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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
Identyfikator produktu
Środek do gruntownego czyszczenia active
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/mieszaniny
Płyn myjący ogólnego zastosowania
Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Nazwa firmy:
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Ulica:
Rohrdorfer Str. 133
Miejscowość:
D-83071 Stephanskirchen/Ziegelberg
Skrytka pocztowa:
10 03 53
D-83003 Rosenheim
Telefonu:
0049 8031 700-0
e-mail:
info@haro.de
Wydział Odpowiedzialny:

Telefaks: 0049 8031 700-199

0049 8031 700-166

SEKCJA 2: Identyfikacja zagroŜeń
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE.
Nie wymagalne.
Elementy oznakowania
Inne zagroŜenia
nie wymagane przy normalnym uŜyciu

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
(zgodnie z 648/2004/EG)
Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
Niejonowy środek powierzchniowo czynny 5-15%, Środki rozpuszczalne w wodzie, Barwniki, Aromaty
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Składniki niebezpieczne
Ilość

Nr WE
Nr CAS
Nr Index
Nr REACH

Nazwa chemiczna
Klasyfikacja
Klasyfikacja GHS

200-661-7
67-63-0
603-117-00-0
500-241-6
69011-36-5

propan-2-ol; alkohol izopropylu; izopropanol
F, Xi R11-36-67

68515-73-1

5 - 10 %

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336
i-C13-Fatty alcohol polyglycol ethers 5-12 EO
Xn R22-41

1-5%

1-5%

Alkylpolyglycosid
Xi R41

Dosłowne brzmienie zwrotów R i H: patrz ustęp 16.
Informacja uzupełniająca
Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 99/45/EG produkt ten nie jest ‘preparatem niebezpiecznym’. NaleŜy
jednak przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa uŜytkowania.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
Opis środków pierwszej pomocy
Wskazówki ogólne
Brak zagroŜeń wymagających specjalistycznej pierwszej pomocy.
W przypadku wdychania
brak niebezpieczeństwa przy wdychaniu
W przypadku kontaktu ze skórą
Zmyć duŜą ilością wody.
W przypadku kontaktu z oczami
Płukać starannie duŜą ilością wody, równieŜ pod powiekami.
W przypadku połknięcia
Przemyć usta wodą i następnie wypić duŜą ilość wody. Jeśli to moŜliwe nie dopuścić do wymiotów. Jeśli
zajdzie potrzeba zasięgnij porady lekarza.
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku poŜaru
Środki gaśnicze
Stosowne środki gaśnicze
W przypadku poŜaru dopuszcza się uŜycie wszelkich środków przeciwpoŜarowych.
Informacje dla straŜy poŜarnej
Nie wymagalne.
Informacja uzupełniająca
UŜycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Indywidualne środki ostroŜności, wyposaŜenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nie wymagalne
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Środków ostroŜności w odniesieniu do środowiska
Nie wylewać do wód powierzchniowych.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skaŜenia i słuŜące do usuwania skaŜenia
Zebrać razem z materiałem wchłaniającym (np. szmaty, włoknina). Po oczyszczeniu, pozostałości spłukać
wodą.
Odniesienia do innych sekcji
Zebranych wycieków nigdy nie przechowywać w oryginalnych pojemnikach do ponownego uŜycia.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
Środki ostroŜności dotyczące bezpiecznego postępowania
Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją
Nie są wymagane specjalne środki ostroŜności.
Wskazówki w zakresie ochrony ppoŜ i przeciwwybuchowej
Brak specjalnych wymagań dotyczących środków ochrony przeciwpoŜarowej.
Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych
Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu
dostępnym tylko dla upowaŜnionych osób.
Inne informacje o warunkach przechowywania
Przechowywać pojemnik szczelnie zamkniety.
Nigdy nie zwracaj nieuŜywanego materiału do magazynu.

SEKCJA 8: Kontrola naraŜenia/środki ochrony indywidualnej
Parametry dotyczące kontroli
Parametry kontrolne
Nr CAS

Nazwa chemiczna

mg/m³

67-63-0 Propan-2-ol (izopropylowy alkohol)

wł./cm3

900

Kategorii
NDS (8 h)

1.200

NDSCh (15 min)

Środki zmniejszenia naraŜenia na działanie w miejscu pracy
Środki zmniejszające naraŜenie na działanie
Nie wymagalne.
Środki higieny
Ogólne zasady higieny przemysłowej. Nie wymagane specjalne wyposaŜenie ochronne.
Środki zmniejszenia naraŜania na oddziaływanie środowiska
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
ciecz
Postać:
Kolor:
jasno niebieski
przyjemny
Zapach:
Metoda testu
pH (przy 20 °C):

9,0 K-QP1012C

Zmiana stanu
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<-8 °C
>98 °C

Temperatura topnienia/zakres:
Temperatura wrzenia:
Temperatura zapłonu:

>100 °C

Samozapalność:

>250 °C

Gęstość (przy 20 °C):
Rozpuszczalność w wodzie:
(przy 20 °C)

1,02 g/cm³ K-QP1012E
całkowicie mieszalny

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
Warunki, których naleŜy unikać
Nie wystawiać na temperatury powyŜej 35 °C.
Niebezpieczne produkty rozkładu
Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.
Informacje uzupełniające
Nie mieszać z innymi detergentami i chemikaliami

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Informacja uzupełniająca
ZagroŜenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
Trwałość i rozkład
Nie zawiera Ŝadnych substancji znanych jako niebezpieczne dla środowiska lub nierozkładalnych w
oczyszczalniach ścieków. Zawarte środki powierzchniowo czynne odpowiadają wymaganiom detergentów
sklasyfikowanych według 648/2004/EG
Informacja uzupełniająca
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) 380 mg O2/g.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
Metody unieszkodliwiania odpadów
Uwagi dotyczące usuwania odpadów
Pojemnik powinien być opróŜniony do końca. Nie naleŜy wylewać duŜych ilości pozostałego produktu do
ścieków.
Kod odpadów - pozostałości po produkcie / niewykorzystany produkt
070699
ODPADY Z ORGANICZNYCH PROCESÓW CHEMICZNYCH; odpady z produkcji, przygotowania, dostawi
stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków odkaŜających i kosmetyków; inne
niewymienione odpady
Kod odpadów - wykorzystany produkt
070699
ODPADY Z ORGANICZNYCH PROCESÓW CHEMICZNYCH; odpady z produkcji, przygotowania, dostawi
stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków odkaŜających i kosmetyków; inne
niewymienione odpady
Pozostałe Zanieczyszczone opakowanie
Wyczyścić pojemnik wodą. Kanistry lub pojemniki muszą być wyczyszczone i zwrócone do producenta w
celu poddania recyclingowi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
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Informacja uzupełniająca
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny
Informacje dotyczące przepisów UE
Informacja uzupełniająca
Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z dyrektywami UE lub odpowiadającymi im przepisami
krajowymi.
Przepisy narodowe
Klasa zagroŜenia wód (D):

1 - lekkie zanieczyszczenie wody

SEKCJA 16: Inne informacje
Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3
Produkt wysoce łatwopalny.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa draŜniąco na oczy.
Ryzyko powaŜnego uszkodzenia oczu.
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3
Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Działa draŜniąco na oczy.
MoŜe wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
(Dane dot. niebezpiecznych składników wzięto zawsze z ostatniego aktualnie obowiązującego arkusza danych
bezpieczeństwa poddostawcy.)
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