Data wystawienia: 06.01.2006 r.

Wersja 1.0/PL

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU
CHEMICZNEGO
[Sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z 14 grudnia 2004 r. - Dz. U. Nr 2, poz. 8 z 2005 r. oraz w oparciu
o wytyczne dyrektywy 91/155/EWG]

Identyfikacja preparatu,
1.
Identyfikacja producenta i dystrybutora
Nazwa Handlowa:

AUTO – ZAPACH Z WK)ADK+ ZAPACHOW+ APPLE

Charakterystyka produktu:

Od5wie6acz powietrza.

2. Sk/ad i informacja o sk/adnikach
Nazwa niebezpiecznej substancji
i zakres st34e5

Numer CAS

Numer WE

Symbole
niebezpiecze5stwa

alkohol etylowy

10-20%

64-17-5

200-578-6

F R: 11

octan izopentylu

<2%

123-92-2

204-662-3

R:10; R: 66

ligustral

<2%

27939-60-2

248-742-6

Xi R:38

PeFen tekst zwrotów R przytoczony zostaF w punkcie 16.

3.

Identyfikacja zagro4e5

Zgodnie z obowi zuj c dyrektyw oraz przepisami krajowymi dotycz cymi zasad klasyfikacji
produkt nie zostaF zaklasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas przestrzegania ogólnych zasad
bezpieczeHstwa i higieny pracy produkt nie stwarza zagro6enia dla zdrowia lub 6ycia czFowieka.
Nie zagra6a 5rodowisku.
4.

Pierwsza pomoc

Uwagi ogólne
Nale6y przestrzegaI uwag dotycz cych bezpieczeHstwa i u6ytkowania zamieszczonych
na etykiecie.
W kontakcie ze skór
Zdj I zanieczyszczone ubranie. PrzemyI uszkodzone miejsca du6 ilo5ci wody z mydFem.
W przypadku podra6nienia skonsultowaI siJ z lekarzem.
W kontakcie z oczami
PrzemywaI wod przynajmniej przez 15 minut. Powieki trzymaI szeroko rozwarte. ChroniI
niepodra6nione oko. Wyj c szkFa kontaktowe. SkonsultowaI siJ z lekarzem.
W przypadku spo ycia
PrzemyI usta wod . PodaI poszkodowanemu do picia wodJ. ZasiJgn I porady lekarza,
pokazaI opakowanie lub etykietJ.
W przypadku nara enia drog oddechow
W przypadku nara6enia przenie5I poszkodowanego na 5wie6e powietrze. ZapewniI ciepFo
i spokój. SkonsultowaI siJ z lekarzem.
5.

Post3powanie w przypadku po4aru

Odpowiednie rodki ga nicze
Piana, dwutlenek wJgla [CO2].
Nieodpowiednie rodki ga nicze
Silny strumieH wody – ryzyko rozprzestrzenienia po6aru.
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Szczególne wyposa enie podczas walki z ogniem
Mrodki ochrony ogólnej typowe w przypadku po6aru. Nie nale6y przebywaI w zagro6onej ogniem
strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania.
Uwagi dodatkowe
Zagro6one ogniem pojemniki polewaI z bezpiecznej odlegFo5ci rozpylonym strumieniem wody.
Nie nale6y dopu5ciI do przedostania siJ wody ga5niczej do kanalizacji, wód powierzchniowych
i gruntowych. Podczas po6aru mo6e powstawaI tlenek wJgla [CO] jako produkty czJ5ciowego
spalania.
6.

Po st 3p o w an ie w p r z yp ad ku ni ez am ie rz o n e go u w o ln i eni a d o > ro d o w isk a

Indywidualne rodki ostro no ci
UnikaI kontaktu ze skór i oczami. Patrz tak6e pkt 8 Karty.
Niezb!dne rodki w zakresie ochrony rodowiska
Nie nale6y dopu5ciI do przedostania siJ produktu do wód gruntowych, zbiorników i cieków
wodnych ani do kanalizacji. W razie potrzeby wezwaI odpowiednie sFu6by ratownicze.
Metody oczyszczania/wch$aniania
ZbieraI odpowiednimi materiaFami wchFaniaj cymi ciecze (ziemia, piasek, krzemionka,
uniwersalne 5rodki wi 6 ce). Zebrany materiaF potraktowaI jak odpady i dalej postJpowaI
wg p. 13. Oczy5ciI ska6one miejsce.
7.

Post3powanie z preparatem i jego magazynowanie

%rodki ostro no ci podczas obchodzenia si! z substancj
PrzestrzegaI przepisów prawnych w zakresie ochrony i bezpieczeHstwa. NosiI odpowiednie
ubranie ochronne, unikaI kontaktu ze skór i oczami. Podczas pracy nie je5I, nie piI i nie paliI
tytoniu.
Wymagania w zakresie przechowywania i opakowa'
PrzechowywaI tylko w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, w pomieszczeniach dobrze
wentylowanych. PrzechowywaI z dala od NródeF ciepFa. Zalecana temperatura przechowywania
ok 20°C.
Wspólne magazynowanie
Nie przechowywaI razem z substancjami mog cymi reagowaI z produktem lub jego parami.
Nie przechowywaI tak6e razem z artykuFami 6ywno5ciowymi lub paszami dla zwierz t.
8.

Kontrola nara4ania i >rodki ochrony indywidualnej

Parametry kontroli niebezpiecznych sk$adników w miejscu pracy
Specyfikacja
alkohol etylowy [CAS 64-17-5]
octan izopentylu [CAS 123-92-2]

NDS

NDSCh

1 900 mg/m
250 mg/m

3

NDSP

DSB

3

500 mg/m

3

Wyposa enie osobiste
PrzestrzegaI ogólnych zasad bezpieczeHstwa i higieny. UnikaI kontaktu ze skór i oczami.
PracowaI tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przed przerw i po pracy nale6y
dokFadnie umyI rJce.
Ochrona r k i cia$a
W przypadku dFugotrwaFego lub czJstego kontaktu z produktem nosiI gumowe
rJkawice ochronne wykonane z gumy lub PCV.
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Ochrona oczu
Nie jest wymagana.
Ochrona dróg oddechowych
Nie jest wymagana.
Stosowane 5rodki ochrony indywidualnej musz speFniaI wymagania zawarte w rozporz dzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r.(Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z póNn.
zm.). Pracodawca obowi zany jest zapewniI 5rodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynno5ci oraz
speFniaj ce wszystkie wymagania jako5ciowe, w tym równie6 ich konserwacjJ i oczyszczanie.
Nale6y zastosowaI procedury monitorowania stJ6eH niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz
procedury kontroli czysto5ci powietrza w miejscu pracy - o ile s one dostJpne i uzasadnione na danym
stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglJdnieniem warunków
panuj cych w miejscu nara6enia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy.
Tryb, rodzaj i czJstotliwo5I badaH i pomiarów powinny speFniaI wymagania zawarte w rozporz dzeniu
MZ z dnia 20 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 645).

9.

W/a>ciwo>ci fizykochemiczne

stan skupienia:
barwa:
zapach:
temperatura zapFonu:
rozpuszczalno5I w wodzie:
10.

wFóknina filcowa nas czona kompozycj
zapachow
6óFta
charakterystyczny, przyjemny
> 21°C
czJ5ciowa
Stabilno>D i reaktywno>D

Warunki, których nale y unika*
UnikaI ogrzewania i NródeF ognia. Przy zastosowaniu zalecanych przepisów dotycz cych
przechowywania i u6ytkowania produkt jest stabilny (patrz tak6e pkt 7).
Substancje, których nale y unika*
Silnych 5rodków utleniaj cych.
Niebezpieczne produkty rozk$adu
Brak szczegóFowych danych. Produkty rozkFadu w warunkach po6aru patrz pkt 5 Karty.
11.

Informacje toksykologiczne

Produkt nie byF testowany. Brak szczegóFowych danych toksykologicznych. Klasyfikacji
toksykologicznej dokonano na podstawie danych o zawarto5ci skFadników niebezpiecznych
metod rachunkow w oparciu o wytyczne rozporz dzenia w sprawie kryteriów i klasyfikacji
substancji i preparatów chemicznych.
12.

Informacje ekologiczne

Informacje o ekotoksyczno ci produktu
Nie nale6y dopu5ciI do przedostania siJ produktu do wód gruntowych, kanalizacji, 5cieków lub
gleby. SzczegóFowe badania ekologiczne produktu nie byFy prowadzone. Klasyfikacji dokonano
na podstawie ogólnych danych o zawarto5ci skFadników niebezpiecznych.
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13.

Post3powanie z odpadami

Zalecenia dotycz ce preparatu
Kod odpadu: 20 03 99. Ze wzglJdu na mo6liwo5I ró6norodnych zastosowaH produktu przez
u6ytkownika, podana klasyfikacja jest jedynie propozycj producenta. W innych sytuacjach
nale6y dokonaI wFasnej klasyfikacji. PozostaFo5ci skFadowaI w oryginalnych pojemnikach.
UtylizowaI zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Zalecenia dotycz ce zu ytych opakowa'
Opró6nione z resztek produktu opakowania dostarczyI na odpowiednie wysypisko lub do
utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami.
14.

Informacje o transporcie

Transport l dowy ADR/RID
Produkt nie jest niebezpieczny podczas transportu drogowego, drog morsk i lotnicz .
15.

Informacje dotyczEce uregulowa5 prawnych

Oznaczenie literowe i okre lenie niebezpiecze'stwa
Nie ma.
Nazwy niebezpiecznych sk$adników umieszczone na etykiecie
Zawiera: alkohol etylowy.
Okre lenia rodzaju zagro enia
Nie ma.
Okre lenia dotycz ce prawid$owego post!powania z niebezpieczn substancj
S2
ChroniI przed dzieImi.
S46
W razie poFkniJcia niezwFocznie zasiJgnij porady lekarza - poka6 opakowanie
lub etykietJ.
Zastosowane przepisy krajowe
Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 wraz
z póNniejszymi zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 2, poz. 8 z 2005 r.).
Rozporz dzenie MZ z dnia 2 wrze5nia 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji
i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 wraz z póNn. zm. Dz. U. 2004, Nr 243, poz. 2440).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze5nia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych
wraz z ich klasyfikacj i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze5nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowaH substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 wraz z póNn. zm.).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z 14.08.2002 r. w sprawie obowi zku dostarczania karty charakterystyki
niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. Nr 142, poz. 1194).
Rozporz dzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwy6szych dopuszczalnych stJ6eH
i natJ6eH czynników szkodliwych dla zdrowia w 5rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z pó6n.
zm. Dz. U. Nr 212, poz. 1769 z 2005 r.).
O5wiadczenie Rz dowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wej5cia w 6ycie zmian do zaF czników A i B
Umowy europejskiej dotycz cej miJdzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
sporz dzonej w Genewie dnia 30 wrze5nia 1957 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1481).
Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz ze zmianami Dz. U. 2003, Nr 7, poz. 78).
Rozporz dzenie MOM z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych
i preparatów, których opakowania nale6y zaopatrywaI w zamkniJcia utrudniaj ce otwarcie przez dzieci
i w wyczuwalne dotykiem ostrze6enie o niebezpieczeHstwie (Dz. U. Nr 140, poz. 1174).
Rozporz dzenie MGiP z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeH, zakazów lub warunków produkcji, obrotu
lub stosowania substancji niebezpiecznych preparatów niebezpiecznych oraz zawieraj cych je produktów
(Dz. U. Nr 168, poz. 1762 z 2004 r.).
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Rozporz dzenie MGiP z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie ograniczeH,
zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów
niebezpiecznych oraz zawieraj cych je produktów (Dz. U. Nr 39, poz. 372 z 2005 r.).
Rozporz dzenie MPiPS z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagaH dla 5rodków ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725 z 2003 r.).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badaH i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w 5rodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z 2005 r.).

Inne zastosowane przepisy
67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbli6enia przepisów ustawodawczych,
wykonawczych i administracyjnych odnosz cych siJ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji
niebezpiecznych.
91/155/EWG Dyrektywa Komisji z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie zdefiniowania wymagaH wobec systemu
informacji o niebezpiecznych preparatach wdra6aj ca artykuF 10 Dyrektywy 88/379/EWG.
2001/58/WE Dyrektywa Komisji z dnia 27 lipca 2001 r. zmieniaj ca po raz drugi dyrektywJ 91/155/EWG
okre5laj c i ustanawiaj c szczegóFowe uzgodnienia dotycz ce systemu szczególnych informacji
o preparatach niebezpiecznych w zwi zku z wykonaniem art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 99/45/WE oraz odnosz ca siJ do substancji niebezpiecznych w zwi zku z wykonaniem art. 27
dyrektywy Rady 67/548/EWG (arkusz danych dotycz cych bezpieczeHstwa).
2004/73/WE Dyrektywa z 29 kwietnia 2004 r. dostosowuj ca po raz dwudziesty dziewi ty do postJpu
technicznego dyrektywJ Rady 67/548/EWG w sprawie zbli6enia przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych odnosz cych siJ do klasyfikacji, pakowania, i etykietowania substancji
niebezpiecznych.

16.

Inne informacje

Pe$en tekst zwrotów R z punktu 2
R10
R11
R38
R66

Produkt Fatwopalny.
Produkt wysoce Fatwopalny.
DziaFa dra6ni co na skórJ.
Powtarzaj ce siJ nara6enie mo6e powodowaI wysuszanie lub pJkanie skóry.

Dodatkowe informacje
Klasyfikacja produktu zostaFa ustalona na podstawie faktycznego stJ6enia ka6dego z komponentów
i przedstawia rzeczywiste zagro6enia, jakie stwarza ten produkt. Rzeczywista warto5I stJ6eH
poszczególnych komponentów mie5ci siJ zawsze w odpowiednim przedziale. Z tego te6 powodu koHcowa
klasyfikacja produktu mo6e odbiegaI od klasyfikacji obliczonej na podstawie górnych warto5ci stJ6eH.
NDS
Najwy6sze Dopuszczalne StJ6enie
NDSCh
Najwy6sze Dopuszczalne StJ6enie Chwilowe
NDSP
Najwy6sze Dopuszczalne StJ6enie PuFapowe
DSB
Dopuszczalne StJ6enie w materiale Biologicznym

Data wystawienia:
Wersja:
Zmiany:
Osoba sporz dzaj ca kartJ:

06.01. 2006 r.
1.0/PL
mgr Aleksandra Gendek (na podstawie danych producenta).

Powy sze informacje powsta y w oparciu o aktualnie dost pne dane charakteryzuj ce produkt oraz
do wiadczenie i wiedz posiadan w tym zakresie przez producenta. Nie stanowi one opisu jako ciowego
produktu ani przyrzeczenie okre lonych w a ciwo ci. Nale y je traktowa jako pomoc dla bezpiecznego
post powania w transporcie, sk adowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to u ytkownika od
odpowiedzialno ci za niew a ciwe wykorzystanie powy szych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm
prawnych obowi zuj cych w tej dziedzinie.
Karta wystawiona przez: „THETA” Doradztwo Techniczne, na zlecenie firmy ZIMAR
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