ilość wody 
(jeśli poszkodowany jest przytomny). Nie podawać mleka, węgla aktywnego, środków wymiotnych. Nigdy nie podawać 
niczego do ust osobie nieprzytomnej. Zapewnić pomoc lekarską. 
 
Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy  
Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio 
przeszkolonym. Jeżeli podejrzewa się, że opary są wciąż obecne ratownik powinien założyć właściwa maskę lub oddechowy 
aparat izolacyjny. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta - usta. Należy dokładnie 
zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice. 

 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
  

Działa drażniąco na oczy. Pieczenie, zaczerwienienie, oparzenia błon śluzowych oczu. 
 

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

Leczyć objawowo.  

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru                                                                                                                              

5.1 Środki gaśnicze 
 

Odpowiednie środki gaśnicze  
 

Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska, np. woda. 
 
Niewłaściwe środki gaśnicze 
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Nie stosować środków przyśpieszających rozkład nadtlenku wodoru np. proteinowe środki pianotwórcze. 
 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszanina  
 

Nadtlenek wodoru nie pali się, ale jest silnym utleniaczem, podtrzymuje palenie i pod wpływem substancji organicznych o 
właściwościach redukujących rozkłada się z wytworzeniem tlenu i ciepła. Rozkład nadtlenku wodoru przy braku 
odpowiednich urządzeń odpowietrzających w zbiornikach zamkniętych grozi wybuchem. Tlen pochodzący z rozkładu 
nadtlenku wodoru intensywnie podsyca palenie. Substancja może powodować samoistny zapłon materiałów palnych. 
 

5.3 Informacje dla straży pożarnej  
 

Pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozpylając z bezpiecznej odległości wodę 
(niebezpieczeństwo rozerwania pojemnika pod wpływem wzrostu ciśnienia), o ile to możliwe usunąć z miejsca narażenia. 
Nie dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do kanalizacji i wód. Stosować niezależny aparat oddechowy oraz pełną 
odzież ochronną.  

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska                                                           

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
 
Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy  
Stosować odzież ochronną zgodnie z normą EN 13034 oraz EN 11612, rękawice ochronne zgodne z normą EN 
374; szczelne gogle ochronne zgodne z normą EN 166; szczelne maski filtrujące wyposażone w filtr ABEK 
(zgodnie z normą EN 14387); nie wdychać par. 
W razie wycieku zawiadomić otoczenie, usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w 
likwidowaniu awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję. Odizolować miejsce wycieku możliwie szybko 
przez wyszkolone osoby. Usunąć źródła zapłonu z pobliża miejsca wycieku. Nie dopuścić do dostania się do 
wód, ścieków i gleby. 
 
Dla osób udzielających pomocy 
Zapoznać się z informacjami w Sekcji 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich. Zawiadomić otoczenie o 
awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze. UWAGA! Obszar zagrożony wybuchem! Pary mogą 
przemieszczać się wzdłuż podłogi / gruntu do odległych źródeł zapłonu i stwarzać zagrożenie spowodowane cofającym się 
płomieniem.  
 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
 
Nie dopuścić do przedostania się produktu do ścieków i wód; zabezpieczyć kratki i studzienki ściekowe; unikać 
bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; usunąć źródła zapłonu; jeśli to możliwe, zlikwidować nieszczelność 
(uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym). W przypadku uwolnienia dużej ilości produktu – 
powiadomić odpowiednie władze. Nie dopuścić do gromadzenia się nadtlenku wodoru w nierównościach, zagłębieniach 
terenu. 
 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służąco do usuwania skażenia 
  
Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Jeżeli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić). Uszkodzone 
opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. W razie dużego wycieku obwałować miejsce wycieku, zebraną ciecz 
odpompować. Pary rozcieńczyć rozproszonym strumieniem wody. Zbieranie rozlanego nadtlenku wodoru dokonywane jest 
mechanicznie oraz za pomocą substancji sorbujących (słoma, siano, trociny, wysuszony torf i in.). Małe ilości zaabsorbować 
w chemicznie obojętny materiał wiążący (piasek, ziemia okrzemkowa), przenieść do szczelnie zamykanych pojemników 
przenieść do szczelnie zamykanych pojemników i przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Zanieczyszczoną 
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powierzchnię spłukać wodą. W przypadku niemożności zlikwidowania następstw awarii własnymi siłami i środkami, 
przeprowadzenie akcji należy powierzyć zewnętrznym, wyspecjalizowanym służbom ratowniczym. Chronić kanalizację. W 
przypadku wydostania się nadtlenku wodoru do wód powierzchniowych, ostrzec użytkowników. Metody utylizacji: Niszczyć 
na drodze spalania - zgodnie z obowiązującym prawem.  
 

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 
 
Przelewać/rozcieńczać będąc zabezpieczonym ubraniem ochronnym, z dala od substancji łatwopalnych. Nie jeść, nie pić, nie 
palić w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych. Po pracy każdorazowo myć ręce. Ubrania robocze trzymać oddzielnie 
i nie zabierać do domu. Zapewnić oczomyjki i prysznic bezpieczeństwa w miejscu możliwości narażenia na nadtlenek wodoru. 
 
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności 
 

Magazynować tylko produkt stabilizowany, w zadaszonym, chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w 
oryginalnych opakowaniach; odizolować od substancji palnych i czynników redukujących, mocnych zasad, metali. Zbiorniki 
zawierające nadtlenek wodoru powinny być wykonane z materiałów odpornych na nadtlenek wodoru, takich jak: czyste 
aluminium, stal kwasoodporna (316L), polietylen wysokiej gęstości (HDPE). 
Zbiorniki powinny być wyposażone w odpowietrzenia i urządzenia zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia. 
Pomieszczenia magazynowe powinny posiadać podłogę ceramiczną (betonową) oraz instalację wodociągową i 
kanalizacyjną. 
 

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                                                                                       

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

 
Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 
 
Wartości graniczne narażenia zawodowego należy kontrolować w odniesieniu do następujących substancji (DZ. U. 
2018 poz. 1286 z późn. zm.): 

 

Nazwa substancji NDS NDSCh NDSP DSB 

Nadtlenek wodoru 
[CAS: 7722-84-1] 

0,4 mg/m3  0,8 mg/m3  - - 

 
Procedury monitorowania:  
- 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). 
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- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań 
jakości powietrza na stanowiskach pracy. 
- PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w 
stanowisku pracy i interpretacja wyników. 
- PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki 
chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. 
Poziom nie powodujący zmian (DNEL) dla robotników (dotyczy nadtlenku wodoru) 

Schemat narażania Droga wartość DNEL 

Długotrwały - skutki 
ogólnoustrojowe  

Wdychanie 1,4 mg/m3  

Krótkotrwały - skutki lokalne  Wdychanie 3 mg/m3 

 
 PNEC (nadtlenku wodoru):  

nadtlenek 
wodoru  

Gleby Wody 
słodkiej 

wody morskiej Osad (Wody słodkiej) Osad (Wody morskiej) 

0,0023 
mg/kg 

0,0126 
mg/dm3 

0,0126 mg/dm3 0,047 mg/kg 0,047 mg/kg 

 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 
217, poz. 1833, 2002 wraz z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 
października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 212, poz. 1769, 2005 r. z dnia 28.10.2005 r.) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 73, poz. 645, 2005). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy 
czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005). 
 

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. Do ochrony oczu można stosować sprzęt atestowany zgodnie z odpowiednimi 
normami takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE). 
 
Ochrona skóry  
Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi przed użyciem. 
Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnętrznej powierzchni rękawicy), aby uniknąć 
kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi 
przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i wysuszyć ręce.  
 
Wybrane rękawice muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy pochodnej EN 374 
 
 
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 
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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 
Gdy tworzą się pary / dymy /a aerozole - aparat oddechowy zaopatrzony w filtropochłaniacz ABEK 
lub lepszy. Używać maski testowanej i odpowiadającej odpowiednim normom.  
 
Kontrola narażenia środowisk 
Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu określenia ich 
zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach potrzebne będą skrubery 
usuwające opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządzeń procesowych, mające na celu zmniejszenie 
stopnia emisji do akceptowalnego poziomu. Nie wprowadzać do kanalizacji.  

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne                                                                                                                              

9.1. Informacja na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 

Wygląd bezbarwna 

Zapach: bezwonny 

Próg zapachu: niedostępne 

pH: ok. 4 

Temperatura topnienia/krzepnięcia: ok. -26˚C 

Początkowa temperatura wrzenia 
i zakres temperatur wrzenia: 

ok. 106˚C 

Temperatura zapłonu: tygla otwartego - nie dotyczy 

Szybkość parowania: niedostępne 

Palność (ciała stałego, gazu): niedostępne 

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

niedostępne 

Prężność par: 2,99 hPa w 25oC (100% nadtlenek wodoru) 

Gęstość par: niedostępne 

Gęstość względna: ok. 1,020 g/cm3  

Rozpuszczalność: Rozpuszczalny w wodzie 

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: - 1,57(100% nadtlenek wodoru) 

Temperatura samozapłonu: niedostępne 

Temperatura rozkładu: niedostępne 

Lepkość: niedostępne 

Właściwości wybuchowe: niedostępne 

Właściwości utleniające: silny utleniacz  

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność                                                                                                                                             

10.1. Reaktywność 
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Silny utleniacz. Ulega rozkładowi do wody i tlenu z wydzieleniem dużej ilości ciepła (reakcja egzotermiczna). 

 
10.2 Stabilność chemiczna  
 

Posiada wysoką zdolność do rozkładu, szczególnie pod wpływem zanieczyszczeń katalitycznych, czy podwyższonej 
temperatury. W warunkach odpowiedniego magazynowania i przechowywania ubytek stężenia wskutek rozkładu szacuje 
się na 1% na rok. Nadtlenek wodoru jest trwalszy w roztworach kwaśnych niż zasadowych. 

 
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  
 

Rozkład nadtlenku wodoru, zwłaszcza w zamkniętych pojemnikach w obecności katalizatorów może przebiegać 
wybuchowo. 
 

10.4 Warunki, których należy unikać  
 

Podwyższona temperatura, światło, kontakt z substancjami o charakterze zasadowym, brudem, rdzą.  
 
10.5 Materiały niezgodne  
 

Katalizatory rozkładu nadtlenku wodoru: materiały organiczne, substancje redukujące, tlenki metali, sole metali, jony 
metali (np. żelazo, miedź, chrom, mangan, platyna, srebro), zasady, zanieczyszczenia, rdza, brud; szczególnie wysoką 
aktywność w procesie rozkładu nadtlenku wodoru wykazują niektóre enzymy (katalaza, peroksydaza). 

 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
 

Podczas rozkładu wydziela się tlen oraz duże ilości ciepła. 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne                                                                                                                                       

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 

Toksyczność ostra - Nadtlenek wodoru 
LD50 Doustnie - szczur - > 1026 mg/kg 
LD50 Skórna - królik - > 2000 mg/kg 
LC50 Wdychanie -  Szczur -  > 170 mg/m3/30 min 
 
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. 
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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 
 

 
 
 
 
 
 

 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
 

Łatwo biodegradowalny. W powietrzu ulega fotodegradacji. Okres półtrwania nadtlenku w powietrzu wynosi ok. 24h.. 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
 

Substancja nie ulega bioakumulacji. 
 
2.4. Mobilność w glebie 
 

W oparciu o właściwości fizykochemiczne (wysoka polarność i bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie) przewiduje się, że 
produkt będzie wykazywał wysoką mobilność w glebie. 
 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
 

Nie przeprowadzono oceny PBT / vPvB ponieważ nie jest wymagana / wykonana ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
 

Nie dopuszczać do przedostania się do wód, ścieków i gleby. W przypadku dostania się substancji do zbiorników wodnych 
może nastąpić szkodliwe oddziaływanie na ryby o organizmy wodne. 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami                                                                                                                                             

Nazwa produktu / skłądnika Gatunki Narażenie 

 
nadtlenek 
wodoru 

LC50 16,4 mg/dm3 ryby 24 godz. 

EC50 2,4 mg/dm3  bezkręgowce 48 godz. 

EC50 466 mg/dm3 mikroorganizmy  - 

NOEC <6,3 g/dm3 Bezkręgowce, algi - 
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13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
 

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) ze zmianami 
Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 
2013, poz. 888) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 
1923) 
Kod odpadu: 
16 09 03* Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru) 
 
Odpady opakowaniowe przekazać do uprawnionego przedsiębiorstwa likwidacji odpadów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Rozlany nadtlenek wodoru rozcieńczyć dużą ilością wody do zaniku widocznej reakcji rozkładu (intensywne 
tworzenie się pęcherzy gazu). 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu                                                                                                                                 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
 

ADR/RID:  UN 2984 
IMDG:  UN 2984 
IATA:  UN 2984 

 
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

 
ADR/RIG: NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR (Materiały utleniające)  
IMGD: NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR (Materiały utleniające) 
IATA: NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR (Materiały utleniające) 

 
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  

 
ADR/RID:  5.1   
IMDG:  5.1   
IATA:  5.1 

 
14.4 Grupa opakowania 

 
ADR/RID:  III   
IMDG:  III  
IATA:  III 

 
14.5 Zagrożenia dla środowiska  
 

ADR/RID:  nie    
IMDG:  Marine pollutant: no  
IATA:  no 

 
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników  
  

Brak dostępnych danych.  
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SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych                                                                                                              

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

• 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. 



 

Karta charakterystyki mieszaniny chemicznej  
(podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH) 

Protect Play Plus 

 

Strona 12 z 15 
    

• 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.  

 
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego. 

 
Dokonano 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.  
 
H319 - Działa drażniąco na oczy.  
 
 
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 
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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 
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. 
 
 


