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 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
 

1.1 Identyfikator produktu   
Nazwa handlowa:   Microtabs II 
     Zawiera: 2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol 
 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
Zastosowania zidentyfikowane:  Konserwant do próbek mleka. 
Zastosowania odradzane:  Nie określono. 
 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 
Dostawca:    Bentley Polska Sp. z o. o.  

ul. Czereśniowa 98  
02-456 Warszawa  
Tel. + 48 22 863 90 42  
Fax + 48 22 863 90 13  
E-mail: bentleyoffice@bentley.pol.pl 
 

E- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: lse1@wp.pl 
 

1.4 Numer telefonu alarmowego 
Całodobowy numer alarmowy 112 lub pogotowie ratunkowe 999 (24 h) lub Straż Pożarna 998 (24h).   
         

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 

Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z późn. zm:  
 
Mieszanina została sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 

 
Toksyczność ostra (drogą pokarmową) i toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria 
zagrożenia 4 (Acute Tox. 4). 
Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą (H302 + H312). 
 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 3, 
działanie drażniące na drogi oddechowe (STOT SE 3). 
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych (H335). 
 
Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2 (Skin Irrit. 2). 
Działa drażniąco na skórę (H315). 

 
Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1 (Eye Dam. 1). 
Powoduje poważne uszkodzenie oczu (H318). 

 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1  
(Aquatic Acute 1). 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne (H400). 
 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1  
(Aquatic Chronic 1) 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (H410). 
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Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka: 
Przy znacznych stężeniach pyłu lub bezpośrednim dostaniu się produktu do oczu może wystąpić 
podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, zapalenie spojówek, uszkodzenie rogówki. Kontakt 
ze skórą może spowodować swędzenie, miejscowe zaczerwienie, stany zapalne. Wdychanie pyłu może 
spowodować uczucie zmęczenia, osłabienie, senność, nudności, bóle i zawroty głowy, ból gardła, kaszel. 
W przypadku połknięcia może wystąpić podrażnienie błon śluzowych przewodu pokarmowego i żołądka, 
mdłości, wymioty, zaparcia, ból brzucha. 
 
Skutki działania na środowisko: 
Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w 
środowisku wodnym. 
 
Skutki działania związane z właściwościami fizycznymi: 
Nie są znane niebezpieczne skutki działania związane z właściwościami fizycznymi. 
 

2.2 Elementy oznakowania 
Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z późn. zm: 
 
Piktogramy:      

    
 
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:   
H302 + H312  Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą. 
H315   Działa drażniąco na skórę. 
H318   Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H335   Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
H410   Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
P261 - Unikać wdychania pyłu. 
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska. 
P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy 
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydłem. 
P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z 
OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 
P305 + P351 + P338 + P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast 
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.  
P501 – Opróżniony pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów.    
 
2.3. Inne zagrożenia 
Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT oraz vPvB zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH), 
załącznik XIII. 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
 

3.2. Mieszaniny 

Identyfikator produktu:  Microtabs II  
Zawiera: 2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol 
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Składniki mieszaniny: 
 

Nazwa substancji nr indeksowy nr CAS  nr WE 
uł. 

masowy 
w % 

Klasy 
zagrożenia  

i kody kategorii 

Kody zwrotów 
wskazujących 

rodzaj 
zagrożenia 

2-Bromo-2-
nitropropano-1,3-
diol  

603-085-00-8 52-51-7 200-143-0 < 44 

Acute Tox. 4 
Acute Tox. 4 
STOT SE 3 
Skin Irrit. 2 
Eye Dam. 1 
Aquatic Acute 1 

 
H312 
H302 
H335 
H315 
H318 
H400 
 

 
Mieszanina zawiera ponadto:  
Natamycynę (CAS: 7681-93-8, WE: 231-683-5): < 2% 
Obojętny nieklasyfikowany składnik pomocniczy: < 55% 
 
Pełne brzmienia zwrotów H oraz akronimy symboli, klas zagrożenia i kodów kategorii podano w sekcji 16.  

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
 

Wdychanie: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w 
wygodnej pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed 
utratą ciepła. W razie potrzeby wezwać lekarza. 

 
Kontakt ze skórą: Natychmiast spłukać dużą ilością wody, zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę 

zmyć dużą ilością wody z mydłem. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek podrażnienia 
skontaktować się z lekarzem. 

 
Kontakt z 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.  

 
Przewód pokarmowy: Jeżeli nastąpi połknięcie, nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą, a 

następnie podać do wypicia dużą ilość wody. Zapewnić pomoc lekarską. 
 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  
Przy znacznych stężeniach pyłu lub bezpośrednim dostaniu się produktu do oczu może wystąpić 
podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, zapalenie spojówek, uszkodzenie rogówki. Kontakt 
ze skórą może wywoływać swędzenie, miejscowe zaczerwienie, stany zapalne. Wdychanie pyłu może 
spowodować uczucie zmęczenia, osłabienie, senność, nudności, bóle i zawroty głowy, ból gardła, kaszel. 
W przypadku połknięcia może wystąpić podrażnienie błon śluzowych przewodu pokarmowego i żołądka, 
mdłości, wymioty, zaparcia, ból brzucha. 
 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania 
z poszkodowanym 
Brak specjalnych zaleceń. Stosować postępowanie objawowe. 
 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 

5.1 Środki gaśnicze 
Odpowiednie środki gaśnicze:   
Piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, woda – prądy rozproszone. 
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Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarty strumień wodny 
 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  
W środowisku pożaru mogą uwalniać się toksyczne gazy: tlenki węgla, tlenki azotu, bromowodór. 
 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
Zakładać gazoszczelną odzież ochronną i aparaty oddechowe niezależne od powietrza z otoczenia. 
PN-EN 469 Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej 
przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej. 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do 
środowiska 

 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
Nosić indywidualne wyposażenie ochronne. Nie pić, nie jeść i nie palić w trakcie pracy. Zapewnić 
odpowiednią wentylację ogólną i miejscową. Usunąć osoby niezabezpieczone i niebiorące udziału w 
usuwaniu awarii z obszaru zagrożenia. Unikać bezpośredniego kontaktu z mieszaniną. Unikać wdychania 
pyłu. 

 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zabezpieczyć przed przedostaniem się do wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. 

 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. 
Rozsypany produkt zebrać mechanicznie unikając wzbijania pyłu. Przenieść do szczelnie zamykanych 
pojemników i przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać 
wodą 

 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. 
Informacje o środkach ochrony indywidualnej znajdują się w sekcji 8. 
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich 
magazynowanie 

 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i miejscową. Trzymać z daleka od źródeł wysokiej temperatury i 
źródeł zapłonu. Podjąć środki ostrożności, aby podczas pracy z mieszaniną unikać kontaktu ze skórą i 
oczami. Nie wdychać pyłu. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i 
gruntowych oraz gleby. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie pracy. Myć ręce podczas przerw i po 
zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdjąć, uprać przed ponownym założeniem. 
 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 
chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczać przed działaniem promieni 
słonecznych. 
 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w podsekcji 1.2. 
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SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 
Krajowe dopuszczalne wartości w miejscu pracy 
 
Nazwa substancji  nr CAS  normatyw wartość jednostka 
Inne nietrujące pyły   -  NDS   10   mg/m3 
przemysłowe  
(Pyły niesklasyfikowane  
ze względu na toksyczność) 
- frakcja wdychalna    

 
Wartości DNEL  
Wartości DNEL nie są dostępne.  
 
Wartości PNEC  
Wartości PNEC nie są dostępne. 

 

8.2 Kontrola narażenia 

8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli 
 
Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna z obudową rejonu emisji pyłów oraz wentylacja ogólna 
pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji miejscowej przy płaszczyźnie roboczej lub poniżej. 
Wywiewniki wentylacji ogólnej w górnej części pomieszczenia oraz przy podłodze. Nie wdychać pyłu.  
Zapewnić stanowisko do płukania oczu. Pracodawca obowiązany jest zapewnić indywidualne wyposażenie 
ochronne odpowiednie do wykonywanych czynności oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w 
tym również ich konserwację i czyszczenie. Dbać o efektywne i terminowe szkolenia BHP. 

 

8.2.2 Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne 
Drogi oddechowe: Jeżeli ocena ryzyka wskazuje, że ochrona dróg oddechowych jest konieczna, 

stosować ochrony z filtrem cząsteczkowym oznaczonym kolorem białym i 
symbolem P. Wymagania: PN-EN 132:2003, PN-EN 135:2002, PN-EN 134:2001. 

Ręce i skóra: Stosować odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien 

syntetycznych, rękawice wykonane z gumy (grubość 0,4  0,05 mm, czas 

przebicia  480 min). Wymagania dla ochron rąk: EN 374. Wymagania dla 
odzieży: PN-EN ISO 13982. 

Oczy:  Osłona twarzy i okulary ochronne typu gogle zgodne z normą EN 166. 
 
Zalecane procedury monitorowania powietrza w środowisku pracy:  
PN-Z-04008-7:2002 Ochrona czystości powietrza - Pobieranie próbek -- Zasady pobierania próbek 
powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników  
PN-ISO 4225:1999 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne. Terminologia. 
PN-EN 1540:2012 - wersja angielska. Narażenie na stanowiskach pracy - Terminologia  
PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy - Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na 
czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa 

 
Higiena pracy: stosować podstawowe zasady przemysłowej higieny pracy.  Nie dopuszczać do 
przekraczania w środowisku pracy dopuszczalnych stężeń normatywnych. Po zakończeniu pracy zdjąć 
zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe 
ciało. W czasie pracy nie jeść, nie pić, nie palić. 

 
Zagrożenia termiczne – produkt nie stwarza zagrożeń termicznych 

 

8.2.3 Kontrola narażenia środowiska  

Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych. 
Określić procedury postępowania w razie awarii. Patrz również Sekcja 6. 
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SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 
9.1    Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

 
a) Wygląd    Żółtopomarańczowe tabletki.  
b) Zapach     Brak dostępnych danych. 
c) Próg zapachu    Brak dostępnych danych 
d) pH     5 - 7 (1% wag./obj. roztwór bronopolu, 20 °C).  
e) Temperatura topnienia/krzepnięcia Brak dostępnych danych.  
f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Brak dostępnych danych.  
g) Temperatura zapłonu   Brak dostępnych danych. 
h) Szybkość parowania   Brak dostępnych danych 
i) Palność     Mieszanina jest niepalna. 
j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości 

Nie dotyczy (mieszanina nie stwarza zagrożenia 
wybuchowego). 

k) Prężność par    Brak dostępnych danych 
l) l)  Gęstość par    Nie dotyczy – mieszanina jest ciałem stałym. 

m) Gęstość względna   Brak dostępnych danych. 
n) Rozpuszczalność   Rozpuszcza się w wodzie.  
o) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Brak dostępnych danych. 
p) Temperatura samozapłonu  Brak dostępnych danych. 
q) Temperatura rozkładu   Brak dostępnych danych. 
r)  Lepkość    Nie oznacza się – produkt występuje w postaci ciała 
      stałego  
s) Właściwości wybuchowe  Nie stwarza zagrożenia wybuchowego. 
t) Właściwości utleniające  Brak dostępnych danych dla mieszaniny. 
 

9.2.   Inne informacje 
Brak dostępnych informacji. 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
  

10.1. Reaktywność 
W zalecanych warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywności. 
 
10.2. Stabilność chemiczna 
W zalecanych warunkach stosowania i magazynowania mieszanina jest stabilna. 
 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Nie są znane. 
 
10.4. Warunki, których należy unikać 
Ciepło i źródła zapłonu. 
 
10.5. Materiały niezgodne 
Silne utleniacze, silne zasady, silne reduktory. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie są znane. 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  
 
Toksyczność ostra: 
Działa szkodliwie po połknięciu i w kontakcie ze skórą. 
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DL50 - doustnie szczur (samce) 307 mg/kg 
DL50 - doustnie szczur (samice) 342 mg/kg 
CL50 –skóra szczur 1600 mg/kg 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę: 
Działa drażniąco na skórę.  
 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: 
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
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.  
Rakotwórczość: 
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: 
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Zagrożenie spowodowane aspiracją: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 
Skutki zdrowotne narażenia miejscowego: 
Wdychanie: Wdychanie pyłu może powodować uczucie zmęczenia, osłabienie, senność, 

nudności, bóle i zawroty głowy, ból gardła, kaszel, urywany oddech.  
Kontakt z oczami: Może powodować podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, swędzenie, ból 

spojówek, obrzęk powiek. Może powodować zapalenie spojówek. 
Kontakt ze skórą: Skażenie skóry może spowodować lekkie podrażnienie, zaczerwienienie, ból, 

swędzenie. 
Połknięcie: Działa szkodliwie, może powodować podrażnienie błon śluzowych ust i układu 

pokarmowego, nudności, wymioty. 
  

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
 
12.1. Toksyczność 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak dostępnych danych. 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Współczynnik podziału oktanol/woda (Kow):   brak dostępnych danych. 
Współczynnik biokoncentracji (BCF):   brak dostępnych danych. 
 
12.4. Mobilność w glebie 
Brak dostępnych danych. 
 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  
Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT i vPvB. 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Brak dostępnych danych. 
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SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
 
Produkt 
Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuszczać 
do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. Przekazać do uprawnionego odbiorcy 
odpadów niebezpiecznych. 
Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest zobowiązany zorganizować system zbierania 
oraz zapewnić odzysk w tym recykling odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych. 
Wprowadzający środki niebezpieczne wykonuje wymienione obowiązki samodzielnie albo przez 
przystąpienie do porozumienia z organizacją samorządu gospodarczego, która podpisała umowę z 
marszałkiem województwa (Art. 18 i 25 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz.U. 2013.0.888) z późn.zm.  
 
Opakowanie 
Opróżnić opakowanie z resztek produktu. 
Niecałkowicie opróżnione opakowania usuwać tak jak produkt. 
 
Specjalne środki ostrożności:  
Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Należy zachować ostrożność podczas 
operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały oczyszczone lub dokładnie wypłukane. 
 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
 
Produkt nie jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny w rozumieniu krajowych i międzynarodowych 
przepisów transportowych dot. przewozu towarów niebezpiecznych: lądowych (RID, ADR), morskich 
(IMDG) i powietrznych (IATA).  
 
ADR/RID/AND/IMDG/IATA 
 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
Nie dotyczy. 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy. 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
Nie dotyczy. 

14.4 Grupa pakowania 
Nie dotyczy. 

 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
Mieszanina stanowi zagrożenie dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych 
ONZ. Wymaga dodatkowego oznakowania. 
 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Brak specjalnych zaleceń. 
 

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy. 
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SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 

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

 
Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku 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 1488/94, jak również 
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 
(Dz.U. UE seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 r.) 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 (Dz.U.UE 
seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 r.) z późn. zm.  
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011.63.322) z 
późn. zm.  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz.U.2005.259.2173).  
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.2005.11.86) 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.2011.33.166).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313) z późn. zm. 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367) z późn. 
zm. 
Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2017 r. i Oświadczenie Rządowe z dnia 18 grudnia 2017 r. w 
sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie 
dnia 30 września 1957 r. (Dz.U.2017.0.1119) i (Dz.U.2018.0.136) oraz zmiany do załączników A i B tej 
Umowy (Dz.U.2018.0.135). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
(Dz.U.2014.0.817). 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.0.21) z późn. zm.  
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 
Dz.U.2013.0.888 z późn.zm. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w 
zakresie gospodarowania odpadami,Dz.U.2013.0.1186.  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, 
Dz.U.2014.0.1923.  
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej, Dz.U.2014.0.1413. 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Dostawca nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny. 
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SEKCJA 16: Inne informacje 
 

Metoda klasyfikacji: 
Klasyfikacji dokonano na podstawie wyników badań (sekcja 11). 
 
Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na bieżącym stanie wiedzy i danych pochodzący od 
dostawcy. Nie stanowią one gwarancji określonych właściwości produktu i nie zwalniają użytkowników z 
odpowiedzialności za odpowiednie wykorzystanie tych informacji. Dostawca produktu nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty, które mogłyby wyniknąć ze stosowania tego produktu.            
 
Zwroty H (wskazujące rodzaj zagrożenia) oraz akronimy symboli, klas zagrożenia i kodów kategorii 
wymienione w sekcji 3.  
 
H302 + H312 Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą. 
H315  Działa drażniąco na skórę. 
H318  Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H335  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
H400  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
 
Acute Tox. 4 Toksyczność ostra (drogą pokarmową) i toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), 

kategoria zagrożenia 4. 
Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1. 
Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2. 
STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 

zagrożenia 3, działanie drażniące na drogi oddechowe. 
Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 

zagrożenia 1. 
 
Skróty: 
Nr WE Numer stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji zarejestrowanych w Europejskim 
Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS – ang. European Inventory of 
Existing Chemical Substances) lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych 
(ELINCS) 
Norma EN Norma europejska 
CEx Stężenie efektywne – efektywne stężenie substancji powodujące reakcję na poziomie x% 
DL50 Dawka śmiertelna – dawka, przy której obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym 
przedziale czasowym 
CL50 Stężenie śmiertelne - stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w 
określonym przedziale czasowym 
ErC50 Stężenie badanej substancji, które powoduje 50-procentowe zmniejszenie szybkości wzrostu w 
stosunku do kontroli w czasie ekspozycji trwającej 72 godziny. 
NDS Najwyższe dopuszczalne stężenie – wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na 
pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, przez 
okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz 
w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń. 
NOEL Poziom bez obserwowanego działania 
DT50 Czas połowicznego zaniku (czas wymagany do obniżenia stężenia chemicznego w określonych 
warunkach do 50% wartości początkowej). 
m.c. Masy ciała 
h Godzina 
z późn. zm Z późniejszymi zmianami 
ok. Około 
RID Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
UN Organizacja Narodów Zjednoczonych 
ADN Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych 
śródlądowymi drogami wodnymi 
ADR Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
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IMDG International Maritime Dangerous Goods - Międzynarodowy morski kodeks towarów 
niebezpiecznych 
IATA International Air Transport Association - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in 
Bulk (IBC Code) - Międzynarodowy kodeks w sprawie przewozu chemikaliów luzem (Kodeks IBC) 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships - 
Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 
BCF Współczynnik biokoncentracji 
vPvB Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
PBT Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 
DMEL Pochodny poziom powodujący minimalne zmiany 
DNEL Poziom niepowodujący szkodliwego działania dla zdrowia człowieka - poziom narażenia na 
działanie substancji niepowodujący szkodliwego działania dla zdrowia człowieka 
PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku - stężenie substancji, poniżej którego 
nie przewiduje się wystąpienia szkodliwych skutków dla środowiska  
obj. – objętościowych 
z późn.zm. – z późnieszymi zmianami 
 
Kluczowa literatura i źródła danych  
Karta charakterystyki w języku angielskim otrzymana od dostawcy, oznaczona:  
ECO05625 Issue Date: 19 May 2015, stron 7. 
 
Zalecenia dotyczące szkoleń pracowników  
Jako minimum zalecane są szkolenia BHP. Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik 
zobowiązany jest znać zasady BHP odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z chemikaliami, a przede 
wszystkim odbyć stosowne szkolenie stanowiskowe. 
 
Zmiany: 

 Sekcja 2. Dodano zdanie: Mieszanina została sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 

 Sekcja 2 i sekcja 16 – brzmienie zwrotu H302 + H312 dostosowano do 8 ATP 
(ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/918). 

 Sekcja 1 (tytuł), sekcja 6 (6,1),  sekcja 8 (8.2.1 i 2.2), sekcja 14 (14.4) – wprowadzono zmiany 
zgodnie ze Sprostowaniem do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. 

 Sekcja 8 (8.1) – dodano drugą nazwę (Pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność) 
zgodnie z Projektem rozporządzenia w sprawie NDS z 2 listopada 2017 r. (załącznik 1). 

 Sekcja 8 (8.2.2.) – zaktualizowano normy. 

 Sekcja 13 - dodano zapis (produkt, opakowanie i treść pod opakowaniem) 

 Sekcja 15 – zaktualizowano przepisy prawne 

 Sekcja 16 – zaktualizowano skróty 
 
Niniejsza karta charakterystyki została opracowana przez:  
ASCHEM Doradztwo chemiczne Marzena Winiarska  
Tel.: 22 753 55 58, tel. kom.: 501 382 284, E-mail: lse1@wp.pl. 

 


