
                             Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO
Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006   Parlamentu 
Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH)

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

Identyfikacja preparatu: Piana aktywna 

Zastosowanie preparatu: Produkt przeznaczony jest do mycia samochodów za 
pomocą urządzeń wytwarzających pianę.

Identyfikacja producenta: Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 9
Tel.: (061) 826-16-16
Fax: (061) 820-84-22
e-mail: jax@jax.com.pl

Telefony alarmowe: Tel.: (061) 826 16 16  w godz. 8.00 – 16.00

Data sporządzenia: 08.11.2011
Data aktualizacji: 05.07.2012
Sporządził: Joanna Turkiewicz
Zaakceptował: Michał Mierzwa
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2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ:

Preparat został sklasyfikowany jako bezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
02.09.2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, 
poz. 1666 ze zmianami w Dz. U. z 2004 r. nr 243, poz. 2440).

3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Charakterystyka chemiczna:

Substancja Numer CAS Numer 
WE

Numer 
indeksowy Stężenie Symbol Zwroty R

Alkilopoliglukozydy C10-16 110615-47-9 - - c<10% Xi R 41

Nitrylotrójoctan trójsodowy 5064-31-3 225-768-6 607-620-00-6 c<5% - -

Wodorotlenek sodu 1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 c<5% C R 35

Oksyetylenowany alkohol 
laurylowy 68002-97-1 polimer - c<1% Xn, Xi R 22

R 36/38

Określenie rodzaju zagrożenia:
Xi – substancje i preparaty drażniące
Xn – substancje i preparaty szkodliwe
C – substancje żrące
R 36/38 - działa drażniąco na oczy i skórę
R 22 – Działa szkodliwie po połknięciu
R 35 – Powoduje poważne oparzenia 
R 41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

4. PIERWSZA POMOC

• Narażenie inhalacyjne:
-Wentylacja świeżym powietrzem
-W razie potrzeby wezwać pomoc medyczną
• Kontakt z oczami:
-Przemywać  oczy  zimną  bieżącą  wodą  przez  15  minut  (mały  przepływ  wody  skierowany  na  stronę 
zewnętrzną twarzy - nigdy w stronę oka zdrowego) 
-Zapewnić kontrole okulistyczną
• Kontakt ze skórą:

 -Zabrudzoną odzież zdjąć
 -Skażone miejsca zmyć dużą ilością wody
 -W przypadku podrażnienia, zaczerwienienia zapewnić konsultację dermatologiczną.
• Połknięcie:
-Nie prowokować wymiotów (wymioty w przypadku utraty świadomości mogą doprowadzić do zadławienia)
-Jeżeli zatruty jest przytomny wypłukać wodą usta
-Wezwać pomoc medyczną
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5.     POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU:

Produkt  jest niepalny.

Właściwe środki gaśnicze:
Proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany odporne na alkohol, woda- prądy rozproszone. Nie stosować wody 
w pełnym strumieniu.
Środki ochronny indywidualnej dla strażaków:
Aparat izolujący drogi oddechowe.

6.     POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA:

Ochrona środowiska:
Nie dopuścić do dostania się do ziemi, wód gruntowych i powierzchniowych.
Metody oczyszczania:
Preparat zebrać mechanicznie. Zebrać materiałami pochłaniającymi ciecze.

7.     POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE:

          Postępowanie:
Wyrób stosować z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pojemniki przechowywać 
szczelnie zamknięte. Nie są wymagane szczególne środki ochrony przeciwpożarowej.

          Magazynowanie:
Magazynować  wyłącznie  w  certyfikowanych,  właściwie  oznakowanych,  szczelnie  zamkniętych 
opakowaniach. Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

8.     KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ:

       Parametry kontroli narażenia:
       

Wodorotlenek sodu:                                       
(CAS: 1310-73-2) NDS – 0,5 mg/m3

NDSCh – 1 mg/m3

Ochrona dróg oddechowych:
Nie są wymagane w normalnych warunkach użytkowania.
Ochrona rąk: 
Rękawice ochronne.
Ochrona oczu:
Okulary ochronne w szczelnej obudowie.
Ochrona skóry:
Odzież ochronna.

9.   WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

Postać: Jednorodna ciecz, bez zanieczyszczeń 
mechanicznych

Kolor: Bezbarwny
Zapach : Bezwonny
Temperatura wrzenia: Brak danych
Temperatura topnienia: Brak danych
Temperatura zapłonu: Brak danych
Temperatura samozapłonu: Nie dotyczy

                                                                            3 z 5



                             Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Granice wybuchowości: Brak danych
Palność: Ciecz niepalna
Prężność par ( w 20˚C) Brak danych
Gęstość (w 20˚C) [g/cm3] 1,040 g/cm3

Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
pH: 11,5 – 12,5
Zawartość suchej masy [%] Brak danych
(nie mniej niż)

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność:
Stabilny przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania i stosowania.
Warunki, których należy unikać: 
Unikać kontaktu z innymi chemikaliami. Unikać kontaktu z kwasami.
Niebezpieczne produkty rozkładu: 
Brak

11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE:

Toksyczność ostra: brak danych.
Toksyczność inhalacyjna: brak danych.
Działanie mutagenne: brak danych.
Działanie rakotwórcze: brak danych
Szkodliwe działanie na rozrodczość: brak danych.
Inne informacje:
Produkt żrący. Działa żrąco na błony śluzowe i skórę. 

12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE

Mobilność w środowisku:
Produkt dobrze rozpuszczalny w wodzie.
Ekotoksyczność:
Brak danych ekologicznych
Produkt nie powinien wykazywać skłonności do bioakumulacji.

13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczania wód powierzchniowych, cieków
powierzchniowych i gleby.
Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628- 
tekst ujednolicony)
Przestrzegać przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63 z 2001 r., poz. 
638- tekst ujednolicony)

14.  INFORMACJE O TRANSPORCIE:
Klasa niebezpieczeństwa w transporcie wg ADR/ RID 

Produkt  ten  uznawany  jest  za  bezpieczny  w  rozumieniu  zapisów  sformułowanych  w  przepisach 
transportowych ADR/RID.
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15.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH:

Zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Zdrowia  z  2  września  2003  r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173/2003, poz. 1679 ze zmianami z 9 
listopada 2004r. Dz. U. nr 260, poz. 2595) preparat wymaga oznakowania.

Na oznakowaniu ostrzegawczym należy umieścić nazwę handlową, informację o zastosowaniu preparatu, 
ilość preparatu zawartą w opakowaniu, adres oraz numer telefonu producenta odpowiedzialnego za 
wprowadzenie do obrotu produktu na terenie RP.

PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY LUDZI BĄDŹ ŚRODOWISKA:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63/2011, poz. 
322) 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r.  w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171/2003, poz. 1666 z późniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r.  o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 20/2009, poz.106)

4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63/2001, poz. 
638 z późniejszymi zmianami)

5. Rozporządzenie WE nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
     Detergentów
6. Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie

REACH
7. Rozporządzenie WE nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

 

16.  INNE INFORMACJE 
Zdolność do biodegradacji produktu opracował we wrześniu 2005 r. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
„Blachownia”, ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn Koźle.
Treść zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwroty R) dotyczących składnika preparatu (patrz rozdział 2 
karty charakterystyki).

        Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżące dostępne dane charakteryzujące 
produkt oraz doświadczenie  i  wiedzę posiadaną przez  producenta.  Nie  stanowią one opisu 
jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować jako 
pomoc dla bezpiecznego postępowania w składowaniu, stosowaniu i transporcie produktu. Nie 
zwalnia  to  użytkownika  od  odpowiedzialności  za  niewłaściwe  wykorzystanie  powyższych 
informacji oraz od przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.
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