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1. Identyfikacja substancji/preparatu 

KAMIX Antykamień   
2. Zastosowanie substancji/preparatu 
 chroni pralkę przed osadzaniem się kamienia 

3. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora 

P. P. H. KAMIX - L. i J. Zienkiewicz Sp. j.  

81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 40 

tel. (058) 785 00 85; (058) 785 00 50 

e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: ewa@kamix.pl 

4. Telefon alarmowy   (058) 785 00 85; (058)  663 45 50 w godz. 7.30 – 15.30 

 

 

 

Zgodnie zasadami zawartymi w dyrektywie 1999/45/WE produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny. 
 

 

 

 

Charakterystyka chemiczna:  Mieszanina środków zmiękczających wodę. 

 

 Niebezpieczne składniki produktu: 

Składnik % wag. Nr CAS Nr WE 

 (EINECS) 

Nr indeksowy Symbole  

zagrożenia 

Zwroty 

zagrożenia 

Węglan sodu < 20 497-19-8 207-838-8 011-005-00-2 Xi R36 

 

 

 

Po wdychaniu: Opuścić miejsce narażenia. Zapewnić dobrą wentylację. W przypadku złego samopoczucia 

skonsultować się z lekarzem. 

Po styczności ze skórą: 

Spłukać wodą.  

Po styczności z okiem: 

Przemywać oczy przy otwartych powiekach  pod bieżącą wodą co najmniej 15 minut. W przypadku 

utrzymujących się objawów pieczenia lub zaczerwienienia zasięgnąć porady lekarza. 

Po przełknięciu: Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą. 

Nie powodować wymiotów. W przypadku złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem. 

 

 
 

 

Przydatne środki gaśnicze:   Piana dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, woda 

Szczególne zagrożenie ze strony produktu:  

Zabiegi gaszenia ognia dostosować do otoczenia i materiałów składowanych w pobliżu. 

Preparat niepalny, nie podtrzymuje palenia. W środowisku pożaru mogą wydzielać się drażniące 

dymy zawierające tlenki fosforu i węgla. Unikać wdychania produktów spalania – mogą stwarzać 
zagrożenie zdrowia. 

Specjalne wyposażenie ochronne:   

Stosować aparat oddechowy z niezależnym dopływem powietrza, nosić specjalistyczną odzież 
ochronną. 

 

 

 

1. Identyfikacja preparatu, identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora 

Karta charakterystyki preparatu  
Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. 
Data utworzenia / data aktualizacji:  2006-08-28/2007-05-28/2007-07-12 

2. Identyfikacja zagrożeń 

4. Pierwsza pomoc 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

3. Skład/informacja o składnikach 
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Indywidualna środki ostrożności: 

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku uwolnienia dużych ilości preparatu zaleca się 

stosowanie środków ochrony indywidualnej (pkt 8). 

Środki ochrony środowiska:   

 Unikać przedostania się dużej ilości preparatu do gleby,  wód i ścieków. W przypadku dostania się 

dużych ilości do ścieków, wód lub gleby  zawiadomić odpowiednie władze. 

Metoda oczyszczania/usuwania: 

Uwolniony produkt zebrać do zamkniętego pojemnika na odpady. Unieszkodliwić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Pozostałość lub zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.   

 

 
 

Postępowanie z preparatem: 

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Produkt nie wymaga szczególnych środków ostrożności. Unikać kontaktu oczami i skórą. Unikać 

wdychania pyłu.  W normalnych warunkach stosowania wentylacja nie jest wymagana. W warunkach 

przemysłowych zaleca się skuteczną wentylację (utrzymującą stężenie pyłu poniżej dopuszczalnej 

wartości) lub stosowanie masek przciwpyłowych. 

Magazynowanie:                

Przechowywać  w suchym  miejscu w zamkniętych opakowaniach. 
 

 

 

 

 Parametry kontroli (NDS, NDSCH, NDSP):  

nie ustalone Dz.U. nr 217, Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 (poz. 1833)  

Unikać wdychania pyłu. W razie potrzeby kontrolować ilość pyłu w powietrzu. 

 Środki ochrony indywidualnej: 

dróg oddechowych: w przypadku zapylonej atmosfery stosować maski przeciwpyłowe 

rąk: w przypadku długotrwałego kontaktu zalecane używanie rękawic ochronnych  

oczu: w przypadku długotrwałego narażenia zalecane rękawice ochronne 

skóry: w przypadku długotrwałego kontaktu zalecane ubranie ochronne 

              

 9.  Właściwości fizykochemiczne 

 

 Postać: Biały proszek 

 Zapach:   Charakterystyczny  

 pH 1% roztwór wodny:  ok. 10 

 Temperatura 

zapłonu:              Nie dotyczy 

samozapłonu: Nie dotyczy  

Palność:   Produkt niepalny 

Właściwości wybuchowe: Produkt nie grozi wybuchem 

Gęstość nasypowa:                ok. 0,7 g/cm
3 

 

      Rozpuszczalność w wodzie:   dobra   
       

 
  

Warunki których należy unikać: 

Działanie wilgoci i ciepła. Produkt nie powinien być grzany powyżej 50
0
C. 

Brak rozkładu przy składowaniu i obchodzeniu się zgodnie z przeznaczeniem. 

Czynniki których należy unikać: Nie są znane. 

 Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku pożaru: 

nie są znane 

 

 

 

 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

7. Postępowanie z preparatem i magazynowanie 

8. Kontrola narażeni  i środki ochrony osobistej 

9.  Właściwości fizyczne i chemiczne 

10. Stabilność i reaktywność 
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 Klasyfikacja preparatu dokonana metodą obliczeniową zgodnie z obowiązującymi przepisami wykazała, że produkt 

nie jest  zaklasyfikowany jako niebezpieczny.  

Jednakże produkt może spowodować chwilowe podrażnienie oczu i skóry, a także podrażnienie układu oddechowego 

po długotrwałym  wdychaniu.  

 

 

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Parametry kontroli zanieczyszczenia środowiska:  

Przestrzegać dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych 

do wód lub do ziemi (RMŚ z dnia 8 lipca 20p04r., Dz.U. Nr 168 poz. 1763) i dopuszczalnych 

wartości wskaźników jakości wód powierzchniowych ( RMŚ z dnia 11 lutego 2004r. Dz.U. Nr 32, 

poz. 284).  

 

 

Postępowanie z odpadowym produktem:   

Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. 

Postępować zgodnie z zgodnej z obowiązującymi przepisami – ustawa z dn. 27 kwiecień 2001 r. z 

późniejszymi zmianami.  

Postępowanie z opakowaniami:     

Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 27.04.2001 (Dz. U. nr 62, poz. 628), 

z dnia 11.05.2001 (Dz. U. 63 poz. 638) oraz Rozporządzenia z dnia 27.09.2001 (Dz. U. nr 112, poz. 

1206) 

Dokładnie opróżnione opakowania  mogą być przeznaczone do recyklingu. 

 

 

Produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu obowiązujących  przepisów transportowych. 

 

 
 

 Klasyfikacja preparatu dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami wykazała, że produkt nie jest 

zaklasyfikowany jako niebezpieczny.  

Zaleca się jednak oznakowanie opakowań: 

      Chronić przed dziećmi 

     

 

 Kartę wykonano zgodnie z: 
  

Znaczenie symbolu zagrożenia i zwrotu R wymienionych w punkcie 3 

   Xi - Preparat drażniący 

   R36 - Działa drażniąco na oczy. 

 

Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z następującymi danymi źródłowymi: 

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. 

Dyrektywa 1999/45/WE 

Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84; Nr 100 poz. 1085; Nr 

123, poz. 1350; Nr 125, poz. 1367 ze  zmianą  z dnia  5 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1187).  

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  oznakowania 

opakowań  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz. U. 2004 nr 260 poz. 2595; 

 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września  2003 r.  w sprawie  oznakowania  opakowań  substancji  

niebezpiecznych i preparatów  niebezpiecznych  (Dz. U. Nr 173, poz. 1679).; zm. Dz. U.  nr 260 poz. 2595 z 2004r 

 Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów sposobu  klasyfikacji substancji i 

preparatów chemicznych (Dz. U. Nr  171, poz. 1666). ze zm. 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października  2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i 

sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych Dz. U. 2004 nr 243 poz. 2440; 

11. Informacje toksykologiczne 

12. Informacje ekologiczne 

13. Postępowanie z odpadami 

14. Informacje transportowe 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

16. Inne informacje 



 

 4 /4 

 R 

 Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji  niebezpiecznych, preparatów 

niebezpiecznych, których opakowania  zaopatruje się  w zamknięcia  utrudniające  otwarcie  przez dzieci  i wyczuwalne 

dotykiem  ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U.  Nr 128, poz. 1348). 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie 

najwyższych  dopuszczalnych stężeń  i natężeń  czynników szkodliwych  dla zdrowia w środowisku pracy ze zm. 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 6 czerwca  2002 r. w sprawie  dopuszczalnych poziomów niektórych 

substancji w powietrzu, alarmowych poziomów  niektórych  substancji  w powietrzu oraz marginesów tolerancji  dla 

dopuszczalnych poziomów  niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796) 

 Ustawą z dnia 27  kwietnia   2001 r. o  odpadach  (Dz. U. Nr 62, poz. 628)z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem  

Ministra Środowiska  z dnia 27 września 2001 r.  w sprawie  katalogu odpadów (Dz. U.  Nr 112 poz. 1206).  

 Klasyfikacją materiałów  niebezpiecznych  według Umowy Europejskiej dotyczącej Międzynarodowego Przewozu 

Materiałów Niebezpiecznych ADR (ważnej od 1 lipca 2001 r.), którego karta dotyczy. 

Rozporządzeniem  Ministra Gospodarki i  Pracy  z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, 

zakazów  lub  warunków produkcji, obrotu lub stosowania  substancji  niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych 

oraz zawierających je produktów. 

1) par. 1 pkt. 9 w zakresie par. 17 ust. 2 rozporządzenia (Dz. U. z 2004 r nr 168, poz. 1762), w brzmieniu nadanym  

niniejszym rozporządzeniem, wchodzi w życie z dniem 1 września 2005r.  

2) par. 1 pkt. 13 w zakresie zakazu: a) wprowadzania do obrotu  i stosowania pochodnych pentabromowych eteru 

difenylowego C(12)H(5)Br(5)O oraz B0 wprowadzania do obrotu produktów zawierających substancje, o których mowa 

w lit. a w ratunkowych  systemach  ewakuacyjnych w lotnictwie, wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006-05-10 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia   z dnia  28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości 

fizykochemicznych toksyczności  i ekotoksyczności substancji  i preparatów chemicznych Dz. U. 2003 nr 232 poz. 

2343; ze zm. 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 21 listopada 2005 r.  zmieniające rozporządzenia  w sprawie metod 

przeprowadzania  badań  właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów 

chemicznych Dz. U. 2005 nr 251 poz. 2119 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września  2005 r. w sprawie  wykazu substancji  niebezpiecznych  wraz z ich 

klasyfikacją i oznakowaniem Dz. U. 2005  nr 201 poz. 1674; 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia   z dnia 30 grudnia  2004 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy związanej  z 

występowaniem  w miejscu pracy czynników chemicznych Dz. U. 2005 nr 11  poz. 86; 

Rozporządzeniem  Ministra Gospodarki i  Pracy  z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie  ograniczeń, zakazów lub warunków  

produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je 

produktów; Dz. U. 2004 nr 168 poz. 1762;  zm. 2005 Dz. U. 39 poz. 372 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia a dnia 14 grudnia 2004 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie karty 

charakterystyki substancji niebezpiecznej  i preparatu  niebezpiecznego (Dz. U. z 2005 roku nr 2 poz. 8) 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie substancji  chemicznych  występujących  w 

produkcji  lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu (Dz. U.  nr 12 poz. 111) 

Ustawą  z dnia 26 czerwca 1974 roku. Kodeks pracy (Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 

1997 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks Pracy Dz. U. z 1998 roku nr 21 poz. 94 z 

późniejszymi zmianami) 
 

Dane opierają się na stanie naszej wiedzy na dzień 12.07.2007 r., nie określają jednak w sposób ostateczny  właściwości 

produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów. 
 

Osoby kontaktowe:   

Ewa Bowszyc-Gawęda tel. 058 785 00 66 lub (058) 785 00 85 w. 66; 

 Jerzy Zienkiewicz, tel.: (058) 785 00 85 


