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Zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i REACH [1] 
Data sporządzenia  21.12.2006 r. Data aktualizacji 08.05.2009 r. 

    

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSI ĘBIORSTWA 
 

Nazwa handlowa Adilon B    Rez.-Nr 410456 
Zastosowanie Zasadowy preparat do czyszczenia. 

 

Informacje teleadresowe 

PRODUCENT DYSTRYBUTOR 
BAYROL Deutschland GmbH, A Chemtura Company FUNAM sp. z o.o. 

Lochhamer Straβe 29; D-82152 Planegg ul. Mokronoska 2; Wrocław 
tel. +49 (0) 89  85701-0 

fax: +49 (0) 89 85701-241 
bayrol@bayrol.de 

tel. 071-364-37-57 / - 44 / -21 
fax: 071-364-55-23 

e-mail: funam@funam.pl  

Telefony alarmowe 
 
informacje o ośrodkach 
toksykologicznych w innych 
miastach Polski 
zamieszczono w punkcie 16 

Pogotowie Ratunkowe StraŜ PoŜarna Pogotowie Wodociągowo-
Kanalizacyjne 

999 998 994 

Pogotowie Energetyczne 
Stanowisko Koordynacji 
Ratownictwa (Wrocław) 

Centrum Medycyny Ratunkowej - 
Oddział Ostrych Zatruć - 
Dyspozytor (Wrocław) 

991 071-368-22-36 071-789-01-65 
 

2. IDENTYFIKACJA ZAGRO śEŃ 
 

 
C R 34 Powoduje oparzenia. 

Klasyfikacja preparatu zgodnie z przepisami rozporządzeń [3, 17] 
 

3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH  

Wodny roztwór wodorotlenku sodu, niejonowych środków powierzchniowo czynnych i dodatków. 

CAS: 67-63-0 
EINECS: 200-661-7 
Indeks: 603-117-00-0 

propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol 
F; Xi; R 11-36-67 
S (2-)7-16-24/25-26 

5 % 

CAS: 1310-73-2 
EINECS: 215-185-5 
Indeks: 011-002-00-6 

wodorotlenek sodu  
C; R 35 
S (1/2)-26-37/39-45 

< 5 % 

Klasyfikacja substancji zgodnie z przepisami rozporządzenia [4]. 
 

4. PIERWSZA POMOC 
 

Zalecenia ogólne: Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Osoby udzielające pomocy muszą za-
chować odpowiednie środki ostroŜności, w celu zapewnienia własnego. W przypadku awarii lub jeŜeli źle 
się poczujesz - zasięgnij porady lekarza. 

Wdychanie: W przypadku zatrucia aerozolem - ewakuować poszkodowanego na świeŜe powietrze - zapewnić 
spokój i ciepło. Wezwać pomoc lekarską. W razie nieregularnego oddechu lub bezdechu zastosować sztucz-
ne oddychanie. W razie utraty przytomności zastosować ułoŜenie boczne ustalone. W przypadku podejrzenia 
zatrucia oparami - ewakuować poszkodowanego na świeŜe powietrze - zapewnić spokój i ciepło. W razie 
przedłuŜających się dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. 

Skóra: Niezwłocznie zdjąć zanieczyszczone części odzieŜy. Zanieczyszczone miejsca na skórze dokładnie 
zmyć duŜą ilością wody, a następnie wodą z mydłem. Zasięgnąć porady lekarza. 

Oczy: Oczy dokładnie, przez ok. 15 minut, przemyć duŜą ilością bieŜącej wody, przy szeroko rozwartych 
powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza okulisty. 

Połknięcie: W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Niezwłocznie wezwać pomoc lekarską. 
Poszkodowanego przenieść w bezpieczne miejsce i zapewnić spokój. Jeśli pomocy udziela wykwalifikowa-
ny personel – pozwolić poszkodowanemu wypić 1-2 szklanki wody. Nie próbować podawać doustnie Ŝad-
nych środków, jeśli poszkodowany nie jest w pełni przytomny. Nie wywoływać wymiotów. Nie pozostawiać 
poszkodowanego bez opieki.  

 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU 
 

Zalecane środki gaśnicze: Preparat niepalny. Stosować środki gaśnicze odpowiednie do materiałów magazyn-
nowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.  
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Nieodpowiednie środki gaśnicze: Nie określa się. 
Szczególne zagroŜenia ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów: Mogą wystąpić rozpryski 

gorącej i Ŝrącej cieczy.  
Specjalne wyposaŜenie ochronne straŜaków: WyposaŜenie straŜaków dostosować do lokalnych warunków 

akcji gaśniczej. 
Inne informacje: Sąsiednie pojemniki chłodzić wodą.  
 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
 

Indywidualne środki ostroŜności: Szczegółowe informacje zamieszczone są w punkcie 7 i 8. UniemoŜliwi ć 
dostęp osób postronnych. Zapobiegać tworzeniu aerozolu. Unikać kontaktu z preparatem. UŜywać odzieŜy 
ochronnej. 

Środki ostroŜności w zakresie ochrony środowiska: Nie dopuszczać do zanieczyszczania wód powierzchnio-
wych (gruntowych) oraz gruntu. Zapobiegać przedostaniu się zanieczyszczeń do kanalizacji. W przypadku 
przedostania się do rzek, przewodów kanalizacyjnych lub wodociągowych, powiadomić odpowiednie wła-
dze (Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa StraŜ PoŜarna, Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne). 

Metody oczyszczania/usuwania: W przypadku wycieku absorbować ciecz materiałem chłonnym do alkaliów 
np. piaskiem, ziemią okrzemkową, wermikulitem, sorbentem do cieczy silnie alkalicznych. Zebrać sorbent 
i grunt - umieścić w oznakowanym pojemniku, w celu dalszego bezpiecznego usunięcia. Postępowanie z od-
padami - pkt 13. Nie spłukiwać cieczy wodą. Pozostałości na powierzchni utwardzonej, po dokładnym 
zebraniu sorbentu, zmyć duŜą ilością wody.  

 

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE  
 

Postępowanie z preparatem: Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy [5] oraz szczegóło-
wych wymagań rozporządzenia [18]. Podczas pracy nie jeść i nie pić. Zapobiegać tworzeniu się aerozolu. 
Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. Nie wdychać aerozolu i oparów. UŜywać środków ochrony osobistej 
wymienionych w punkcie 8.  

Magazynowanie: Zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych. Magazynować w suchym i chłodnym 
miejscu. Magazynować na utwardzonej powierzchni. Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte. Po uŜy-
ciu pojemniki dokładnie zamknąć. Przechowywać w oryginalnych pojemnikach. Zadbać, by etykiety były 
dobrze widoczne. Magazynować osobno od kwasów. Zabezpieczyć przed zamarznięciem. Pomieszczenie 
magazynowe powinno spełniać wymagania przepisów budowlanych w zakresie magazynowania substancji 
chemicznych oraz rozporządzenia [18]. 

 

8. KONTROLA NARA śENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  
 

Dodatkowe zalecenia w zakresie środków inŜynieryjnych:  Nie określa się.  
Parametry kontroli nara Ŝenia [6]:  
� wodorotlenek sodu: NDS 0,5 mg/m3, NDSCh 1,0 mg/m3, NDSP nie określona, 
� izopropanol: NDS 900 mg/m3, NDSCh 1200 mg/m3, NDSP nie określona, 
Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu – 

metodyka pomiarów [7]:  
PN-88/Z-04005.06 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkaliów. Oznaczanie wodorotlenku 

sodowego na stanowiskach pracy płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. 
PN-92/Z-04224.02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu propylowego. Oznaczanie 

alkoholu izopropylowego na stanowiskach pracy metodą  chromatografii gazowej. 
Ogólne zalecenia higieniczne: Myć ręce przed kaŜdą przerwą i po zakończeniu pracy. Unikać kontaktu ze 

skórą i oczami. Nie wdychać aerozolu i oparów. Zaleca się uŜywanie kremów pielęgnacyjnych, zapobie-
gających wysuszeniu skóry - krem aplikować wyłącznie na dokładnie oczyszczoną skórę.  

Ochrona dróg oddechowych: Zakładać pełną osłonę twarzy. W przypadku powstawania aerozolu lub mgły – 
dodatkowo stosować maski przeciwpyłowe klasy P-1 odporne na alkalia. 

Ochrona rąk: Stosować rękawice ochronne (np. z kauczuku nitrylowo-butadienowego lub butylowego). Nie 
przekraczać dopuszczalnego czasu bezpośredniego kontaktu rękawic z preparatem.  

Ochrona oczu: Zakładać pełną osłonę twarzy. W przypadku zwiększonego ryzyka powstawania aerozolu lub 
rozprysków stęŜonego roztworu – dodatkowo zakładać ściśle przylegające gogle ochronne. 
Ochrona ciała: Zakładać fartuchy i obuwie ze szczelną cholewką - odporne na alkalia.  
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9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 

Postać ciecz 
Barwa jasnoŜółta 
Zapach słodkawy 
Temperatura zapłonu niepalny 
Gęstość w 20oC 1,05 g/cm3  
Rozpuszczalność w wodzie  nieograniczona 
Wartość pH (20 oC) 12,7 przy stęŜeniu 50 g/dm3  

 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 

Warunki, których nale Ŝy unikać: Nie określa się. 
Materiały, których naleŜy unikać: Kontakt z kwasami wywołuje gwałtowne reakcje egzotermiczne - niebez-

pieczeństwo rozprysku gorącej i Ŝrącej cieczy. Preparat atakuje aluminium, cynę, ołów, cynk z wydzieleniem 
wodoru. 

Informacje dodatkowe: Preparat moŜe odbarwiać tekstylia. 
 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE  
 

Toksyczność ostra: brak informacji o działaniu preparatu jako takiego, dla poszczególnych składników: 
 DL50 (mg/kg) 

(doustnie szczur) 
DL50 (mg/kg) 

(podanie na skórę -królik) 
CL50 (mg/dm3) 

(inhalacyjnie 4 godziny – szczur) 
wodorotlenek sodu 500 (królik) 500 – 1 350 50 
izopropanol 4 396 - 5 500 12 800 72,6 
 

Działanie na oczy: Wywołuje powaŜne oparzenia oczu. MoŜe powodować zmętnienie rogówki, uszkodzenia 
tęczówki, zmianę koloru oczu. 

Działanie na skórę: Wywołuje oparzenia. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji.  
Działanie w wyniku wdychania oparów: Wdychanie aerozolu w stęŜeniach znacznie przekraczających war-

tości NDS, NDSCh, moŜe wywołać podraŜnienie i poparzenia błon śluzowych i dróg oddechowych. Objawy 
mogą wystąpić do kilku godzin po ekspozycji. Symptomy naraŜenia: drapanie w gardle, kaszel, astma, trud-
ności w oddychaniu, bóle głowy i klatce piersiowej. MoŜe wystąpić perforacja układu oddechowego. 

Działanie po spoŜyciu: SpoŜycie wywołuje oparzenia ust, jamy ustnej, gardła, przełyku i Ŝołądka. U osób 
szczególnie podatnych lub po przebytych chorobach moŜe wystąpić perforacja układu pokarmowego. 

Informacje dodatkowe: Objawy naraŜenia mogą wystąpić z opóźnieniem po ekspozycji. 
 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE  
 

Brak informacji ekotoksykologicznych o działaniu preparatu jako takiego, dla poszczególnych składników: 
 CL50 (mg/l) (96 godzin) CE50 (mg/l) (48 godzin) CL50 (mg/l) (72 godziny) 

wodorotlenek sodu 45* (ryby) 100* (rozwielitka) brak danych 
izopropanol 4 200 - 11 130 (ryby) 13 299 (rozwielitka) > 1 000 (algi) 
* zaleŜy od właściwości buforujących wody i od twardości wody, 
 

Zapobiegać przedostawaniu się produktu do wód powierzchniowych, gruntowych, gleby, ziemi oraz do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. Bez ograniczeń miesza się z wodą. Ekotoksyczność związana jest ze zmianą 
odczynu pH wody. 
Biodegradowalność:  
� izopropanol: fotoliza w atmosferze - t1/2 od 1,3 do 6,2; biodegradowalny w środowisku wodnym (t1/2 w 

warunkach biotycznych 5 dni); biodegradacja w warunkach aerobowych przez osad czynny - od 100% po 4 
dniach do 95% po 21 dniach; 

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do 
urządzeń kanalizacyjnych [8]:  

Odczyn pH od 6,5 do 9,5.   Surfaktanty niejonowe – 20 mg/l. 
BZT5, ChZTCr –  mgO2/l - wartości wskaźników ustala zarządzający oczyszczalnią ścieków. 

Dopuszczalne stęŜenia gazów i par w części powietrznej urządzeń kanalizacyjnych: Nie dotyczy.  
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń gleby i ziemi [9]: Nie dotyczy. 
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13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI  
 

Przestrzegać ustawy o odpadach [10]. Odpady przekazać profesjonalnemu odbiorcy odpadów. Klasyfikację 
odpadów zawierających preparat oraz opakowaniowych przeprowadzić zgodnie z ustawą o odpadach, stosownie 
do warunków występujących w zakładzie uŜytkownika.  
Zaleca się [11]:          *- odpad niebezpieczny. 
06 02 04* wodorotlenek sodowy i potasowy.    
Zaleca się, dla odpadów, które powstają podczas uŜytkowania preparatu: 
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych. 
Istnieje moŜliwość zmiany klasyfikacji odpadów na podatnie badań odpadów [13]. W zakresie postępowania z odpadami 
opakowaniowymi przestrzegać przepisów ustawy [14]. 
 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE  
 

Klasyfikacja ADR [15, 16]. 
Klasa     8 
Kod klasyfikacyjny   C 5 
Grupa pakowania   III 
Nr UN     1824 
Nr rozpoznawczy zagroŜenia  80 
Nazwa   WODOROTLENEK SODOWY, W ROZTWORZE 
 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 

Oznakowanie opakowań zgodnie z [17]: 
Przed uŜyciem przeczytaj kartę charakterystyki lub ulotkę informacyjną. 

Znaki ostrzegawcze:     C Produkt Ŝrący 

 
zawiera: wodorotlenek sodu [CAS 1310-73-2]  

 

Zwroty R R 35 Powoduje powaŜne oparzenia. 
 

Zwroty S S 1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 

 S 26 
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć porady 
lekarza. 

 S 28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć duŜą ilością wody. 

 S 36/37/39 
Nosić odpowiednią odzieŜ ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub 
ochronę twarzy. 

 S 45 
W przypadku awarii lub jeŜeli źle się poczujesz , niezwłocznie zasięgnij porady 
lekarza - jeŜeli to moŜliwe, pokaŜ etykietę. 

 S 60 Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. 
 

Przywołane przepisy prawne 
[1] 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 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE oraz sprostowanie (Dziennik Urzędowy L 136, 29/05/2007) z 
późniejszymi sprostowaniami  i zmianami wraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w 
sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz. 1588) 

[2] Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późniejszymi 
zmianami). 

[3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu 
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 174, poz. 1222) oraz rozporządzenie zmieniające z dnia 5 
marca 2009 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 353). 

[4] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich 
klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674). 
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[5] Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Socjalnej sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) z późniejszymi zmianami (2007:49.330; 2008:108.690). 

[6] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych stęŜeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) wraz z rozporządzeniami 
zmieniającymi Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1769) oraz Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2007 r. (Dz. U. Nr 161, poz. 1142). 

[7] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645) wraz z rozporządzeniem zmieniającym z dnia 18 grudnia 2007 r. 
(Dz. U. Nr 241, poz. 1772).  

[8] Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 
964). 

[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów 
jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). 

[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 

1206). 
[12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopusz-

czania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553). 
[13] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, Ŝe odpady 

nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347). 
[14] Ustawa z dnia 27 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z późniejszymi 

zmianami). 
[15] Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671). 
[16] Oświadczenie Rządowe z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie wejścia w Ŝycie zmian do załączników A i B do Umowy 

europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w 
Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2013). 

[17] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecz-
nych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. nr 83, poz. 439). 

[18] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 
(Dz. U. Nr 21, poz. 73). 
 

16. INNE INFORMACJE 
 

Zakres aktualizacji:  pełna aktualizacja wynikająca ze zmiany deklaracji składu preparatu. 
 

PowyŜsze informacje są opracowane w oparciu o bieŜący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej 
jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, 
a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. 
W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za 
bezpieczne stosowanie produktu, a w szczególności z przestrzeganie przepisów prawa, spada na uŜytkownika. 
Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie karty charakterystyki producenta z dnia 
19.06.2007 r., informacji European Chemicals Bureau, The International Uniform Chemical Information Data-
base (IUCLID); NIOSH - The Registry of Toxic Effecte of Chemical Substances (RTECS); U.S. National 
Library of Medicine - Hazardous Substances Data Bank (HSDB) oraz obowiązujących w Polsce przepisów 
dotyczących substancji i preparatów chemicznych, przez firmę: "OIKOS" sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Łokietka 9/6a, 
071-311-66-18; www.oikoslab.pl  
 

Dodatkowe informacje o zagroŜeniach (opis oznaczeń do pkt 2): 
R 10 Produkt łatwo palny. 
R 11 Produkt wysoce łatwo palny. 
R 35 Powoduje powaŜne oparzenia. 
R 36 Działa draŜniąco na oczy.  
R 67 Pary mogą wywoływać uczucie - senności i zawroty głowy.  
S 2 Chronić przed dziećmi. 
S 7 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
S 16 Nie przechowywać w pobliŜu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. 
S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry. 
S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 
S37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. 
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INFORMACJA O OŚRODKACH TOKSYKOLOGICZNYCH: 
poniŜsze dane mają charakter informacyjny - w interesie uŜytkownika leŜy regularne sprawdzanie aktualności informacji o 

najbliŜszym ośrodku toksykologicznym 
GDAŃSK - (058) 349 28 31; KRAKÓW - (012) 683 11 34, (012) 683 13 00; LUBLIN - (081) 740 89 83; ŁÓDŹ - (042) 
657 99 00; POZNAŃ - (061) 847 69 46; RZESZÓW - (017) 866 44 09; SOSNOWIEC - (032) 266 11 45; TARNÓW - 
(014) 629 95 88; WARSZAWA - (022) 619 66 54, (022) 619 08 97; WROCŁAW - (071) 343 30 08 
 

Nie wykonano oceny bezpieczeństwa chemicznego – karta nie zawiera załączników. 


