
 
 
 

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 
 
 

1 – IDENTYFIKACJA PREPARATU. 
 
 

• Preparat: 
 

Nazwa: AGROXYDE II 
Kod produktu: 010750 

 

• Identyfikacja przedsiębiorstwa: 
 

PRODUCENT:       DOSTAWCA/ IMPORTER: 
Laboratoires CEETAL      CEETAL – POL 
1, rue des Touristes      ul. Wrocławska 82 
BP 39        81-530 Gdynia 
42001 Saint – Etienne Cedex 1     tel/fax: (058) 664–64–44/45 
        REGON: 190385981 
 

W sytuacji, kiedy wymagana jest inna pomoc niż ujęta w ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem 
Toksykologicznym: GDAŃSK: 058 301-65-16, ŁÓDŹ: 042 657-99-00, POZNAŃ: 061 847-69-46, RZESZÓW: 017 866-44-
09, SOSNOWIEC: 032 266-11-45, WARSZAWA: 022 619-08-97, KRAKÓW: 012 411-99-99, WROCŁAW: 071 343-30-08. 
Użytkowanie normalne: 
Zastrzeżone do użytku zawodowego. 
Środek dezynfekujący 
 
 

2 – SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH. 
 
 

• Charakterystyka chemiczna:  
Opis: Mieszanina (roztwór wodny): składająca się z substancji wymienionych poniżej: 
 

• Składniki stanowiące niebezpieczeństwo: 
CAS nr  oznaczenie identyfikacyjne, zwroty R    %  
79-21-0  Kwas nadoctowy ... .%      5    
  EINECS: 201-186-8      nr indeksowy: 607-094-00-8 
  C N O 
  7-10-20/21/22-35-50          
7722-84-1 Nadtlenek wodoru w roztworze… %    (20-30)    
  EINECS: 231-765-0      nr indeksowy: 008-003-00-9   
  C  O  
  8 - 34  
64-19-7  Kwas octowy … %      (5-10)     
 EINECS: 200-580-7                  nr indeksowy: 607-002-00-6 

C 
10 - 35  

 
 

3 – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. 
 
 

• Podstawowe zagrożenia: 
C - działanie żrące 
O -  działanie utleniające 
•  Oznaczenia niebezpieczeństwa dla człowieka i dla środowiska: 
R 8 : Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar 
R 34 : Powoduje oparzenia 
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4 – PIERWSZA POMOC. 
 
 

• Zasady ogólne: 
Natychmiast zdjąć ubranie zanieczyszczone produktem.  
W razie wypadku lub zachorowania natychmiast skontaktować się z lekarzem, (jeśli to możliwe pokazać mu etykietę). 
• Inhalacja:  
Wyprowadzić na świeże powietrze. W razie potrzeby stosować sztuczne oddychanie. Ciepło okryć chorego. Jeśli 
zaburzenia mają charakter trwały, zasięgnąć porady lekarskiej.  
Poddać się badaniom lekarskim. 
• Kontakt ze skórą: 
Natychmiast zmyć wodą z mydłem i dobrze spłukać.  
Natychmiast skonsultować się z lekarzem. 
• Kontakt z oczami: 
Płukać oczy pod bieżącą wodą przez kilka minut, utrzymując szeroko rozwarte powieki.  
Natychmiast zasięgnąć porady okulisty. 
• Połknięcie: 
Nie wywoływać wymiotów, pilnie wezwać pogotowie ratunkowe. 
  
 

5 – POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU. 
 

 

• Sposoby gaszenia ognia: 
• Właściwe środki gaśnicze:  
rozpylona woda,  
piana,  
proszki gaśnicze 
• Niezalecane ze względów bezpieczeństwa:  
dwutlenek węgla,  
reakcje z silnymi alkaliami,  
duży strumień wody. 
• Szczególne zagrożenia, produkty spalania, wydzielane gazy: 
W razie pożaru może się wydzielać: tlen 
• Wyposażenie specjalne dla strażaków: 
Nosić aparat oddechowy niezależny od otaczającej atmosfery.  
Nosić kompletną odzież ochronną.  
Ubranie ochronne powinno być kwasoodporne.  
• Inne wskazania: 
Chłodzić zagrożone pojemniki rozpyloną wodą. 
 
 

6 – POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA. 
 
 

• Środki ostrożności indywidualne: 
Przestrzegać normalnych środków bezpieczeństwa przy stosowaniu produktów chemicznych.  
Unikać kontaktu z oczami i ze skórą.  
Nie wdychać gazów, par, ani aerozoli.  
Zapewnić dostateczną wentylację.  
Odsunąć wszystkie obecne osoby na bezpieczną odległość, w kierunku wiatru.  
Trzymać się z dala od źródła ognia. 
• Metody ochrony środowiska: 
Nie wyrzucać do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód podziemnych. 
• Metody czyszczenia i odzysku: 
Zebrać składniki ciekłe przy pomocy środków absorpcyjnych.  
Zebrać do specjalnych pojemników w celu odzysku lub usunięcia. 
Dokładnie wyczyścić miejsce rozlania. Niezbędne do tego produkty: rozcieńczyć dużą ilością wody, ciepła woda z 
dodatkiem środków czyszczących. 
• Dodatkowe zalecenia: 
W celu uzyskania informacji o środkach ochrony indywidualnej patrz rozdz. 8. 
W celu otrzymania informacji o usuwaniu, patrz rozdz. 13. 
 
 

7 – POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE. 
 
 

• Postępowanie: 
Środki ostrożności:  
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Zapewnić dobrą wentylację i odciągi na stanowisk pracy.  
Przestrzegać normalnych środków bezpieczeństwa przy stosowaniu produktów chemicznych.  
W celu uzyskania informacji o środkach ochrony indywidualnej patrz rozdz. 8. 
 Unikać kontaktu z oczami i skórą.  
Nie wdychać gazów, oparów, ani aerozoli.  
Ostrożnie otwierać i postępować z pojemnikami. 
• Magazynowanie: 
Wymagania dotyczące miejsc i pojemników do magazynowania:  
Używać opakowań z poliolefin.  
Polietylenu wysokiej gęstości (niskociśnieniowy) PEHD / HDPE.  
Przewidzieć nieckę ziemną bez odpływu. 
• Wymagania dotyczące wspólnego magazynowania: 
Nie magazynować razem z substancjami redukcyjnymi, związkami metali ciężkich, kwasami i alkaliami oraz  
Aldehydami  
Nadchloranami.  
• Inne informacje dotyczące warunków magazynowania: 
Chronić przed gorącem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.  
Magazynować w chłodnym miejscu, silne nagrzanie powoduje wzrost ciśnienia i zagrożenie wybuchem. 
Nie zamykać pojemników w taki sposób, by stały się nieprzepuszczalne dla gazów. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnych opakowaniach.  
Nie wyrzucać resztek do niecki w miejscu magazynowania.  
• Zalecana temperatura magazynowania:  
(15 – 30)°C  
 
 

8 – KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. 
 
 

• Wskazówki dotyczące rozmieszczenia przestrzennego instalacji technicznych: 
W pobliżu należy zainstalować urządzenia do przemywania oczu oraz natryski. 
• Granice dopuszczalnych stężeń na stanowisku pracy: 
CAS nr  oznaczenie produktu   typ  jednostka 
7722-84-1 roztwór nadtlenku wodoru...; %  
VME        1,5  mg/m³ 
        1  ppm 
64-19-7  kwas octowy...; %  
VLE         25  mg/m³ 
       10   ppm 
 

• Sprzęt ochrony indywidualnej: 
Ogólne środki ochronne i higieniczne:  
Natychmiast zdjąć odzież zabrudzoną lub zamoczoną.  
Nie wdychać gazów, par i aerozoli. 
Unikać jakiegokolwiek kontaktu z oczami i skórą.  
Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać tabaki. 
• Ochrona dróg oddechowych: 
Używać aparatu do ochrony dróg oddechowych w przypadku dużych stężeń. 
• Ochrona rąk: 
Rękawice kwasoodporne.  
Rękawice z PCW lub neoprenu 
• Ochrona oczu: 
Okulary ochronne szczelne.  
Ochrona twarzy 
• Ochrona ciała: 
Ubranie ochronne kwasoodporne.  
Wysokie kalosze z neoprenu 
 
 

9 – WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE. 
 
 

stan fizyczny :    ciecz 
barwa:     bezbarwny, przezroczysty 
zapach:     charakterystyczny, ostry 
temperatura wrzenia    105°C 
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temperatura zamarzania   < -33°C 
temperatura zapłonu:    nie dotyczy 
 
temperatura rozkładu:    <100°C 
temperatura samozapłonu:   nie dotyczy 
zagrożenie wybuchem:    produkt nie jest wybuchowy 
prężność par:              (20°C) 21 hPa (mbar) 
masa objętościowa:             (20°C) 1,089 g/cm³ 
rozpuszczalność w / mieszalność z wodą:  pełna mieszalność 
wartość pH:     około 0,8 
 
 

10 – STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ. 
 
 

• Rozkład termiczny i warunki, których należy unikać: 
Substancje działające zapalająco (utleniacze). 
 Nie przegrzewać, by uniknąć rozkładu termicznego. 
Stabilny do około: 30°C. 
• Niebezpieczne reakcje: 
Reakcje przy zetknięciu się z czynnikami redukcyjnymi.  
Reakcje z alkaliami i metalami.  
Aldehydami.  
Nadchloranami. 
• Niebezpieczne produkty rozkładu: Tlen. 
 
 

11 – INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE. 
 
 

• Toksyczność ostra : 
• Wartości DL i CL50 wyznaczniki klasyfikacji: 
• Po spożyciu: szkodliwy w wypadku połknięcia 
• Pierwotne skutki podrażnienia:  
• Skóra:  Działanie żrące na skórę i błony śluzowe (królik). 
• Oczy: Działanie silnie żrące (królik). 
• Uczulenie: 
• Skóra: brak uczulenia (cobaye/guinea pig. EUCLID 1994). 
 
 

12 – INFORMACJE EKOLOGICZNE. 
 
 

• Działanie ekotoksyczne: 
• Toksyczność w środowisku wodnym: Na zasadzie podobieństwa: Szkodliwy dla organizmów wodnych. 
• Inne informacje ekologiczne: 
• Wskazówki ogólne: 
Nie dopuścić do przedostania się do zwierciadła wód gruntowych, wód lub ścieków w formie nierozcieńczonej lub w 
dużych ilościach. 
 
 

13 – POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI. 
 
 

• Produkt: 
Zalecenia: usuwanie zgodnie z przepisami. 
• Nieoczyszczone opakowania: 
Zalecenia: usuwanie zgodnie z przepisami. 
• Ustawa z dn. 27.07. 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628). 
• Rozp. Min. Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. ( Dz. U Nr 112, poz. 1206). 
 
 

14 – INFORMACJE O TRANSPORCIE. 
 
 

• Transport drogowy ADR/RID : 
Klasa:    5.1 (OC1) 
Materiały utleniające 
Kod niebezpieczeństwa: 58 
Nr ONZ:   3149 
Grupa opakowań:  II 
Etykieta zagrożenia:  5.1 + 8 + 11 
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Oznaczenie produktu:   
3149  mieszanina nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego, stabilizowana 
• Transport morski - IMDG 
Klasa IMDG:   5.1 
Nr ONZ:   3149 
Etykieta:   5.1 + 8 + 11 
Grupa opakowań:  II 
Nr EMS:   F-H, S-G 
Dokładne oznaczenie techniczne:   
mieszanina nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego, stabilizowana  
• Transport powietrzny ICAO-TI i IATA-DGR : 
Klasa ICAO/IATA:  5.1 
Nr ONZ:   3149 
Grupa opakowań:  II 
Etykieta zagrożenia:  5.1+ 8 + 11 
Dokładne oznaczenie techniczne:   
mieszanina nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego, stabilizowana  
Cargo:   opakowanie/maks. ilość: 506/5 L 
Samolot pasażerski: opakowanie/maks. ilość: 501/1 L 
 
 

15 – INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH. 
 
 

• Oznakowanie na podstawie Dyrektyw UE: 
Litery identyfikacji i charakterystyki niebezpieczeństwa produktu: 
O utleniający 
C żrący 
• Składniki decydujące o niebezpieczeństwie umieszczone na etykiecie: 
Kwas nadoctowy (5%)  
Nadtlenek wodoru 
Kwas octowy 
• Zwroty R, wskazujące rodzaj zagrożenia: 
R 8    Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar 
R 34     Powoduje oparzenia 
• Zwroty S, określające warunki bezpiecznego stosowania preparatu niebezpiecznego: 
S 2  Chronić przed dziećmi. 
S 3/7    Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu 
S 14    Nie przechowywać razem z palnymi substancjami organicznymi 
 
S 36/37/39  Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy 
S 45   W przypadku awarii lub, jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, – jeżeli to 

możliwe, pokaż etykietę. 
 
- KCh zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13.11. 2007 r. 
- Ustawą  z dn. 11.01.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych Dz. U. Nr 11 poz. 84 z 14.02.01 r. z p. zm. 
- Dz. Ustaw z 2007 r. nr 174. poz.1222 
- Ustawą z dn. 02.09. 2003 r. Dz. U Nr 173, poz. 1679. 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 14.08. 2002 r. Dz.U. Nr 142, poz.1194. 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 28.09.2005 r. Dz. U. Nr. 201 poz. 1674. 
 
 

16 – INNE INFORMACJE. 
 
 

• Sprawdzenie: Wszystkie rozdziały 
• Ważne zwroty R: 

R 7    Może spowodować pożar 
R 8    Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar 
R 10  Preparat łatwopalny 
R 34    Powoduje oparzenia 
R 20/21/22  Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu 
R 35  Powoduje poważne oparzenia 
R 50  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 
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• Inne informacje: 
• Zastrzeżenia: 
Niniejsza Karta Charakterystyki uzupełnia dokumentację techniczną, lecz jej nie zastępuje. Informacje, jakie zawiera, są oparte na 
stanie naszej wiedzy na temat produktu w dniu podanym wyżej. Producent nie daje żadnej gwarancji, domyślnej, wyraźnej ani 
prawnej, poza granicami gwarancji opisanej wyżej dla produktu, będącego przedmiotem niniejszego dokumentu. 
Bez szkody dla poprzednich dyspozycji, producent nie daje żadnej gwarancji odnośnie jakości prawnej i handlowej produktu ani na 
jego przydatność do poszczególnych zastosowań. Stosowanie i / lub sprzedaż produktu, samego lub łącznie z innymi towarami 
odbywają się na wyłączną odpowiedzialność klienta. Informacje zawarte w tym dokumencie są dostarczone bezpłatnie, i są danymi o 
charakterze informacyjnym; są oparte na naszej wiedzy dotyczącej produktu w chwili wydania i są podane w dobrej wierze .  
Informacje są przeznaczone dla osób posiadających wiedzę techniczną i dla użytkowników na ich własne ryzyko. Z uwagi na to, że 
użytkowanie tych informacji znajduje się poza kontrolą producenta, nie daje on żadnych gwarancji, wyraźnych ani ukrytych i nie 
podejmuje żadnej odpowiedzialności odnośnie wykorzystania niniejszych informacji. 
 
NIEBEZPIECZNY PREPARAT CHEMICZNY ZOSTAŁ ZGŁOSZONY DO INSPEKTORA DS. SUBSTANCJI I PREPARATÓW 
CHEMICZNYCH W ŁODZI W DNIU 28. 06. 2002, NR: Rej/1997. 
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