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1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU 

Nazwa substancji : FOSFORAN SODU DWUNASTOWODNY 
Wzór chemiczny : Na3PO4•12H2O 

Numer CAS : 10101-89-0  
Numer WE : 231-509-8 
Numer indeksowy :  
Numer rejestracji :  
Synonimy : fosforan trisodowy, ortofosforan trójsodowy 

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ 
ZASTOSOWANIA ODRADZANE 

do profesjonalnego uŜytku w przemyśle chemicznym organicznym i nieorganicznym. 

1.3. DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI 

DYSTRYBUTOR: 

Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe 
„STANLAB” sp. j. 
   ul. Olszewskiego 12      20-481 LUBLIN 
Tel. +48.817100660    fax. +48.817100665 
E-mail: info@stanlab.eu    strona internetowa: www.stanlab.eu 
Osoba odpowiedzialna za K.Ch.: Ewa Hawrot tel.: +48.817100570 

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO 

telefon alarmowy: +48.817100500 (czynny 700 - 1700 od pn-pt)
 

2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY 

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG 
Xi; R36/37/38 
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 
Dzałanie draŜniące na oczy (Eye Irrit. 2); H319 
Działanie draŜniące na skórę (Skin Irrit. 2); H315 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - naraŜenie jednorazowe (STOT SE 3); H335 
 
 
Pełny tekst zwrotów R i H znajduje się w punkcie 16. 

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA 

Piktogramy 

 
 
Hasło ostrzegawcze 
  Uwaga 
Zwroty wskazujące rodzaj zagroŜenia (H): 
      H315 Działa draŜniąco na skórę. 
      H319 Działa draŜniąco na oczy. 
      H335 MoŜe powodować podraŜnienie dróg oddechowych. 
 
Zwroty wskazujące środki ostroŜności: 



      P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 
      P280 Stosować rękawice ochronne/odzieŜ ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
      P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: OstroŜnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeŜeli są i moŜna je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
      P332+313 W przypadku wystąpienia podraŜnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
      P337+313 W przypadku utrzymywania się działania draŜniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 
opiekę lekarza. 

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1. SUBSTANCJE 

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1. OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY 

      - Kontakt z oczami : Płukać oczy co najmniej 15 minut duŜą ilością chłodnej wody, najlepiej bieŜącej. Unikać 
silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Zapewnić konsultację 
okulistyczną.  
 
      - Kontakt ze skórą : Zdjąć odzieŜ, umyć skórę duŜą ilością letniej, bieŜącej wody. W przypadku podraŜnienia 
skóry wskazana konsultacja dermatologiczna. 
 
      - Wdychanie : Wyprowadzić zatrutego z miejsca naraŜenia. Zapewnić dostęp świeŜego powietrza. Chronić 
przed utratą ciepła. Wezwać lekarza. 
 
      - Połknięcie : Podać duŜą ilość wody, spowodować wymioty. W przypadku złego samopoczucia wezwać 
lekarza. 
 

4.2. NAJWAśNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAśENIA 

Kontakt z oczami: moŜe powodować powaŜne uszkodzenia oczu. 
Kontakt ze skóra: moŜe powodować podraŜnienie skóry. 
Połknięcie: powoduje łagodne podraŜnienie Ŝołądka i jelit, nudności i wymioty. 
Wdychanie: moŜe powodować podraŜnienie ukłaadu oddechowego. 

4.3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ I 
SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM 

Brak innych zaleceń niz podane w punkcie 4.1. 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU 

5.1. ŚRODKI GAŚNICZE 

Odpowiednie środki gaśnicze: dwutlenek węgla, rozproszone prądy wody. 
DuŜe poŜary gasić za pomocą pian alkoholoodpornych i rozproszonych prądów wody. 

5.2. SZCZEGÓLNE ZAGROśENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ 

Nie są znane. 

5.3. INFORMACJE DLA STRAśY POśARNEJ 

NaleŜy nosić pełne ubranie ochronne i indywidualny aparat do oddychania. 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

6.1. INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROśNOŚCI, WYPOSAśENIE OCHRONNE I PROCEDURY W 
SYTUACJACH AWARYJNYCH 

Ograniczyć palenie, zabezpieczyć oczy, drogi oddechowe i skórę, zapewnić wystarczającą wentylację. 

6.2. ŚRODKI OSTROśNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Nie dopuszczać, aby fosforan sodu przedostał się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. 

6.3. METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAśENIA I SŁUśĄCE DO 
USUWANIA SKAśENIA 

OstroŜnie zebrać na sucho, przekazać do zagospodarowania lub likwidacji. Oczyścić zanieczyszczony teren. 

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI 

Nazwa chemiczna Numer CAS Numer WE Numer indeksowy

  FOSFORAN SODU DWUNASTOWODNY  10101-89-0  231-509-8   



Środki ochrony osobistej - patrz punkt 8. 
Postępowanie z odpadami - patrz punkt 13. 

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

7.1. ŚRODKI OSTROśNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA 

Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z substancją, unikać wdychania pyłów, przestrzegać zasad 
higieny osobistej, stosować odzieŜ i sprzęt ochronny (jak podano w punkcie 8), pracować w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach.  

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI 
WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI 

Substancję przechowywać w szczelnych opakowaniach, suchych pomieszczeniach, w temperaturze otoczenia. 
Przechowywać z dala od Ŝywności i pasz. 

8. KONTROLA NARAśENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1. PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI 

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki Z dnia 
21 grudnia 2005r ( Dz. U. nr 259, poz.2173 ). 
Parametry kontroli ( NDS, NDSCh, NDSP ) 
NDS - 10 mg/m3 
 
- Wg Rozporządzenia MPiPS z dnia 29 listopada 2002r. Dz. U. Nr 217, poz. 1833 ze zmianami. 
Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu – metodyka 
pomiarów : - rozporządzenie MZ z dnia 20.04.2005r. (Dz. U. Nr. 73 poz. 645). 

8.2. KONTROLA NARAśENIA 

Środki ochrony indywidualnej:  
- ochrona dróg oddechowych: konieczna w przypadku pylenia - respirator  
- ochrona oczu: konieczna - okulary ochronne  
- ochrona rąk: konieczna - rękawice ochronne  
- ochrona ciała: konieczna - ubranie ochronne  
- środki ochronne i higieny osobistej: zmienić zanieczyszczone ubranie. Wymyć ręce i twarz po pracy z tą 
substancją. Stosować krem barierowo-ochronny do skóry po pracy z substancją.  
 
- Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie 
posiadały właściwości ochronne i uŜytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkaŜanie. 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH 

Forma: krystaliczny proszek  
Kolor: biały 
Zapach: substancjia bezwonna 
pH: brak danych 
Temperatura topnienia: nie oznaczono 
Temperatura wrzenia: wodę krystaliczną trafi w temperaturze 100°C 
Temperatura samozapłonu: nie ma własności samozapalnych 
Temperatura zapłonu: nie jest palny 
Gęstość względna: nie oznaczono 
Rozpuszczalność:  
w wodzie: rozpuszczalna 
w rozpuszczalnikach organicznych: nie rozpuszvczalny w alkoholach 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.2. STABILNOŚĆ CHEMICZNA 

Substancja stabilna w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania. 

10.3. MOśLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI 

Przy uŜyciu zgodnym z przeznaczeniem nie wykazuje tendencji do występowania niebezpiecznych reakcji. 

10.4. WARUNKI, KTÓRYCH NALEśY UNIKAĆ 

Wilgoć, zanieczyszczenia, wysoka temperatura ( substancja traci wodę krystalizacyjną ). 

10.5. MATERIAŁY NIEZGODNE 

Brak. 



10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU 

Nie występują. 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH 

Toksycznośc ostra: 
Brak danych ilościowych odnośnie tej substancji. 
 
Działanie draŜniące: powoduje podraŜnienie skóry, błon śluzowych i oczu. 
Działanie uczulające: nie powoduje reakcji alergicznych. 
Toksyczność dawki powtarzalnej: brak danych. 
Rakotwórczość: brak danych. 
Mutagenność: brak danych. 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1. TOKSYCZNOŚĆ 

Zawartość fosforu w wodach powierzchniowych określa stopień ich troficzności. Im więcej fosforanów dostaje się do 
zbiorników wraz ze ściekami, tym większe niebezpieczeństwo eurofizacji ( zazielenienie powierzchni ) wód. 
Zwiększona zawartość związków fosforu sprawia, Ŝe doskonale rozmnaŜają się nie tylko glony lecz takŜe bakterie. 

12.2. TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU 

Brak danych. 

12.3. ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI 

Brak danych. 

12.4. MOBILNOŚĆ W GLEBIE 

Brak danych. 

12.5. WYNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI PBT I VPVB 

Brak danych. 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 

Usuwanie odpadów:  
Opakowania po fosforanie sodu zgodnie z obowiązującymi przepisami moŜna zwrócić producentowi lub przekazać do 
utylizacji wyspecjalizowanej jednostce. 
Klasyfikacja odpadów: 
- Substancja: 
odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach. 
- Opakowania: 
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych  

� Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami).  
� Ustawa z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 wraz z 

późniejszymi zmianami).  
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, 

poz. 1206).  

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

� Ustawa z dnia 28.10.2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671 
tekst jednolity)  

� Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR  
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r (Dz. U. nr 26 poz. 313) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.  

   a) Numer ONZ :nie jest przedmiotem przepisów transportowych. 
   b) Nazwa przewozowa : 
nie dotyczy. 
   c) Numer zagroŜenia :nie dotyczy. 
   d) Klasa RID / ADR :nie dotyczy. 
   e) grupa pakowania :nie dotyczy. 
   f) Nalepki :nie dotyczy. 



15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA I OCHRONY ŚRODOWISKA 
SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI I MIESZANINY 

� Rozporządzenie (WE) z dnia 18.12.2006r nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
REACH.  

� Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84 
wraz z późniejszymi zmianami).  

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr. 217 
poz. 1833) z późniejszymi zmianami.  

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 
i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr. 171, poz 1666) z późniejszymi zmianami.  

� Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. 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.  

� Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1970/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

15.2. OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona. 

16. INNE INFORMACJE 

   Określenia zagroŜenia (R):  
      R36/38 - Działa draŜniąco na oczy i skórę.. 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagroŜenia (H): 
      H315 Działa draŜniąco na skórę. 
      H319 Działa draŜniąco na oczy. 
      H335 MoŜe powodować podraŜnienie dróg oddechowych. 
 
Informacje zawarte w niniejszej karcie pochodzą ze źródeł, które uwaŜamy za wiarygodne. Niemniej jednak 
dostarczone zostały bez Ŝadnych gwarancji co do ich dokładności. Warunki i metody obchodzenia się, 
przechowywania, stosowania i usuwania produktu znajdują się poza naszą kontrolą i nie naleŜą do naszych 
kompetencji. Z tego teŜ powodu, między innymi, odmawiamy przyjęcia na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za 
straty, zniszczenia czy koszty wynikłe z uŜycia, obchodzenia się, przechowywania lub usuwania produktu. Niniejsza 
karta powinna być wykorzystywana jedynie dla tego produktu. 
 
Inne źródła informacji: 
IUCLID Data Bank (European Commision – European Chemicals Bureau) 
ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau) 
 
Dane zawarte w pkt. 9 mają wyłącznie charakter informacyjny, nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa (art. 
71 k.c.) i nie zastępują parametrów zawartych w świadectwie Kontroli Jakości. 


