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Wersja 1.0 
 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 
PŁYN ANTYWIRUSOWY I ANTYBAKTERYJNY DO RĄK 

według 1907/2006/WE (REACH), 1272/2008 (CLP) 
 

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIAKCJA PRZEDSIĘBIORSTWA 
1.1. Identyfikator produktu:  Be frendi Płyn Antywirusowy Antybakteryjny do Rąk 125ml, 5l 

1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane: 
Istotne zidentyfikowane zastosowanie: płyn do usuwania bakterii i wirusów z rąk 
Zastosowanie odradzane: Nie dotyczy / inne niż wymienione powyżej 
 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki : Certech Sp.J J. Kuca, J. Motyka 
        Ul. Fabryczna 36, 33-132 Niedomice – małopolskie – Polska 
        Tel.: +48 14 645-87-03 –08 Fax: +48 14 645-87-03 wew. 103 
        biuro@certech.com.pl 
        E’mail osoby odpowiedzialnej za karty charakterystyki :  
        donata.styczynska@certech.com.pl 
1.4. Ośrodek Informacji toksykologicznej UJ telefon alarmowy +48 12 4119999  

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
2.1. Klasyfikacja substancji i mieszaniny: 
       Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 (CLP) 
 
        Zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 (CLP) produkt nie został sklasyfikowany jako                                         
niebezpieczny 
 
        Flam. Lig 2    H225                   Wysoce łatwopalna ciecz i pary 
        Eye Irrit. 2     H319                    Działa drażniąco na oczy 
 
2.2 Elementy  oznakowania  

Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem WE 1272/2008 
Piktogramy 

  
Hasło ostrzegawcze Uwaga 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  
 
H319 Działa drażniąco na oczy 
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary  
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności 
 
Reagowanie: 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie 
wzbronione !!! 



P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je usunąć. Nadal płukać. 
P314 W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy : zasięgnąć/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
P102 – Chronić przed dziećmi 
 

2.3. Inne zagrożenia 
 
       Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB. 
 

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
3.1. Opis chemiczny: Nie dotyczy 
3.2. Mieszanina na alkoholu etylowego 
 
3.2. Składniki: Płyn jest mieszaniną alkoholu etylowego, wody i substancji nawilżających 
 
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008 
 
Nazwa 
substancji  

Nr CAS  Nr WE Nr rejestracji 
REACH 

%, v/v Klasyfikacja 1272/2008 

Etanol 
(alkohol etylowy) 

200-578-6 64-17-5 01-2119457610-
43-XXXX 

≥70 Flam. Lig. 2 
Eye Irrit 2 

H225 
H319 

gliceryne 56-81-5 200-289-5 - ≥3 - - 
D-panthenol 81-13-0 201-327-3 01-2119953737-

24-XXXX 
≥1 - - 

Benzoesan 
denatonium 

3734-33-6 223-095-2 Substancja podlega 
przepisom 
przejściowych 

≤0,007 Acute Tox 4  
Eye Irrit 2  
STOT Se 2  

H302 
H319 
H335 

       
 
Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia H ujęto w sekcji 16 
 

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
        Objawy w wyniku zatrucia mogą wystąpić dopiero po długim narażeniu, w związku z czym w razie      
wątpliwości, bezpośredniego narażenia na produkt chemiczny lub przeciągającego się złego samopoczucia 
należy skontaktować się z lekarzem i pokazać mu kartę Charakterystyki produktu. 
 
       Po narażeniu przez drogi oddechowe: 
       Może występować zaburzenia w oddychaniu. 
 
      Po kontakcie ze skórą: 
      Zdjąć zanieczyszczoną odzież, natychmiast spłukać dużą ilością wody, skórę zmyć dużą ilością wody z   
mydłem. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. 
 
     Po kontakcie z oczami: 
     Natychmiast przemyć oczy dużą ilością letniej, najlepiej bieżącej wody, przez co najmniej 15 minut. Usunąć 
szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. 
W razie potrzeby – skonsultować się z lekarzem. 
 
     Po połknięciu: 
     Jeżeli nastąpiło połknięcie, nie prowokować wymiotów, w razie gdyby wystąpiły należy trzymać głowę 
przechyloną do przodu aby zapobiec aspiracji zawartości żołądka. Zapewnić poszkodowanemu spokój. 
Przepłukać usta i gardło dużą ilością wody. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. 
 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: 
       Produkt nie wykazuje opóźnionych skutków i objawów. 
 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postepowania z 
poszkodowanym: 
       Brak danych 

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 



5.1. Środki gaśnicze: 
       Produkt niepalny w normalnych warunkach postępowania, magazynowania i użytkowania. W razie 
zapalenia na skutek niewłaściwego postępowania, magazynowania należy stosować gaśnice proszkowe (proszek 
ABC), piana, dwutlenek węgla – zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie urządzeń ochrony przeciwpożarowej. 
NIE ZALECA SIĘ używać wody bieżącej jako środka gaśniczego.  
 
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:  
       W wyniku spalania lub rozkładu termicznego mogą powstawać subprodukty reakcji, które mogą być 
wysoko toksyczne i w konsekwencji mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. 
 
5.3. Informacje dla straży pożarnej: 
       W zależności od rozmiarów pożaru może się okazać konieczne zastosowanie kompletnej odzieży ochronnej 
i autonomicznego sprzętu do oddychania. Należy mieć do dyspozycji minimalny zasób urządzeń awaryjnych i 
środków działania (koce przeciwpożarowe,  podręczna apteczka, ..).  
 
SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
W przypadku wydostania się większej ilości mieszaniny, ostrzec jej użytkowników i nakazać opuszczenie 
zanieczyszczonego terenu osobom postronnym. Ewakuować z miejsc osoby, które nie maja należytych środków 
ochrony. 
 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 
Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska, należy jednak zapobiegać jego 
przedostawaniu się do środowiska naturalnego, do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych. 
 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: 
 
Zaleca się: Wchłonąć rozlany materiał za pomocą piasku lub neutralnego absorbenta i przenieść go w bezpieczne 
miejsce. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. Zanieczyszczony materiał usuwać jako 
odpad. Zanieczyszczona powierzchnię usuwać spłukać dużą ilością wody. 
 
6.4 Odniesienia do innych sekcji 
      Ochrona osobista: sekcja 8 
       Metody unieszkodliwiania: sekcja 13 
 
SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINANMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
 
Zalecenia podczas wykonywania czynności z mieszanina  
Przechowywać naczynia hermetycznie zamknięte. Kontrolować wycieki i odpady. Nie dopuścić do wolnego 
wycieku z pojemników. Zachować porządek i czystość podczas obchodzenia się z niebezpiecznymi produktami. 
 
Zalecenia techniczne w kwestii zapobiegania pożarom i wybuchom. 
Produkt niepalny w normalnych warunkach postępowania, magazynowania i użytkowania.  
 
Zalecenia techniczne zapobiegające zagrożeniom ergonomicznym i toksykologicznym. 
Zapewnić ogólną wentylację miejsca pracy. Nie jeść i nie pić i nie palić podczas używania produktu. Myć ręce 
podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie wymienić. Wyprać zanieczyszczoną odzież 
przed ponownym użyciem. 
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności. 
 
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych  
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.  
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła. 
Zalecana temperatura przechowywania: 5-250C. 
Czas przechowywania:24 miesiące 
Unikać kontaktu z żywnością.  



 
7.3. Szczególne zastosowanie(a) końcowe: 
Uniwersalny płyn do mycia różnych powierzchni: ceramicznych, metalowych, drewnianych. 
 
 
 
SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA /ŚRDOKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  
8.1. Parametry dotyczące kontroli:  
 
SUBSTANCJA  Nr CAS NDS (mg/m3) NDSCh (mg/m3) NDSP  (mg/m3) 
ETANOL 64-17-5 1900   

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 
Dzienniku Ustaw 03 czerwca 2018 
 
8.2. Kontrola narażenia 
Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy 
Jako środek zapobiegawczy zaleca się stosowanie odzieży ochronnej oznaczonej „oznakowaniem CE”. 
Środki ochrony indywidualnej są wymagane w przypadku operowania produktem w warunkach przemysłowych 
lub dużymi ilościami ( nie dotyczy używania produktu w gospodarstwach domowych). 
Indywidualne środki ochrony 
 
Ochrona oczu lub twarzy 
W warunkach normalnych pracy nie jest wymagana.  
W przypadku zagrożenia stosować okulary ochronne zgodnie z norma PN-EN: 166:2005 
 
Ochrona rąk 
Stosować rękawice ochronne zgodnie z wymaganiami normy EN 374. 
Materiał rękawic dobierać uwzględniając czas przebicia, szybkość przenikania i degradację. 
Zaleca się regularną zmianę rękawic i ich wymianę w przypadku wystąpienia oznak ich zużycia, uszkodzenia 
(rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie). 
 
Ochrona ciała 
Stosować odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych oraz buty ochronne. 
 
Ochrona dróg oddechowych 
W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. Unikać bezpośredniego wdychania stężonych oparów. 
Stosować wentylacje pomieszczeń. 
 
Kontrola narażenia środowiska 
Na mocy prawa wspólnotowego dotyczącego ochrony środowiska zaleca się nie dopuszczać do przedostania się 
produktu oraz jego opakowań do środowiska.  
 
Lotne Związki organiczne: 
Zgodnie z wymaganiami Dz. U. Nr 163 poz. 1584, ten produkt ma następujące właściwości: 
LZO (zawartość):               70% 
Gęstość LZO 20oC             Nie dotyczy 
 
 
SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE  
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych: 
 
Wygląd fizyczny: 
Stan fizyczny 20oC                                         Ciecz 
Wygląd:                                                          Przezroczysty jednorodny płyn bez zanieczyszczeń mechanicznych 
Barwa:                                                            Przezroczysta ciecz, klarowna  
Zapach:                                                           Charakterystyczny dla zastosowanej kompozycji zapachowej 
 
Lotność: 
Temperatura wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym: 100oC    



Ciśnienie pary  20oC                               Nie dotyczy 
Ciśnienie pary  50oC                               Nie dotyczy  
Tempo parowania  20oC                          Nie dotyczy 
 
Charakterystyka produktu: 
Gęstość względna:                                   0,870 – 0,910 g/cm3 
pH:                                                            7,7 – 8,1 
Palność                                                      nie dotyczy 
Temperatura topnienia/krzepnięcia:         nie dotyczy 
Temperatura zapłonu:                                nie palny  
Rozpuszczalność:                                      rozpuszczalny w wodzie 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda   nie dotyczy 
Temperatura rozkładu                               nie dotyczy 
Temperatura rozkładu                               brak danych 
 
9.2. Inne informacje  
Napięcie powierzchniowe 20oC               nie dotyczy 
Współczynnik załamania                          nie dotyczy 
 
 
  
SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ  
10.1 Reaktywność: 
Produkt niereaktywny w warunkach magazynowania i składowania.  
 
10.2 Stabilność chemiczna: 
W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna. 
 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: 
Nie występują, jeśli produkt magazynowany i składowany zgodnie z zaleceniami. 
 
10.4 Warunki, których należy unikać:  
Stosować i składować w temperaturze pokojowej. 
Wysoka temperatura , źródła zapłonu, otwarty ogień. 
 
10.5. Materiały niezgodne: 
Kwasy Woda Utleniacze Materiały 

łatwopalne 
Inne 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu: 
Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem. 
 
SEKCJA 11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE  
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Nie istnieją dane poparte doświadczeniami dotyczące właściwości toksykologicznych samej mieszaniny. 
 
Zagrożenie dla zdrowia: 
W razie powtarzającego się, wydłużonego narażenia lub stężeń wyższych od ustalonych ograniczeń narażenia 
zawodowego, mogą wystąpić skutki uboczne dla zdrowia w zależności od drogi narażenia: 

A- Połknięcie  
Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny przy połknięciu z ostrymi nieodwracalnymi lub 
przewlekłymi skutkami ubocznymi. 
 
B- Działanie żrące/drażniące na skórę 
 
C- Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
H319                    Działa drażniąco na oczy 
 
D- Wdychanie: 



Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny przy wdychaniu z ostrymi, nieodwracalnymi lub 
przewlekłymi skutkami ubocznymi. 
 
E- efekty CMR (rakotwórczość, mutagenność i szkodliwe działanie na rozrodczość) 
Produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny przy kontakcie ze skórą z ostrymi, nieodwracalnymi 
lub przewlekłymi skutkami ubocznymi. 
 
F- Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) czas ekspozycji: 
Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny, ponieważ nie zawiera substancji niebezpiecznych. 
 
G- Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), powtarzające się narażenie: 
Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny, ponieważ nie zawiera substancji niebezpiecznych. 
 
H- Zagrożenie spowodowane aspiracją: 
Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny, ponieważ nie zawiera substancji niebezpiecznych. 
 
Inne informacje: 
Nie dotyczy 
 
Szczegółowa informacja toksykologiczna o substancjach: 

 
SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE  
Nie istnieją dane poparte doświadczeniami dotyczące właściwości eko toksykologicznych samej mieszaniny. 
 
12.1 Toksyczność 
 
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu: 
 
12.3  Zdolność do bioakumulacji: 
Bardzo niski 
 
12.4 Mobilność w glebie  
 
Łatwo rozpuszczalny w wodzie i łatwo ulega biodegradacji 
 
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Nie dotyczy 
 
12.6 Inne szkodliwe skutki 
Nie są znane 
 
SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI 
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów: 
 
Kod 20 0129 Detergent zawierający substancje niebezpieczne (Rodzaj odpadu – niebezpieczny – Dyrektywa 
2008/98/WE) 
 
Administracja odpadami (usuwanie i ocena): 
Należy się skonsultować z kierownikiem składania odpadów upoważnionym do oceny i usunięcia odpadu 
zgodnie z prawem. Odradza się jego zrzut do cieków wodnych. Małe ilości (u konsumenta) traktować jako 
odpady z gospodarstwa domowego. Duże ilości odpadów opakowaniowych i odpadowego preparatu 
unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Opakowania: niszczyć przez utylizację w specjalnie przystosowanych do tego celu urządzeniach 
odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów. Dokładnie opróżnione i opłukane wodą opakowanie 
podlega systemowi odbioru odpadów komunalnych. 
 
Postanowienia dotyczące administracji odpadami: 
Zgodnie z Aneksem II Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zostały przyjęte postanowienia 
wspólnotowe lub krajowe zgodnie z administracją odpadami. 

- Prawo wspólnotowe: Dyrektywa 2008/98/WE, Decyzja komisji z dnia 3 maja 2000 



- Prawo krajowe: Dz. U. 2010 nr 185 poz, 1243, Dz. U. 2010 nr 249 poz 1674. 
 

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU 
 
ADR/RID: nie dotyczy; IMDG:  nie dotyczy; IATA: nie dotyczy 
 
 
SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i 
mieszaniny: 
Substancje kandydujące do autoryzacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH): Nie dotyczy 
Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową: Nie dotyczy 
Substancje czynne niezawarte w Załączniku I lub IA do Dyrektywy 98/8/WE 
Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 dotyczące wywozu i przewozu niebezpiecznych chemikaliów: Nie dotyczy 
 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 o środkach czystości: 
Zgodnie z tym rozporządzeniem produkt spełnia następujące kryteria: 
Niektóre kompozycje zapachowe zawierają potencjalne alergeny – brak 
Środki konserwujące: - brak 
 
Ograniczenia w sprzedaży i stosowaniu niektórych niebezpiecznych substancji i mieszanin (Załącznik XVII, 
REACH): 
Nie dotyczy 
 
Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony ludzi i środowiska:  
Zaleca się wykorzystując informacje zebrane w niniejszej karcie charakterystyki jako wstępne dane do 
oszacowania miejscowego zagrożenia w celu podjęcia niezbędnych kroków zapobiegających wystąpieniu ryzyka 
związanego z obchodzeniem się z tym produktem, a także z jego stosowaniem, przechowywaniem i usuwaniem 
 
Inne przepisy: 

- 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. 793/9/3 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak 
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/67/EWG, 93/57/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 z 
późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce  opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 
2019  Poz. 542) wraz z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.06.2010 r w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy. (Dz. U. 2013 poz. 1286  
wraz z późniejszymi zmianami. 

- -Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. O substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2019  POZ 
1225) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. 2016 poz. 1488) 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz. 166 z 2011r) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie klasyfikacji substancji i ich 
mieszanin. 

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 
Przepisy dotycząc Kart Charakterystyki: 
Niniejsza karta charakterystyki powstała zgodnie z ANEKSEM II- Poradnik dla osób sporządzających Karty 
Charakterystyki do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 (Rozporządzenie (WE) Nr 453/2010) 



 
Znaczenie zwrotów z sekcji Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP): 
 
        Eye Irrit. 2     H319                    Działa drażniąco na oczy, Kategoria zagrożeń 2 
         
 
Rady dotyczące wyszkolenia personelu: 
Zaleca się aby personel, który będzie miał styczność z tym produktem został przeszkolony w stopniu 
podstawowym w zakresie bezpieczeństwa pracy w celu ułatwienia zrozumienia i interpretacji karty 
charakterystyki oraz etykiety produktu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki została oparta na źródłach i wiedzy technicznej oraz obowiązującym prawie na 
poziomie europejskim i krajowym, a jej dokładność nie może zostać w pełni zagwarantowana. Nie można traktować niniejszej informacji 
jako gwarancji właściwości produktu, gdyż chodzi jedynie o opis wymagań dotyczących kwestii bezpieczeństwa. Metody i warunki pracy 
użytkowników tego produktu znajdują się poza zasięgiem naszej wiedzy i kontroli, więc użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za 
podejmowanie odpowiednich środków mających na celu dostosowanie się do wymogów prawa w odniesieniu do sposobu obchodzenia się , 
przechowywania, użytkowania i usuwania produktów chemicznych. Informacja zawarta w tej Karcie Charakterystyki odnosi się wyłącznie 
do danego produktu, którego nie wolno stosować w celach innych od tych, które zostały w niej określone. 

 


