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KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO
(Podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2012 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1907/2006 w sprawie REACH.)

SEKCJA 1.

Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.

1.1. Identyfikator produktu.
Nazwa handlowa: DM044- Płyn do czyszczenia dywanów i tapicerki. Gotowy do użycia.
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.
Istotne zidentyfikowane zastosowania:
Preparat do ręcznego czyszczenia dywanów, tapicerki oraz wykładzin.
Tylko do użytku profesjonalnego.
Zastosowania odradzane:
brak danych.
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.
Nazwa i adres: PRODO Line Polska Sp. z o. o.
31-750 Kraków, ul. Kocmyrzowska 13a
Nr telefonu: (12) 683-83-84
Nr faksu: (12) 683-83-71
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Gara, e-mail: biuro@prodoline.pl
1.4. Telefon alarmowy: 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne), 112 (ogólny telefon alarmowy), informacja
toksykologiczna w Polsce (42) 631 47 24 ( w godz. 7:00-15:00)
SEKCJA 2.

Identyfikacja zagrożeń.

Produkt nie został zakwalifikowany, jako niebezpieczny.
SEKCJA 3.

Skład i informacja o składnikach.

Składniki niebezpieczne:
Laurylosiarczan sodu, CAS 151-21-3; WE 205-788-1; Xi, R38, R41.
Sól sodowa laurylosarkozyny, CAS 136-16-6, WE 205-281-5; Xi, R36
Konserwant: methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone i 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol,
Kompozycja zapachowa zawierająca Limonene i Linalool.
Znaczenie zwrotów R podane jest w pkt. 16 karty charakterystyki.
SEKCJA 4.

Pierwsza pomoc.

4.1. Opis środków pierwszej pomocy.
Wdychanie:
Nie dotyczy
Kontakt ze skórą:
Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Przemyć skórę wodą z mydłem oraz zastosować krem ochronny. W przypadku
wystąpienia podrażnienia (zmian na skórze) skonsultować się z lekarzem.
Kontakt z oczami:
Zanieczyszczone oczy przepłukać natychmiast dużą ilością wody przez kilka minut. W razie potrzeby skonsultować
się z okulistą.
Spożycie:
W razie spożycia wypłukać usta wodą, podać dużą ilość wody do picia i skonsultować się z lekarzem, pokazać
etykietę, kartę charakterystyki.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia.
Brak danych
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4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym.
Lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego decyduje o dalszym postępowaniu z chorym.
SEKCJA 5.

Postępowanie w przypadku pożaru.

5.1. Środki gaśnicze.
Stosować podręczny sprzęt gaśniczy
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.
Produkt niepalny
5.3. Informacje dla straży pożarnej.
Brak danych
SEKCJA 6.

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

W przypadku rozlania dużej ilości preparatu zapobiec przedostaniu się środka do wód gruntowych lub
powierzchniowych. Zebrać za pomocą materiału chłonnego (np. piasku, trocin, ziemi okrzemkowej) do odpowiednio
oznakowanego pojemnika i przekazać do utylizacji. Powierzchnie spłukać wodą.
W przypadku rozlania małej ilości preparatu rozcieńczyć dużą ilością wody, a następnie spłukać do kanalizacji.
Informacje dotyczące postępowania z odpadami preparatu podano w sekcji 13.
SEKCJA 7.

Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie.

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania.
Nie jest to preparat niebezpieczny. Podczas pracy z preparatem nie należy spożywać posiłków, pić napojów oraz
palić papierosów. Po kontakcie z preparatem myć ręce, a w razie potrzeby zastosować krem do rąk. Postępować
zgodnie z instrukcją w karcie produktu. Nie mieszać z innymi środkami.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
niezgodności.
Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed mrozem. Nie przechowywać
w pobliżu środków spożywczych.
7.3. Szczególne zastosowania końcowe.
Brak dostępnych danych
SEKCJA 8.

Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.

8.1. Parametry dotyczące kontroli.
Nie dotyczy.
8.2. Kontrola narażenia.
Ochrona dróg oddechowych:
Przy postępowaniu zgodnie z instrukcją w karcie produktu – niekonieczna.
Ochrona oczu:
Gdy istnieje możliwość kontaktu za oczami stosować okulary ochronne.
Ochrona rąk:
Zalecane rękawice przy długotrwałym i cyklicznym kontakcie z produktem.
Inne wyposażenie ochronne:
Nie jest wymagane
Zalecenia ogólne:
Stosować zgodnie z zasadami BHP. Myć ręce przed posiłkami oraz po zakończeniu pracy.
SEKCJA 9.

Właściwości fizyczne i chemiczne.

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.
Ogólne właściwości:
Wygląd: półprzeźroczysta, mleczna ciecz
Zapach: cytrusowy
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Próg zapachu: brak dostępnych danych
pH: 7-8
Temperatura topnienia/krzepnięcia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: produkt niepalny
Szybkość parowania: brak danych
Palność: produkt niepalny
Górna/dolna granica wybuchowości: nie dotyczy
Prężność par: brak danych
Gęstość par: brak danych
Gęstość względna(20°C) ~ 1,0 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: pełna
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura rozkładu: brak danych
Lepkość: brak danych
Właściwości wybuchowe nie wykazuje
Właściwości utleniające: nie wykazuje
9.2. Inne informacje.
Brak danych.
SEKCJA 10.

Stabilność i reaktywność.

10.1. Reaktywność.
Mało aktywny chemicznie.
10.2. Stabilność chemiczna.
Produkt w warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania stabilny chemiczny.
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji.
Brak dostępnych danych.
10.4. Warunki, których należy unikać.
Ogrzewanie.
10.5. Materiały niezgodne.
Brak dostępnych danych.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu.
W wyniku spalania mogą powstawać toksyczne gazy.
SEKCJA 11.

Informacja toksykologiczna.

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność mieszaniny:
Kontakt z oczami:
Wywołuje podrażnienie przy dłuższym kontakcie
Połknięcie:
Brak danych
Wdychanie:
Brak danych
Kontakt ze skórą:
Nie działa drażniąco, gdy jest prawidłowo użytkowany.
SEKCJA 12.

Informacja ekologiczna.

Surowce zawarte w preparacie są łatwo biodegradowalne, 70% test OECD
SEKCJA 13.

Postępowanie z odpadami.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
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Zalecenia dotyczące mieszaniny: Preparat należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostałości
mogą być usunięte do kanalizacji przy użyciu dużej ilości wody.
Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: Zanieczyszczone opakowanie musi być całkowicie opróżnione, aby
nadawało się do recyklingu. Opłukane opakowanie produktu może być wrzucone do śmieci socjalnych i nie
podlega specjalnej procedurze odzysku.
SEKCJA 14.

Informacje o transporcie.

14.1. Transport drogą lądową/ kolejową (ADR/RID).
Preparat należy przewozić dowolnymi krytymi środkami transportu.
Nie jest preparatem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR.
14.2. Transport drogą morską (IMDG).
Brak dostępnych danych
14.3. Transport drogą powietrzną (ICAO).
Brak dostępnych danych
14.4. Transport śródlądowymi drogami wodnymi (ADN).
Brak dostępnych danych
14.5. Zagrożenia dla środowiska.
Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
SEKCJA 15.

Informacje dotyczące przepisów prawnych.

Ustawa z dn.27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628), z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dn.11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych /Dz. U. nr 63, poz. 638 z 2001 r. z późniejszymi
zmianami: Dz. U. z 2003 Nr 7, poz. 78, Dz. U. z 2004 Nr 11, poz. 97, Dz. U. 2004 Nr 96, poz. 959. Dz. U. z 2005 r. Nr
175, poz. 1458
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 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 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L335/1 z dnia 31.12.2008).
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.
Ustawa z dn. 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. z dn. 14 lutego 2001r., nr 11, poz. 84
z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 02.09.2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów
chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666 z 2003r.) z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem Dyrektywy Komisji 2006/8/
WE z dnia 23 stycznia 2006r.
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężenie NDS NDSCh (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 5.03.2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych
i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 53, poz. 439)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy (Dz. U.2011.33.166) z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 25.02. 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011.63.322)
Rozporządzenia 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) ze zmianami

Nazwa wyrobu: Płyn do czyszczenia dywanów i tapicerki. Gotowy do użycia.
Strona: 5 z 5
Data sporządzenia:
29.06.2012r.
Wydanie I
SEKCJA 16.

Inne informacje.

Wykaz zwrotów R:
R 36 - Działa drażniąco na oczy.
R 38- Działa drażniąco na skórę.
R 41- Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Porady dotyczące szkoleń:
Osoba, która będzie użytkownikiem preparatu powinna odbyć szkolenie w zakresie postępowania z produktem
i BHP. Kierowcy pojazdów powinni odbyć przeszkolenie i uzyskać stosowne zaświadczenie zgodnie z
wymaganiami przepisów ADR.
Informacje, które zostały zamieszczone w karcie charakterystyki zostały opracowane w oparciu o obecny stan wiedzy na
temat magazynowania i bezpiecznego posługiwania się produktem. Dane techniczne, które zostały zawarte w karcie nie są
specyfikacją jakościową i nie mogą być podstawą do roszczeń prawnych, reklamacji. Użytkownik preparatu odpowiada za
jego bezpieczne stosowanie i on jest odpowiedzialny za skutki związane z niewłaściwym stosowaniem produktu.
Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników, którzy będą pracować z preparatem o zagrożeniach i środkach
ochrony osobistej związanych z użytkowaniem produktu.

