
                  KARTA CHARAKTERYSTYKI 
                  PREPARATU CHEMICZNEGO.

             Data sporządzenia:   03.06.2006r
                 Data aktualizacji:     04.01 2007r.

       1.  IDENTYFIKACJA PREPARATU/ IDENTYFIKACJA 
             PRODUCENTA.

 Nazwa produktu
            „OSKAR” balsam płyn do mycia naczyń.
                Producent:
                Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kamal” Aleksander Kamiński ul. Miechowska 10
                85-875 Bydgoszcz , tel/ fax  052 3450549, 052 3450417, 
                e-mail: kamal@kamal.com.pl
                Straż pożarna: 998

       2.   SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH.
   Wodny roztwór substancji <5% <5% anionoczynnej ,gliceryny,

 kompozycji zapachowej, soli,  dyspersji kopolimeru akrylowo
-styrenowego,biocyd, barwnik.

 
Nazwa surowca   Numer CAS     Numer WE         %          Zagrożenie.        Zwrot

      R
Sodium C12-15                 91648-56-5      293-918-8        <5<15 Xi R 36/38
Pareth-3Sulfate

         Sodium Styrene            <0,2               
/Acrylates Copolimer
Parfum: 
AMYLCINNAMAL- 101-86-0    202-983-3           <0,02 R 43
BENZYL SALICYLATE-118-58-1; 204-262-9      <0,02                                 R 43

         Konserwant:
         Methylchloroisothiazolinone,   55965-84-9             < 0,001                              R 43
         Methyloisothiazolinone

3 IDENTYFIKACJA ZAGROŻENIA.
    Preparat nie został zakwalifikowany jako niebezpieczny.

    

4.  PIERWSZA POMOC.
Przy wdychaniu: brak zagrożenia

             Kontakt ze skórą: brak zagrożenia
Kontakt z oczami: przemyć dużą ilością wody, przynajmniej 10 min przy otwartych 
powiekach. W przypadku komplikacji wezwać lekarza.

                              



                   
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU.   

  Preparat niepalny.
Specjalne zagrożenie: brak.
Specjalistyczny sprzęt ochronny: brak
Informacje  dodatkowe:  butelki   tworzywowe  narażone  na  działanie  ognia  lub 
wysokiej temperatury  chronić  rozproszonym  prądem  wody,  o  ile  to  możliwe, 
usunąć z obszaru zagrożenia.
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6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA

DO ŚRODOWISKA.

Środowiskowe środki ostrożności: nie dopuszczać do przedostania 
się do kanalizaci wód gruntowych. Zebrać przy pomocy substancji
aborbującej ciecze, przekazać do utylizacji.

 

7. OBCHODZENIE SIĘ Z PREPARATEM
I MAGAZYNOWANIE
Stosowanie zgodnie z informacją znajdującą się na etykiecie butelki tworzywowej 

szczelnie zamkniętej nakrętką.
Opakowanie stanowią butelki tworzywowe umieszczone na tekturowej podkładce 

w termokurczliwym półrękawie.
Preparat  przechowywać  w  pomieszczeniach  suchych,  przewiewnych  w 

temperaturze   -8ºC do + 25ºC.

 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI KONTROLI  
INDYWIDUALNEJ

Ochrona dróg oddechowych – nie wymagana.
               Ochrona oczu   -  nie wymagana przy stosowaniu zgodnie ze sposobem użycia. 
               Ochrona rąk   -    nie wymagana

9. WŁAŚCIWOŚCI  FIZYKOCHEMICZNE.
    

Wygląd  ----- gęsta,  ciecz bez zanieczyszczeń
                    Barwa    - --  żółta, zielona
                    Zapach  ----- charakterystyczny dla użytej kompozycji zapachowej
                    Gęstość (temp.20ºC) ---------1,0183-1,089

pH (20ºC)----6-8
                    Temperatura wrzenia : ok.100ºC
                    Temperatura rozkładu: ok. 100ºC
                    Temperatura zapłonu: brak danych
                    Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny
                    Inne rozpuszczalniki: rozpuszczalny w alkoholu  etylowym
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10.STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ.
W normalnych warunkach substancja stabilna.
 

11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.

Toksyczność ostra doustna: LD50  ( dla szczura) wynosi 9421 mg/kg.

12.INFORMACJA EKOLOGICZNA.

Zdolność biodegradacji dla stosowanego detergentu 99,2%, oznaczona zgodnie 
z 82/243/EEC.
Ostateczna biodegradacja tlenowa wykonana metodą respirometrii
manometrycznej według dyrektywy 67/548/EWG załącznik V.C.4-D
wynosi 73,0%.
Nie bioakumuluje się w organizmach wodnych, BCF< 100 ( dane literaturowe)
Nie stwierdzono hamowania wzrostu na bakteriach ściekowyCH.

13.POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI. 
               Produkt : w razie wystąpienia konieczności  utylizacji należy zwrócić się po usługę
               lub poradę do licencjowanego zakładu utylizacji odpadów, ewentualnie

           do terenowej jednostki ratownictwa chemicznego.

       Opakowanie: puste opakowanie jednostkowe po zużytym preparacie w gospodarstwie
           domowym przemyć kilkakrotnie wodą, resztki wody wylać i wrzucić do
           pojemnika na opakowania tworzywowe.

Odpady  te  są  poddawane  recyklingow  w  wyspecjalizowanych 
zakładach.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE.
                 Transpot lądowy (RID/ADR):  nie podlega ograniczeniom przepisów
                 Transpot morski (IMDG): brak danych
                 Transport lotniczy (ICAO/IATA): brak danych
                 Informacje dodatkowe: zaleca się kryte środki transportu.

  15. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PRZEPISÓW 
                  PRAWNYCH.  

Kartę sporządzono i wypełniono zgodnie z Ustawą  z 11 stycznia 2001r 
o substancjach i preparatach  chemicznych ( Dz. U. Nr 11 poz. 84)  z późniejszymi
 zamianami).
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 Wzór karty charakterystyki na podstawie Rozporządzenia Ministra
 Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
 niebezpiecznego z dnia 3 lipca 2002r. ( Dz.U. 2002R nr 140 poz. 1171) 
 z późniejszymi zmianami.

Oznakowanie opakowań według Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
 oznakowania  opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów
 niebezpiecznych z 2 września 2003r ( Dz. U. Nr 173 poz. 1679) z późniejszymi
 zmianami.

  
 Wymagane symbole na opakowaniu jednostkowym:

                     -  Symbole bezpieczeństwa ----    S 1/2 -przechowywać w zamknięciu poza
           zasięgiem dzieci

           

16.INNE INFORMACJE
Powyższe informacje zawarte w karcie charakterystyki opisują wymagania 
bezpieczeństwa produkowanego przez nas wyrobu.

 


