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KARTA CHARAKTERYSTYKI

1 – IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

• Identyfikacja preparatu:
Nazwa: DE ODO VO FOUGERES      HOM 8400268
KOD: 010045FO

• Identyfikacja przedsiębiorstwa:
PRODUCENT: DOSTAWCA/IMPORTER:
LABORATOIRES CEETAL CEETAL-POL
1 RUE DES TOURISTES Ul. Wrocławska 82
BP 3942001 SAINT-ETIENNE 81-530 Gdynia

              CEDEX 1 FRANCE 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.

Numer telefonu alarmowego: (33-1) 45 42 59 59.
Spółka/Organizacja: INRS.
Stosowanie preparatu:
Zastrzeżone do użytku zawodowego.
Środek dezynfekujący przeznaczony do szybów, zsypów śmieci.

2 – SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH.

Treść zwrotów R znajdujących się w rozdz. 2: patrz rozdz. 16
• Substancje niebezpieczne reprezentatywne:
( obecne w preparacie, w stężeniu wystarczającym do tego, by preparatowi móc przypisać charakter toksyczny, który miałby 
będąc w stanie czystym jako produkt 100 %).

nr 
indeksowy

nr CAS nr WE nazwa symbol R %

TA213 68391-01-5 269-919-4 Chlorek 
laurylodwumetylobenzyloamoniowy

C, N 34 50 22 2,5≤ x% < 10

• Inne substancje stanowiące niebezpieczeństwo:

nr indeksowy nr CAS nr WE nazwa symbol R %
605-022-00-X 111-30-8 203-856-5 Glutaraldehyd T, N 34 42/43 50 23/25 2,5≤ x% < 10

 
  
• Substancje obecne w stężeniu mniejszym od minimalnego progu niebezpieczeństwa:

nr indeksowy nr CAS nr WE nazwa symbo
l

R %

601-029-00-7 138-86-3 205-341-0 Dipenten Xi, N 10 38 43 50/53 0 ≤ x% < 2,5
SN001 586-62-9 209-578-0 Terpinol Xn, N 51 53 65 0 ≤ x% < 2,5
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• Inne substancje posiadające Normy Dopuszczalnych Stężeń na stanowisku pracy:
Brak jest jakiejkolwiek znanej substancji tego rodzaju.

3 – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako łatwopalny. Patrz zalecenia dotyczące innych produktów obecnych w pomieszczeniu.
Ryzyko działania żrącego. 
Preparat  powoduje  uczulenie  skóry  i  dróg  oddechowych.  Może  on  również  powodować  podrażnienia  skóry,  a  w  razie 
dłuższego kontaktu, efekt ten może się zwiększać. 
Ryzyko szkodliwego działania z objawami lekkiego zatrucia poprzez wdychanie i spożycie.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

4 – PIERWSZA POMOC.

Na ogół w razie wątpliwości lub nieprzemijających objawów należy zawsze zasięgnąć porady lekarza. 
Osobie nieprzytomnej NIE NALEŻY podawać niczego do picia ani do jedzenia.
• W razie narażenia na wdychanie:
W przypadku wdychania dużych ilości, wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze i zapewnić jej ciepło i spokój. 
Jeżeli oddech jest nieregularny lub zatrzymał się, zastosować sztuczne oddychanie i wezwać lekarza. 
Nie podawać niczego doustnie. 
• W razie rozpryskania lub kontaktu z oczami:
Przemywać obficie miękką i czystą wodą przez 15 minut, utrzymując rozwarte powieki. 
W każdym wypadku zasięgnąć porady okulisty.
• W razie rozpryskania lub kontaktu ze skórą:
Zdjąć natychmiast zabrudzoną lub ochlapaną odzież, którą można ponownie założyć dopiero po przeprowadzonym odkażeniu. 
Skórę dokładnie umyć wodą i mydłem lub znanym środkiem myjącym. 
NIE UŻYWAĆ rozpuszczalników ani rozcieńczalników.
Jeśli skażony obszar skóry jest rozległy i/lub wystąpią zmiany skórne, należy zasięgnąć porady lekarza, bądź przewieźć osobę  
poszkodowaną do szpitala. 
• W razie spożycia:
W razie przypadkowego spożycia nie podawać niczego do picia, nie powodować wymiotów, lecz wezwać natychmiast karetkę 
i przewieźć osobę poszkodowaną do szpitala. Pokazać lekarzowi etykietę preparatu.

5 – POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU.

Nie dotyczy

6 – POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA.

• Indywidualne środki ostrożności :
Unikać wdychania oparów. 
Unikać wszelkiego kontaktu produktu ze skórą i oczami. 
Uwzględnić środki ochrony wymienione w rozdz.7 i 8.

• Środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:
Zahamować wycieki a rozlany produkt zebrać do beczek za pomocą niepalnych materiałów absorpcyjnych, np. piasku, ziemi, 
wermikulitów, ziemi okrzemkowej, w celu usunięcia odpadów. 
Zapobiec przedostaniu się do ścieków i cieków wodnych.
Beczki z zebranymi odpadami usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz rozdz. 13).
Jeżeli  produkt  zanieczyści  warstwę  wodonośną,  rzeki  lub  kanalizację,  zawiadomić  kompetentne  władze,  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami. 

• Metody oczyszczania:
W razie zanieczyszczenia gleby, po zebraniu produktu chemicznie obojętnym i niepalnym materiałem absorpcyjnym, zmyć 
zanieczyszczone podłoże dużą ilością wody. 
Jeśli  wyciek  osiągnął  znaczne  rozmiary,  ewakuować  personel  i  zlecić  oczyszczenie  wykwalifikowanym  operatorom 
wyposażonym w sprzęt ochronny.
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Najlepiej czyścić za pomocą detergentu, nie stosować rozpuszczalników.

7 – POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE.

Przepisy dotyczące pomieszczeń magazynowych mają również zastosowanie w halach produkcyjnych, w których używany jest 
produkt.
Osoby, które wcześniej miały astmę, alergie, chroniczne lub sporadyczne problemy z oddychaniem, nie mogą być zatrudniane 
do pracy z tym produktem. 

Osoby, które miały wcześniej uczulenia skórne, nie mogą w żadnym wypadku pracować z tego rodzaju produktami.
• Postępowanie:
Produkt stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.
• Zapobieganie pożarom:
Zakazać wstępu osobom nieupoważnionym.
• Wyposażenie i postępowanie zalecane:
Indywidualne środki ostrożności, patrz rozdz. 8.
Przestrzegać środków ostrożności podanych na etykiecie produktu, jak również przepisów bezpieczeństwa pracy. 
Unikać wdychania oparów. 
Bezwzględnie unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami. 
W  halach,  w  których  ciągle  pracuje  się  z  produktem,  należy  zainstalować  natryski  bezpieczeństwa  oraz  fontanny  do 
przemywania oczu.
• Wyposażenie i postępowanie zabronione:
W pomieszczeniach, gdzie stosowany jest preparat, zabrania się palenia tytoniu, picia i jedzenia. 
Nigdy nie otwierać opakowań przy użyciu ciśnienia.
• Składowanie:
Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte i w suchym miejscu. 
Przechowywać z dala od żywności i napojów, również przeznaczonych dla zwierząt. 

8 – KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

Używać indywidualnego sprzętu ochronnego zgodnie z dyrektywą 89/686/CEE.
Osoby mające wcześniej uczulenia skórne, astmę, alergie, chroniczne lub sporadyczne problemy z oddychaniem, nie powinny 
w żadnym pracować z tymi produktami.

• Graniczne wartości NDS wg INRS ED 984 i Ustawy Francuskiej z dnia 30.06.04:
Francja  VME/ppm:       VME/mg/m-3:       VLE/ppm:        VLE/mg/m-3:     Uwagi:     TMP Nr:
111-30-8  0,1                    0,4                         0,2                     0,8                      -               65,66

Polska  NDS/mg/m3     NDSCh/mg/m3     NDSP                Uwagi
111-30-8  0,4             0,6 nie ustalone           -

• Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku tego preparatu szczególnie unikać wdychania oparów.
W razie stosowania metodą natryskiwania, nosić maski chroniące drogi oddechowe typu FFP3SL.
• Ochrona rąk:
W wypadku ryzyka kontaktu z rękami, koniecznie używać odpowiednich rękawic.
Zalecane materiały rękawic:
 - neopren
- kauczuk nitrylowy
• Ochrona oczu i twarzy:
Unikać kontaktu ze skórą i oczami. 
Do dyspozycji personelu pozostawić rękawice, maski do ochrony twarzy i okulary ochronne. 
W halach, w których stale pracuje się z produktem należy zainstalować fontanny do przemywania oczu.
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• Ochrona skóry:
Nosić odpowiednią odzież ochronną, przede wszystkim fartuch i kalosze. 
Odzież utrzymywać w dobrym stanie i czyścić po użyciu. 
Bliższe informacje – patrz rozdz. 11 niniejszej KChPN – Informacje toksykologiczne.

9 – WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE.

• Informacje ogólne:
Stan fizyczny: ciecz o małej lepkości
• Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska:
pH preparatu: słaba zasada
Gdy pomiar pH jest możliwy, jego wartość wynosi: 8,00
Temperatura/ zakres temperatury wrzenia: nie dotyczy
Zakres temperatury zapłonu: nie dotyczy
Prężność pary: nie dotyczy
Gęstość: > 1
Gęstość względna: 1,01
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny
• Inne informacje:
Temperatura/ zakres temperatury topnienia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura/ zakres temperatury rozkładu: nie ustalono 

10 – STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ.

Preparat jest stabilny w warunkach stosowania i składowania zalecanych w rozdz. 7 niniejszej KChPN.
• Warunki, jakich należy unikać:
Bez pisemnej zgody Laboratoires Ceetal nie mieszać z innymi produktami.
• Substancje, jakich należy unikać:
- zasady
- silne utleniacze
- podchloryny metali alkalicznych
• Niebezpieczne produkty rozkładu:
Niebezpieczne reakcje występują ze wszystkimi niżej wymienionymi produktami:
- chlor
- z podchlorynami metali alkalicznych tworzą się chloroaminy

11 – INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.

Nie dysponujemy danymi na temat samego preparatu.

Zawarte w preparacie substancje pozwalają umownie przewidzieć, że nałożenie preparatu na zdrową i nieuszkodzoną skórę 
zwierzęcia spowoduje zniszczenie tkanek przed upływem 4 godzin. 
Zawarte  w preparacie  substancje  pozwalają  umownie  przewidzieć,  u  niektórych  osób,  reakcje  uczuleniowe  w przypadku 
wdychania i kontaktu ze skórą.

12 – INFORMACJE EKOLOGICZNE.

Nie dysponujemy danymi na temat samego preparatu. 
Zapobiec wyciekom stężonego produktu do kanalizacji.
• Trwałość i zdolność do rozkładu
Środki powierzchniowo-czynne zawarte w tym preparacie odpowiadają wymaganiom biodegradacji określonym w przepisach 
UE nr 648/2004 dotyczących detergentów.
• Ekotoksyczność:
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
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• Zgodnie z Dyrektywą 2006/8/CE:
CL50(ryby)96 godz., CE50 (Daphine) 48 godz.
nr CAS: 68391-01-5 nr WE: 269-919-4 Nazwa :chlorek-alkilo-dimetylo-benzylo-amonu – 0,0058

13 – POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI.

Nie wylewać do kanalizacji i cieków wodnych.
• Odpady:
Odzyskiwać lub usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami, najlepiej za pośrednictwem kolektora lub upoważnionej firmy. 
Nie należy dopuszczać do skażenia odpadami ziemi lub wody, nie usuwać do środowiska.
• Zanieczyszczone opakowania:
Opróżnić całkowicie pojemniki. Zachować etykietę (etykiety) na pojemnikach. 
Przekazać do autoryzowanej firmy zajmującej się  utylizacją odpadów.
• Rozporządzenia lokalne:
Przepisy dotyczące odpadów są skodyfikowanie w Kodeksie Środowiska, zgodnie z Ustawą nr 2000-914 z dnia 18 września 
2000 w części legislacyjnej Kodeksu Środowiska. 
Znajdują się tu różne teksty Artykułu L.541-1 do L. 541-50 w Księdze V (Zapobieganie zanieczyszczeniom, zagrożeniom i 
szkodliwościom), Tytuł IV (Odpady), Rozdział I (Usuwanie odpadów i odzyskiwanie surowców).
• Kody  odpadów  (Decyzja  2001/573/CE,  Dyrektywa  2006/12/CEE,  Dyrektywa  94/31/CEE  dotyczące  odpadów 

niebezpiecznych):
16 05 08- Produkty chemiczne pochodzenia organicznego na bazie lub zawierające substancje niebezpieczne, odpadowe.
Po użyciu kod odpadów to 0706XX (odpady pochodzące z produkcji, przygotowania, dystrybucji i użytkowania detergentów,  
środków dezynfekcyjnych i kosmetyków).
• 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.

Transportować produkt zgodnie z przepisami ADR – dla transportu drogowego, RID – kolejowego, IMDG – morskiego oraz 
ICAO/IATA – powietrznego.
(ADR 2005 – IMDG 2004 – ICAO/IATA 2005)

UN 1760 = CIECZ ŻRĄCA, INO
(chlorek alkilo dimetylo benzylo amonium, glutaral)

ADR/RID     Klasa        Kod         Grupa    Etykieta       Identyfikator    QL               Dispo.
        8               C9           III          8                  80                     LQ19           274

IMDG           Klasa        2 etyk.     Grupa    QL               FS    Dispo.
        8                   -            III         5L                F- A, S- B       223  274   944

IATA            Klasa        2 etyk.     Grupa     Pasażer        Pasażer            Cargo       Cargo     Uwagi
        8            -              III           818              5 L                   820          60L            A3
        8               -              III           Y818           1 L                    -              -               -
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15 – INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH.

Klasyfikacja niniejszego preparatu została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą tzw. „Wszystkie preparaty” 1999/45/CE i jej 
adaptacjami. 

Pod  uwagę  wzięto  również  dyrektywę  2004/73/CE,  stanowiącą  29  adaptację  do  dyrektywy  67/548/CE  (  substancje 
niebezpieczne). 
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r.  o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz. U. 2011 nr 63 poz.  322,  2011.04.08 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 5.03.2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji  niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 53, poz.439).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 2.09.2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów 
chemicznych ze zmianą z dn. 04.09.2007 r. (Dz.U. Nr 174, poz.1222), 05.03.2009 r. (Dz.U. Nr 43, poz.353)

• Klasyfikacja preparatu:

 

Produkt żrący Produkt niebezpieczny dla środowiska

• Zawiera:
605-022-00-X Glutaral

• Szczególne niebezpieczeństwa przypisywane preparatowi i zalecenia ostrożności:
R 50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
R 42/43 Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą
R 20/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu
R 34 Powoduje oparzenia
S 23 Nie wdychać pary 
S 23 Nie wdychać rozpylonej cieczy
S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
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
S 61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki
S 2 Chronić przed dziećmi
S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
• Zalecenia szczególne:
Nomenklatura  sklasyfikowanych  urządzeń  (Francja).  (Termin  „Ilość”  należy  czytać  jako  „Całkowitą  ilość”  obecną  w 
instalacji). 
Niebezpieczny dla środowiska, działa bardzo toksycznie na organizmy wodne (przechowywanie i używanie substancji) : Nr 
1172 – w ilościach ≥500 t  klauzula A, S i promień strefy ostrzegawczej 3 km. 
Przy ilości ≥ 200 ton, lecz < 500 ton, Klauzula A i promień strefy ostrzegawczej 1 km, przy ilości ≥ 20 ton, lecz < 200 ton, 
Klauzula D.
• Tabele chorób zawodowych przewidziane w Kodeksie Pracy
Tabela nr 65 – Egzematyczne uszkodzenia skóry o mechanizmie alergicznym.
Tabela nr 66 – Nieżyt nosa i astmy o charakterze zawodowym.
Tabela nr 66 bis – Choroby płuc wynikające z nadwrażliwości.
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16 – INNE INFORMACJE.

Z uwagi na to, że warunki pracy użytkownika nie są nam znane, informacje podane w niniejszej Karcie Charakterystyki bazują  
na stanie naszej wiedzy i na przepisach zarówno państwowych jak i europejskich. 
Produkt nie może być  używany do innych celów, niż te  wymienione  w rozdz. 1 bez uprzedniego otrzymania pisemnych 
instrukcji stosowania. 

Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjęcie koniecznych środków, celem spełnienia wymagań prawnych i przepisów 
lokalnych. 
Informacje  podane  w  niniejszej  Karcie  Charakterystyki  powinny  być  uważane  jako  opis  wymagań  bezpieczeństwa 
dotyczących naszego produktu, a nie jako gwarancja jego własności.
Zmiana § 15
kod celny: 380894100
• Treść zwrotów R znajdujących się w rozdz. 2:
R 10 Produkt łatwopalny.
R 22 Działa szkodliwie po połknięciu.
R 23/25 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
R 34 Powoduje oparzenia.
R 38 Działa drażniąco na skórę
R 42/43 Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.
R 43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
R 50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
R 50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne

 zmiany w środowisku wodnym.
R 51 Działa toksycznie na organizmy wodne.
R 53 Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R 65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

NIEBEZPIECZNY PREPARAT CHEMICZNY ZOSTAŁ ZGŁOSZONY DO INSPEKTORA DS. SUBSTANCJI
 I PREPARATÓW CHEMICZNYCH W ŁODZI W DNIU 13. 02. 2002, NR: Rej/1748.
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