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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu : Power Clean
Kod produktu : 429R
Rodzaj produktu : Detergent.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Kategoria głównego zastosowania : Zastosowanie profesjonalne
Kategoria funkcji lub zastosowania : Środki czyszczące/ myjące i dodatki

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.4. Numer telefonu alarmowego

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE > 2015: Zgodnie z 
Rozporządzeniem (UE) 2015/830, 2020/878 (Załącznik II Rozporządzenia REACH)

Met. Corr. 1 H290 
Skin Corr. 1 H314 
Pełne brzmienie klas zagrożeń i zwrotów H: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.
Brak dodatkowych informacji

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) :

GHS05
Hasło ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczeństwo
Zawiera : Metakrzemian disodu; Wodorotlenek sodu
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H290 - Może powodować korozję metali.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
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Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać 
wymiotów.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast 
zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody .
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.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ.
P390 - Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

2.3. Inne zagrożenia

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP]

2-butoksyetanol (Numer CAS) 111-76-2
(Numer WE) 203-905-0
(Numer indeksowy) 603-014-00-0
(REACH-nr) 01-2119475108-36

1 – 5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 
(Inhalation:dust,mist), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Alkohol(C9-11) (Numer CAS) 68439-46-3 1 – 5 Eye Irrit. 2, H319

Trójfosforan pentasodowy (Numer CAS) 7758-29-4
(Numer WE) 231-838-7
(REACH-nr) 01-2119430450-54

1 – 5 Acute Tox. 2 
(Inhalation:dust,mist), H330

Metakrzemian disodu (Numer CAS) 10213-79-3
(Numer WE) 229-912-9
(Numer indeksowy) 014-010-00-8
(REACH-nr) 01-2119449811-37

1 – 5 Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 3, H335

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - środki ogólnie : Osobie nieprzytomnej nie wolno niczego podawać doustnie.
Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : W razie wypadku drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i 

zapewnić sobie odpoczynek.
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Natychmiast zdjąć skażone ubranie. Spłucz, a następnie dokładnie umyj skórę wodą z 

mydłem. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 

łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Przemyć jamę ustną wodą, nie wywoływać wymiotów, wezwać lekarza.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Objawy/skutki narażenia : Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
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4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub utrzymywania się objawów należy zwrócić się o pomoc lekarską.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze : Piana, proszek, dwutlenek węgla (CO2), rozpylona woda.
Nieodpowiednie środki gaśnicze : Nie stosować silnego strumienia wody.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Zagrożenie pożarowe : Ciecz wodna : nie prezentuje ryzyk w razie pożaru.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Instrukcje gaśnicze : Zachować ostrożność podczas gaszenia pożaru chemicznego. Nie dopuszczać do 
przedostawania się (lub usuwania) wody używanej do gaszenia pożaru do środowiska.

Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie wchodzić do strefy pożaru bez odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym bez ochrony 
dróg oddechowych.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Wyposażenie ochronne : Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę 

twarzy.
Procedury awaryjne : Ewakuować zbędny personel. Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy
Wyposażenie ochronne : Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę 

twarzy.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuszczać do przedostania się do ścieków i wód publicznych. Powiadomić władze, jeśli ciecz dostanie się do kanałów lub publicznie.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia : Rozlany produkt niezwłocznie uprzątnąć, zbierając go za pomocą materiału 
pochłaniającego.

Metody usuwania skażenia : Zmyć pozostałość dużą ilością wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania

: Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

Zalecenia dotyczące higieny : Przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz przed wyjściem z pracy ręce oraz inne 
eksponowane okolice umyć wodą i delikatnym mydłem. Wyprać zanieczyszczoną odzież 
przed ponownym użyciem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Warunki przechowywania : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Trzymać z dala od ciepła i 
bezpośredniego światła słonecznego.

Produkty niezgodne : Silne kwasy.
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Temperatura magazynowania : > 10 °C

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

8.1.1 Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy i dopuszczalne wartości biologiczne

2-butoksyetanol (111-76-2)
Holandia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy

MAC-TGG (OEL TWA) 100 mg/m³

MAC-15 (OEL STEL) 246 mg/m³

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania
Brak dodatkowych informacji

8.1.3. Tworzą się substancje zanieczyszczające powietrze
Brak dodatkowych informacji

8.1.4. DNEL i PNEC
Brak dodatkowych informacji

8.1.5. Zarządzanie pasmami ryzyka
Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narażenia

8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli
Brak dodatkowych informacji

8.2.2. Indywidualne wyposażenie ochronne

Osobiste wyposażenie ochronne:
Rękawiczki  (EN374). Odzież ochronna. Dobrze dopasowane okulary ochronne (EN166).
Symbole osobistego sprzętu ochronnego:

  

8.2.2.1. Ochronę oczu lub twarzy

Ochrona oczu:

Dobrze dopasowane okulary ochronne (EN166)

8.2.2.2. Ochrona skóry i ciała

Ochrona skóry i ciała:

Ubranie korozjoodporne-odporne na dział. subs. żrących. Odzież ochronna z długimi rękawami (EN14605)

Ochrona rąk:

Rękawice z gumy nitrylowej o grubości ≥ 0,38 mm (zalecane), czas przebicia> 360 min (EN374)

8.2.2.3. Ochrona dróg oddechowych
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Ochrona dróg oddechowych:

Nie konieczne przy wystarczającej wentylacji

8.2.2.4. Zagrożenia t ermiczne
Brak dodatkowych informacji

8.2.3. Kontrola narażenia środowiska
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia : Ciekły
Barwa : Czerwony.
Zapach : Charakterystyczny.
Próg zapachu : Brak danych
pH : ± 12,5
Szybkość parowania względne (octan butylu=1) : Brak danych
Temperatura topnienia : Brak danych
Temperatura krzepnięcia : Brak danych
Temperatura wrzenia : Brak danych
Temperatura zapłonu : > 100 °C
Temperatura samozapłonu : Brak danych
Temperatura rozkładu : Brak danych
Palność (ciała stałego, gazu) : Brak danych
Prężność par : Brak danych
Gęstość względna pary w temp. 20 °C : Brak danych
Gęstość względna : Brak danych
Gęstość : ± 1,02 g/ml
Rozpuszczalność : Mieszalny z wodą.
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) : Brak danych
Lepkość, kinematyczna : Brak danych
Lepkość, dynamiczna : Brak danych
Właściwości wybuchowe : Brak danych
Właściwości utleniające : Brak danych
Granica wybuchowości : Brak danych

9.2. Inne informacje

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak zagrożeń związanych z reaktywnością, poza efektami opisanymi w poniższych podsekcjach.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilne w użyciu i warunki przechowywania zalecane w punkcie 7.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Reactsz(silne) kwasy.

10.4. Warunki, których należy unikać

Bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Skrajnie wysokie lub niskie temperatury.

10.5. Materiały niezgodne

Silne kwasy. Może powodować korozję metali.
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10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany
Toksyczność ostra (skórnie) : Nie sklasyfikowany
Toksyczność ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany

Trójfosforan pentasodowy (7758-29-4)
LD50 doustnie, szczur > 2000 mg/kg

LD50 doustnie 3100 mg/kg masy ciała

LD50 skóra, królik > 4640 mg/kg

LD50 przez skórę > 7940 mg/kg masy ciała

LC50 Inhalacja - Szczur 390 mg/m³

LC50 Inhalacja - Szczur (Pył/mgła) > 390 mg/l

Metakrzemian disodu (10213-79-3)
LD50 doustnie > 662 mg/kg masy ciała

2-butoksyetanol (111-76-2)
LD50 doustnie, szczur > 400 mg/kg

LD50 doustnie 1746 mg/kg masy ciała

LD50, skóra, szczur 2270 mg/kg

LD50 przez skórę 435 mg/kg masy ciała

LC50 Inhalacja - Szczur > 2 mg/l

LC50 Inhalacja - Szczur (Pył/mgła) 2200 mg/l

Alkohol(C9-11) (68439-46-3)
LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg

LD50 skóra, królik > 2000 mg/m³

Działanie żrące/drażniące na skórę : Powoduje poważne oparzenia skóry.
pH: ± 12,5

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na 
oczy

: Podejrzewa się, że powoduje poważne uszkodzenie oczu.
pH: ± 12,5

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę : Nie sklasyfikowany
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany
Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe

: Nie sklasyfikowany
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Metakrzemian disodu (10213-79-3)
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie 
jednorazowe

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane

: Nie sklasyfikowany

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ostra toksyczność dla środowiska wodnego : Nie sklasyfikowany
Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego : Nie sklasyfikowany

Trójfosforan pentasodowy (7758-29-4)
LC50 - Ryby [1] 1650 mg/l

EC50 - Skorupiaki [1] > 100 mg/l

EC50 - Inne organizmy wodne [1] 1089 mg/l waterflea

EC50 - Inne organizmy wodne [2] 160 mg/l

Metakrzemian disodu (10213-79-3)
LC50 - Ryby [1] 210 mg/l

2-butoksyetanol (111-76-2)
LC50 - Ryby [1] 1700 mg/l

EC50 - Skorupiaki [1] > 1500 mg/l

EC50 - Inne organizmy wodne [1] 1550 mg/l waterflea

EC50 - Inne organizmy wodne [2] 911 mg/l

Alkohol(C9-11) (68439-46-3)
LC50 - Ryby [1] 1 – 10 mg/l

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Power Clean 
Trwałość i zdolność do rozkładu Środek powierzchniowo czynny / środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie 

jest/są zgodny/e z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w dyrektywie (WE) 
nr 648/2004 dotyczącej detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji 
właściwych władz państw członkowskich i będą im udostępniane na ich bezpośrednią 
prośbę lub na prośbę producenta detergentów.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Metakrzemian disodu (10213-79-3)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) -5,65

2-butoksyetanol (111-76-2)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) 0,81
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Alkohol(C9-11) (68439-46-3)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) 2,4

12.4. Mobilność w glebie

Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia dotyczące usuwania 
produktu/opakowania

: Zmyć pozostałość dużą ilością wody. Materiał wraz z opakowaniem należy zutylizować w 
sposób bezpieczny i zgodny z miejscowymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1 Numer UN (numer ONZ)

Nr UN (ADR) : UN 1719
Nr UN (IMDG) : UN 1719
Nr UN (IATA) : Nie podlega przepisom
Nr UN (ADN) : UN 1719
Nr UN (RID) : UN 1719

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR) : MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY I.N.O.
Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG) : CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.
Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA) : Nie podlega przepisom
Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN) : MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY,

 ZASADOWY, I.N.O.
Prawidłowa nazwa przewozowa (RID) : MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, ZASADOWY, I.N.O.
Opis dokumentu przewozowego (ADR) : UN 1719 MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY I.N.O. (Metakrzemian disodu ; 

Wodorotlenek sodu), 8, III, (E)
Opis dokumentu przewozowego (IMDG) : UN 1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (Disodium metasilicate ; Sodium hydroxide), 8, 

III
Opis dokumentu przewozowego (ADN) : UN 1719 MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY,

 ZASADOWY, I.N.O. (Metakrzemian disodu ; Wodorotlenek sodu), 8, III
Opis dokumentu przewozowego (RID) : UN 1719 MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, ZASADOWY, I.N.O. (Metakrzemian disodu ; 

Wodorotlenek sodu), 8, III

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

ADR
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADR) : 8
Nalepki ostrzegawcze (ADR) : 8 
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:

IMDG
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IMDG) : 8
Nalepki ostrzegawcze (IMDG) : 8 

:

 
IATA
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IATA) : Nie podlega przepisom
ADN
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADN) : 8
Nalepki ostrzegawcze (ADN) : 8 

:

RID
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (RID) : 8
Nalepki ostrzegawcze (RID) : 8 

:

14.4. Grupa pakowania

Grupa pakowania (ADR) : III
Grupa pakowania (IMDG) : III
Grupa opakowań (IATA) : Nie podlega przepisom
Grupa opakowań (ADN) : III
Grupa pakowania (RID) : III

14.5. Zagrożenia dla środowiska

Produkt niebezpieczny dla środowiska : Nie
Zanieczyszczenia morskie : Nie
Inne informacje : Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Transport drogowy
Kod klasyfikacyjny (ADR) : C5 
Przepisy szczególne (ADR) : 274
Ilości ograniczone (ADR) : 5l
Ilości wyłączone (ADR) : E1
Instrukcje pakowania (ADR) : P001, IBC03, R001
Przepisy dotyczące pakowania razem (ADR) : MP19 
Instrukcje dla cystern przenośnych i kontenerów do 
przewozu luzem (ADR)

: T7

Przepisy szczególne dla cystern przenośnych i 
kontenerów do przewozu luzem (ADR)

: TP1, TP28

Kod cysterny (ADR) : L4BN
Pojazd do przewozu cystern : AT
Kategoria transportowa (ADR) : 3
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Przepisy szczególne dotyczące przewozu - Sztuki 
przesyłki

: V12

Numer rozpoznawczy zagrożenia : 80 
Pomarańczowe tabliczki :

Kod ograniczeń przewozu przez tunele (ADR) : E 
transport morski
Rozdzielenie (IMDG) : SG22, SG35
Transport lotniczy
Nie podlega przepisom
Transport śródlądowy
Brak danych
Transport kolejowy
Brak danych

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

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

15.1.1. Przepisy UE
Nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH
Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH
Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH
Nie zawiera substancji podlegających rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wywozu i 
przywozu niebezpiecznych chemikaliów.
Nie zawiera substancji podlegających rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 
trwałych zanieczyszczeń organicznych.

Rozporządzenie w sprawie detergentów : Oznakowanie dotyczące zawartości:

Składnik %
niejonowe środki powierzchniowo czynne 5-15%

fosforany, kationowe środki powierzchniowo czynne <5%

15.1.2. Przepisy krajowe

Holandia
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Żaden składnik nie znajduje się na liście
SZW-lijst van mutagene stoffen : Żaden składnik nie znajduje się na liście
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Żaden składnik nie znajduje się na liście

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Żaden składnik nie znajduje się na liście

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Żaden składnik nie znajduje się na liście

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadził oceny bezpieczeństwa chemicznego substancji lub mieszaniny
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SEKCJA 16: Inne informacje

Skróty i akronimy:

ADN Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych 
śródlądowymi drogami wodnymi.

ADR Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

CLP Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008

EC50 Średnie skuteczne stężenie

IATA Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego

IMDG Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych.

LC50 Średnie stężenie śmiertelne

LD50 Średnia dawka śmiertelna

REACH Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

RID Przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH:

Acute Tox. 2 (Inhalation:dust,mist) Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym: pył, mgły), kategoria 2

Acute Tox. 4 (Dermal) Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria 4

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym: pył, mgły), kategoria 4

Acute Tox. 4 (Oral) Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2

Met. Corr. 1 Substancje powodujące korozję metali, kategoria 1

Skin Corr. 1 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1

Skin Corr. 1B Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1, podkategoria 1B

Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3, działanie drażniące na 
drogi oddechowe

H290 Może powodować korozję metali.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H330 Wdychanie grozi śmiercią.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:

Met. Corr. 1 H290 Metoda obliczeniowa

Skin Corr. 1 H314 Na podstawie wyników badań
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Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS), EU

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi 
zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu


