
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data wydania/Data aktualizacji: 2013-01-25
Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (REACH)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i dostawcy

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa :                     HI 70300 roztwór do przechowywania
Stosowane kody:      HI 70300L, HI 70300M
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1 Istotne zastosowania zidentyfikowane
          Roztwór do przechowywania elektrod pH i ORP

1.2 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Prolab Sp.z o.o.
10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 41A/2,
Tel. 89 5338743, fax: 89 5344729, e-mail: prolab@enet.pl
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za sporządzenie karty charakterystyki:  prolab@enet.pl 

1.3 Telefon alarmowy
Numer telefonu: w dni robocze: w godz. 7.30 – 15.30 : 89 5338743 lub całą dobę: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

Produktu nie zagrażający wg Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE..
Produktu nie zagrażający wg Rozporzędzenia (EC) 1272/2008...

SEKCJA 3: Skład/informacje o składnikach

Roztwór wodny

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Kontakt z okiem:   Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody przez około 15 minut. 
                               W przypadku złego  samopoczucia zasięgnąć porady lekarza.
Wdychanie:           Wdychaj świeże powietrze. Wezwać lekarza, jeżeli oddychanie jest utrudnione.
Kontakt ze skórą:  Spłukać skórę dużą ilością wody z mydłem przez 15 minut. 
                               W przypadku potrzeby zasięgnąć porady lekarza.
Spożycie:                Wypłucz usta wodą, jeżeli osoba jest przytomna. 
                               W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza.
Informacje ogólne: Niedostępne

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pożaru
5.1 Środki gaśnicze
      Woda, pianka, suchy proszek, CO2

5.2 Zagrożenia specjalne powodowane przez substancję lub mieszaninę
      Produkt niepalny 
5.3 Specjalne wyposażenie ochronne:
      Nie przebywać w miejscu zagrożenia bez ubrania ochronnego i maski tlenowej
5.4 Informacje dodatkowe 
      Zawiera ulatniającą się parę wodną

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
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6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
      Nie ma
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
      Nie ma 
6.3 Informacje dodatkowe:
      Nie ma

SEKCJA 7: Postępowanie z substancją/mieszaniną i ich magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania z substancją/mieszaniną
     Brak ograniczeń
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, włącznie z informacjami dotyczącymi niezgodności
     Przechowywać w zamkniętym pojemniku i chronić przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych.
     Przechowywać w temperaturze pokojowej (+15°C do +25°C)

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczące kontroli

8.2 Kontrola narażenia
8.2.1 Stosowane techniczne środki kontroli
   Ogólne zasady higieny pracy.
8.2.2 Indywidualne środki ochrony
       Odpowiednio do ilości:
       Ochrona oczu/twarzy:            gogle ochronne, maska na twarz
       Ochrona skóry/rąk:                 rękawice ochronne gumowe lub syntetyczne
       Ochrona dróg oddechowych:  wymagana podczas wydzielania  oparów aerozoli.
       Ochrona ciała:                         zmiana ubioru, mycie rąk po pracy z substancją
8.2.3 Środki kontroli higiena przemysłowa
       Zmienić zanieczyszczone ubranie. Umyć ręce po pracy z tą substancją
SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych
     Wygląd
                 Stan skupienia:                    ciecz
                 Kolor:                                  bezbarwny 
      Zapach:                                           bezzapachowa
      pH:                                                  5-7 przy 20°C
Temperatura topnienie/krzepnięcia:     nie dotyczy
Temperatura wrzenia:                           ~100°C
Temperatura zapłonu:                            nie dotyczy
Granice palności lub wybuchowości:    nie dotyczy
Gęstość względna:                                1.02 g/cm3 przy 20°C
Rozpuszczalność:                                  rozpuszczalna
Temperatura rozkładu:                          nie dotyczy
SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Warunki, których należy unikać:  
        Mocne ogrzewanie (powyżej punktu wrzenia). Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania 
10.2 Niebezpieczna polimeryzacja:                
         Nie występuje
10.3 Niebezpieczne produkty rozkładu:  
       W przypadku pożaru: patrz punkt 5.     
10.4 Substancje, których należy unikać:        
       Ogólnie znane reakcji wody    
10.5 Dodatkowe informacje 
        Niedostępne



SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Toksyczność produktu
Ilościowe dane dotyczące toksyczności tego produktu nie są znane.
Potencjalne skutki zdrowotne:
Szkodliwe właściwości nie mogą być wykluczone, ale ich wystąpienie jest mało prawdopodobne ze względu na 
małą koncentracje rozpuszczonej substancji. Produkt powinien być prawidłowo użytkowany, podobnie jak 
chemikalia.
11.2 Toksyczność składnika:
Toksyczność ostra: niedostępne
Toksyczność chroniczna: niedostępne
Dodatkowe dane: niedostępne
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne,

Ilościowe dane dotyczące toksyczności tego produktu na efekt ekologiczny nie są znane.
   Informacje dodatkowe
      Brak odniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach ekologicznych 
      przy prawidłowym użytkowaniu lub krytycznych zagrożeniach ekologicznych 
        przy prawidłowym użytkowaniu.
SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Unieszkodliwianie odpadów
     Można usuwać  jak zwykły odpad.
SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport lądowy:  nie podlega  przepisom transportowym
Transport morski:  nie podlega  przepisom transportowym
Transport lotniczy: nie podlega  przepisom transportowym

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji 
lub mieszaniny
 Zgodny z Dyrektywą UE 67/548/EEC i 1999/45/EC
Zgodny z Rozporządzeniem UE 1272/2008

Rozporządzenie (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006  
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń  
w zakresie chemikaliów (REACH)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie  
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725) z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie  
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych  
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833) z  
późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr  
112/2001, poz. 1206)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji  
substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.03.171.1666) z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r w sprawie badan i pomiarów czynników  
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 05.73.645) z późniejszymi zmianami
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.05.11.86).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji  
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U.09.53.439)
Ustawa z dnia 5.10.2010 r. o odpadach. (Dz.U.10.185.1243)



Ustawa z dnia 11.05.2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.01. 63. 638) z późn. zm.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. 01.11. 84) z  
późniejszymi zmianami.

SEKCJA 16: Inne informacje

Data poprawki: 2013-01-25
Poprzednia wersja: 2011-01-19
Przyczyna poprawki: weryfikacja zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Informacja dodatkowa:
Informacje na niniejszej karcie charakterystyki są oparte na obecnym stanie  naszej wiedzy oraz bieżących 
przepisach prawnych Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Wyrób ten nie może być używany do celów 
innych, niż podany w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji użycia. We wszystkich 
przypadkach, użytkownik  jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności wymaganych przez 
miejscowe przepisy i regulaminy. Celem informacji zawartej na niniejszej karcie charakterystyki nt. 
bezpieczeństwa jest opis wymagań bezpieczeństwa dotyczących naszego wyrobu. Nie powinny jednak być 
traktowane jako gwarancja właściwości tego wyrobu.


