
KARTA CHARAKTERYSTYKI
ENVIROCOIL {FROM BATCH NO. 0155481}

Strona: 1

Data opracowania: 10/12/2013

Aktualizacja: 19/03/2015

Nr weryfikacji: 2.1

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i ide ntyfikacja przedsi ębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu: ENVIROCOIL {FROM BATCH NO. 0155481}

Kod produktu: 015

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancj i lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie produktu: Srodek czyszczacy do klimatyzacji – do skraplaczy i parowników 

1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: Advanced Engineering Ltd

Guardian House

Stroudley Road

Basingstoke

Hampshire

RG24 8NL

United Kingdom

Tel.: +44(0)1256460300

Fax: +44(0)1256462266

Email: sales@advancedengineering.co.uk

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy: Department for Dangerous Substances and Preperations +48 422538400

Advanced Engineering Ltd (24hr) +44 (0) 1256 854318

Sekcja 2: Identyfikacja zagro żeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (DSD/DPD): Xi: R36/38

Klasyfikacja (CLP): Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315

Działania niepo żądane: Działa drażniąco na oczy i skórę. 

2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania (CLP):  

Zwroty rodzaj zagr: H315: Działa drażniąco na skórę.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Hasła ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Piktogramy: GHS05: Działanie żrące

[c.d.]
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Zwroty środki ostr: P261: Unikać wdychania  cieczy.

P262: Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302+350: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Delikatnie umyć dużą iloscą 

wody z mydłem.

P305+351+338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 

płukać.

Elementy oznakowania (DSD/DPD):  

Symbole zagro żeń: Produkt drażniący.

Wyraż. dotycz ące zagro żen: R36/38: Działa drażniąco na oczy i skórę.

Wyraż. dotycz ące bezpiecz.: S1/2: Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

S23: Nie wdychać cieczy

S24/25: Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady 

lekarza.

S36/37/39: Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i 

okulary lub ochronę twarzy.

S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

2.3. Inne zagro żenia

PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwałej, ulegającej bioakumulacji i toksycznej 

(tzw. substancja PBT/vPvB).

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Składniki niebezpieczne:

DISODIUM METASILICATE

EINECS CAS Klasyfikacja (DSD/DPD) Klasyfikacja (CLP) Procento

wa

229-912-9 6834-92-0 C: R34; Xi: R37 Skin Corr. 1B: H314; STOT SE 3: H335 1-10%

[c.d.]
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D P M

252-104-2 34590-94-8 Substancja z określoną na 

poziomie Wspólnoty wartością 

najwyższego dopuszczalnego 

stężenia w środowisku pracy.

  - 1-10%

SODIUM ALKYL BENZENE SULPHONATE

285-600-2 85117-50-6 Xi: R38; Xi: R41 Acute Tox. 4: H302; Skin Irrit. 2: H315; 

Eye Dam. 1: H318

1-10%

NON-IONIC SURFACTANT:

  - 68991-48-0 Xi: R38; Xi: R41   - 1-10%

QUATERNARY ALKYL METHYL AMINE ETHOXYLATE METHYL CHLORIDE

  -   - Xn: R22; Xi: R38; Xi: R41; N: R50   - <1%

Składniki niestanowi ące zagro żenia:

AMPHOTERIC SURFACTANT,

EINECS CAS Klasyfikacja (DSD/DPD) Klasyfikacja (CLP) Procento

wa

239-032-7 14960-06-6 Xi: R36   - <1%

TRISODIUM NITRILOTRIACETATE

225-768-6 5064-31-3 Xn: R40; Xn: R22; Xi: R36 Carc. 2: H351; Acute Tox. 4: H302; Eye 

Irrit. 2: H319

<1%

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Kontakt ze skór ą Zdjąć natychmiast zanieczyszczoną odzież i obuwie, chyba że są przyklejone do skóry. 

Natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem. 

Zanieczyszczenie oka Płukać oko pod bieżącą wodą przez 15 minut. Skonsultować się z lekarzem. 

Spożycie: Przemyć jamę ustną wodą. Nie należy wywoływać wymiotów. Podać do wypicia 1 

szklankę wody co 10 minut. Skonsultować się z lekarzem. 

Wdychanie: Wynieść poszkodowanego z zagrożonego miejsca dbając przy tym o własne 

bezpieczeństwo. Skonsultować się z lekarzem. 

4.2. Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia

Kontakt ze skór ą W miejscu zetknięcia może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie. 

Zanieczyszczenie oka Może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie. Może wystąpić silne łzawienie oczu. 

Mogą wystąpić zaburzenia widzenia - zamazany obraz. Może spowodować trwałe 

uszkodzenie. 

Spożycie: Może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie jamy ustnej i gardła. Mogą wystąpić 

mdłości oraz bóle żołądka. 

Wdychanie: Może wystąpić podrażnienie gardła z odczuciem ucisku w klatce piersiowej. Narażenie 

może spowodować kaszel lub rzężenie. 
[c.d.]
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Działanie opó źnione: Po długotrwałym kontakcie z substancją można spodziewać się natychmiastowego 

działania. 

4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego post ępowania z poszkodowanym

Postęp. natychmiast./szczególne: Na terenie placówki powinien być dostępny sprzęt do kąpieli ocznej. 

Sekcja 5: Post ępowanie w przypadku po żaru

5.1. Środki ga śnicze

Środki ga śnicze: Do gaszenia ognia w sąsiedztwie należy zastosować odpowiednie środki gaśnicze. 

Do schłodzenia pojemników zastosować pył wodny. 

5.2. Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą

Zagro ż. w przyp. nara ż.: Podczas spalania wydziela toksyczne dymy. 

5.3. Informacje dla stra ży po żarnej

Informacje dla stra ży po żarnej: Zastosować niezależny aparat oddechowy. W celu zapobieżenia zetknięciu ze skórą i 

dostaniem do oczu należy nosić odzież ochronną. 

Sekcja 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Śr. ostro żn. wzgledem ludzi: Nie podejmować działań bez odpowiedniej odzieży ochronnej - patrz punkt 8 karty 

bezpieczeństwa. Aby zapobiec dalszemu wyciekowi obrócić cieknące pojemniki tak, by 

miejsce cieknące znalazło się u góry. Usunąć wszelkie materiały niekompatybilne, jak 

podano w punkcie 10 karty bezpieczeństwa. 

6.2. Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska

Śr. ostro żn. wzgl. środ.: Nalezy unikac wylewania do odplywów, kanalizacji i cieków wodnych preparatu 

bedacego w plynnej skoncentrowanej postaci. Powstrzymać dalszy rozlew za pomocą 

obwałowania. 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania ska żenia

Procedury usuwania: Zaabsorbować za pomocą suchej ziemi lub piasku. Przenieść do zamykanego, 

opisanego pojemnika awaryjnego w celu likwidacji odpowiednią metodą. Spłukać dużą 

ilością wody miejsce, w którym nastapiło rozlanie. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji: Patrz punkt 8 karty bezpieczeństwa. Patrz punkt 13 karty bezpieczeństwa. 

Sekcja 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie

7.1. Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania

Wymagania przy manipul.: Unikać bezpośredniego kontaktu z daną substancją. Zapewnić odpowiednie 

przewietrzanie danego obszaru. Nie manipulować w przestrzeni zamkniętej. Unikać 

tworzenia się lub rozprzestrzeniania mgieł w powietrzu. 

[c.d.]
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich wzajemnych niezgodno ści

Warunki magazynowania: Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu Przechowywać pojemnik 

szczelnie zamknięty. 

Odpowiednie opakowanie: Może być przechowywany wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) ko ńcowe

Zastosowanie ko ńcowe: Srodek czyszczacy do klimatyzacji – do skraplaczy i parowników 

Sekcja 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycz ące kontroli

Dopuszcz. st ęż. w miejsc. zamiesz. Brak danych.

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Brak danych.

8.2. Kontrola nara żenia

Środki techniczne: Zapewnić odpowiednie przewietrzanie danego obszaru. 

Ochrona dróg oddechowych: Ochrona dróg oddechowych nie jest wymagana. 

Ochrona r ąk: Rękawice (zasadoodporne). 

Ochrona oczu: Okulary ochronne z osłonami bocznymi. Przygotować przemywacz do oczu. 

Ochrona skóry: Zasadoodporna odzież ochronna. 

Środowiskowe: Nalezy unikac wylewania do odplywów, kanalizacji i cieków wodnych preparatu 

bedacego w plynnej skoncentrowanej postaci Zapewnić wszystkie środki techniczne 

wymienione w punkcie 7 karty bezpieczeństwa. 

Sekcja 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych

Stan: Ciecz 

Kolor: Jasnożółty 

Zapach: Charakterystyczny zapach 

Rozpuszczalno ść w wodzie: Mieszający się w dowolnych proporcjach 

Temp. wrzenia/zakres°C: 100 Temperatura zapłonu °C: >93

Gęsto ść wzgl ędna: 1.05 pH: 11.01

9.2. Inne informacje

Inne informacje: Nie dotyczy. 

Sekcja 10: Stabilno ść i reaktywno ść

10.1. Reaktywno ść

Reaktywno ść: Substancja jest stabilna, jeśli przestrzegane są zalecane warunki transportu lub 

przechowywania. 

[c.d.]
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10.2. Stabilno ść chemiczna

Stabilno ść chemiczna: Stabilny w normalnych warunkach. 

10.3. Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje niebezpieczne: Niebezpieczne reakcje nie zajdą w normalnych warunkach transportu lub 

przechowywania. Rozkład substancji może nastąpić w przypadku kontaktu z 

następującymi materiałami lub w poniższych warunkach. 

10.4. Warunki, których nale ży unika ć

Należy unika ć: Ciepło. 

10.5. Materiały niezgodne

Unika ć następ. materiał.: Silne utleniacze. Mocne kwasy. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezp. prod. rozkładu: Podczas spalania wydziela toksyczne dymy. 

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych

Składniki niebezpieczne:

DISODIUM METASILICATE

ORL MUS LD50 770 mg/kg

ORL RAT LD50 1153 mg/kg

Istotne działania zwi ązane z mieszanin ą:

Działanie Droga kontaktu Podstawa

Działanie drażniące OPT DRM Substancja niebezpieczna: oszacowano

Objawy / drogi kontaktu

Kontakt ze skór ą W miejscu zetknięcia może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie. 

Zanieczyszczenie oka Może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie. Może wystąpić silne łzawienie oczu. 

Mogą wystąpić zaburzenia widzenia - zamazany obraz. Może spowodować trwałe 

uszkodzenie. 

Spożycie: Może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie jamy ustnej i gardła. Mogą wystąpić 

mdłości oraz bóle żołądka. 

Wdychanie: Może wystąpić podrażnienie gardła z odczuciem ucisku w klatce piersiowej. Narażenie 

może spowodować kaszel lub rzężenie. 

Działanie opó źnione: Po długotrwałym kontakcie z substancją można spodziewać się natychmiastowego 

działania. 

Inne informacje: Nie dotyczy. 

[c.d.]
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Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno ść

Ekotoksyczno ść Brak danych.

12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu

Trwało ść i zdolno ść degradacji: Podatno?? na biodegradacj? ?rodków powierzchniowo czynnych zawartych w tym 

produkcie jest zgodna z wymogami Rozporz?dzenia WE w sprawie detergentów 

(WE/648/2004). Ulega biodegradacji. 

12.3. Zdolno ść do bioakumulacji

Zdolno ść bioakumulacji: Brak zdolności bioakumulacji. 

12.4. Mobilno ść w glebie

Ruchliwo ść: Łatwo absorbuje się w glebie. Rozpuszczalny w wodzie. 

12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB

PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwałej, ulegającej bioakumulacji i toksycznej 

(tzw. substancja PBT/vPvB).

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Inne niekorzystne działania: Nieznaczna ekotoksyczność. 

Sekcja 13: Post ępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Operacje likwidacji (usuwania) Przenieść do odpowiedniego pojemnika i zorganizować odbiór przez specjalistyczną 

firmę usuwania odpadów. 

Procesy odzysku: Powtórne wykorzystanie / odzysk substancji organicznych, niewykorzystywanych jako 

rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). 

Likwidacja opakowania: Oczyścić wodą. Może zostać ponownie użyty po odkażeniu. 

Uwaga: Zwraca się uwagę użytkowników na możliwość istnienia regionalnych lub krajowych 

przepisów dotyczących likwidacji odpadów. . 

Sekcja 14: Informacje dotycz ące transportu

Klasa transportu: Produkt nie podlega klasyfikacji ze względu na transport.

Sekcja 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne

Szczególne przepisy: . . . 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego

Ocena bezpiecze ństwa chem: Ocena bezpieczeństwa chemicznego substancji lub mieszaniny nie została 

przeprowadzona przez dostawcę. 

[c.d.]
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Sekcja 16: Inne informacje

Inne informacje

Inne informacje: Karta bezpieczenstwa produktu zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 453/2010.

* oznacza fragment karty charakterystyki bezpieczeństwa, który uległ zmianie od ostatniej 

wersji.

Wyraż. dot. zagro żen z s.2 / 3: H302: Działa szkodliwie po połknięciu.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315: Działa drażniąco na skórę.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319: Działa drażniąco na oczy.

H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H351: Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie 

udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

R22: Działa szkodliwie po połknięciu.

R34: Powoduje oparzenia.

R36/38: Działa drażniąco na oczy i skórę.

R36: Działa drażniąco na oczy.

R37: Działa drażniąco na drogi oddechowe.

R38: Działa drażniąco na skórę.

R40: Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

R41: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

R50: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Odniesienia: PNEC = predicted no effect level

DNEL = derived no effect level

LD50 = median lethal dose

LC50 = median lethal concentration

EC50 = median effective concentration

IC50 = median inhibitory concentration

dw = dry weight

bw = body weight

cc = closed cup

oc = open cup

MUS = mouse

GPG = guinea pig

RBT = rabbit

HAM = hamster

HMN = human

MAM = mammal

PGN = pigeon

[c.d.]
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IVN = intravenous

SCU = subcutaneous

SKN = skin

DRM = dermal

OCC = ocular/corneal

PCP = phycico-chemical properties

Oswiadcz. prawne: Sądzimy, że powyższe informacje są poprawne, lecz nie oznacza to że są kompletne. 

Powinny być zatem traktowane wyłącznie jako wskazówki. Niniejsza firma nie może 

ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z manipulowania lub kontaktu z 

powyższym produktem. 

[ostatnia strona]


