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1. identyfikacja  
preparatu/  
identyfikacja  
producenta 

 
Nazwa handlowa preparatu: 
ACRYL–B – Powłoka akrylowa samopołyskowa na bazie związków akrylowych i 
wosków do powlekania podstawowego wszystkich gładkich podłóg wykonanych 
z tworzyw sztucznych, PCV, azbestu winylowego, linoleum, kolowinylu, gumy i 
asfaltu.  
 
Producent: 
Cleanfix Reinigungssysteme AG 
CH-9247 Henau-Uzwil/SG 
Szwajcaria 
 
Dystrybutor: 
Cleanfix Polska Sp. z o.o. 
Ul. Kosynierów 1 
05-803 Pruszków 
Telefon alarmowy: 112 lub + 48 22 7290088 (czynny w godzinach 8 – 16) 
e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: biuro@cleanfix.pl 
 

 
2. identyfikacja  
zagrożeń 

 
Zagrożenia dla człowieka: nie ma 
Zagrożenia dla środowiska: produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny 
dla środowiska. 
Inne zagrożenia: nie ma. 
 

 
3. skład  
chemiczny  i  
informacja  o  
składnikach 

 

Nazwa niebezpiecznej substancji 
i zakres stężeń 

Numer CAS Numer WE 
Symbole 

niebezpieczeństwa 

2-(2-Butoxyetoxy)etanol < 5% 112-34-5 203-961-6 Xi; R 36 

Ester trójbotoksyetylowy 
kwasu fosforowego 

< 5% 78-51-3 201-122-9 Xi; R 36/37/38 

 

Pełne brzmienie zwrotów R znajduje się w punkcie 16 karty. 
 

 
4. pierwsza  
pomoc 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zalecenia ogólne: należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i 
użytkowania zamieszczonych na etykiecie. Przy wystąpieniu symptomów lub w 
wypadkach wątpliwych zasięgnąć rady lekarza. 
Skażenie drogami oddechowymi: wyprowadzić na świeże powietrze. 
Spożycie: wypłukać usta wodą, podać wodę do picia. Nie wywoływać 
wymiotów! Wezwać lekarza. 
Skażenie skóry: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skażone partie skóry zmyć 
dokładnie wodą. W przypadku podrażnienia skonsultować się z lekarzem. 
Skażenie oczu: przemywać wodą lub roztworem fizjologicznym (0,9% roztwór 
NaCl lub 5% roztwór glukozy) przynajmniej przez 15 minut. Powieki trzymać 
szeroko rozwarte. Chronić niepodrażnione oko. Wyjąć szkła kontaktowe. 
Skonsultować się z lekarzem. 
 

 
5. postępowanie  
w  przypadku  
pożaru 
 
 

 
Odpowiednie środki gaśnicze: proszek gaśniczy, woda, piana. Stosować 
środki gaśnicze dostosowane do pozostałego otoczenia. 
Nieodpowiednie środki gaśnicze: zwarty strumień wody – ryzyko 
rozprzestrzenienia pożaru. 
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5. postępowanie  
w  przypadku  
pożaru 

 
Środki ochrony indywidualnej dla strażaków: nie należy przebywać w 
zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia 
i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza. 
Uwagi dodatkowe: produkt niepalny. Miesza się z wodą w każdych 
proporcjach. Nie dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do wód 
powierzchniowych lub gruntowych.  
 

 
6. postępowanie  
w  przypadku  
niezamierzonego  
uwolnienia  do  
środowiska 

 
Środki ostrożności dla osób: unikać kontaktu z oczami i skórą. 
Środki ostrożności względem środowiska: nie dopuścić do przenikania 
koncentratu do wód powierzchniowych i gruntowych. 
Metody usuwania wycieków: w przypadku rozlania większych ilości zebrać za 
pomocą materiału absorpcyjnego (np. piasek, ziemia okrzemkowa, trociny) do 
oznakowanego pojemnika, następnie poddać utylizacji, mniejsze ilości 
spłukać do kanalizacji dużą ilością wody, odpowiednio je rozcieńczając. 
Postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zachowania się 
w sytuacji wypadku.  
 

 
7. postępowanie  
z  preparatem   
i  jego  
magazynowanie 

 
Postępowanie z preparatem: zachować szczególną ostrożność, unikać 
kontaktu z oczami i skórą, stosować zgodnie z zaleceniami, nie spożywać 
posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania preparatu. 
Szczegółowe informacje o stosowaniu preparatu znajdują się na ulotce 
informacyjnej. 
Magazynowanie: przechowywać w wydzielonym, dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych, stojących pionowo 
pojemnikach; składować w temperaturze pokojowej; przechowywać z dala od  
źródeł ciepła. 

 
8. kontrola  
narażenia  i  
środki  ochrony  
indywidualnej 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wartości graniczne narażania:  
 

Specyfikacja NDS  NDSCh NDSP DSB 

(2-Butoxyetoxy)etanol  

[CAS 112-34-5] 
100mg/m

3
 1 mg/m

3
   

 
Kontrola narażenia w miejscu pracy: postępować zgodnie z dobrą 
przemysłową praktyką higieniczną i zaleceniami bezpieczeństwa, stosować 
tylko zgodnie z zaleceniami. Po każdym narażeniu na produkt, przed przerwą 
jak i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem. 
Ochrona układu oddechowego: w normalnych warunkach stosowania nie jest 
wymagana. 
Ochrona oczu: w normalnych warunkach stosowania nie jest wymagana. 
Ochrona rąk: w przypadku długotrwałego lub częstego kontaktu z produktem 
nosić odpowiednie rękawice ochronne. 
Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. 

Wyboru materiału na rękawice ochronne należy dokonać przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości 

przenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od 

innych cech jakościowych i zmienia się w zależności od producenta. Od producenta rękawic należy uzyskać 

informacje na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać. 

Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. 

zm.). Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynności oraz 

spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również ich konserwację i oczyszczanie. 

Kontrola narażenia środowiska: nie należy dopuścić do przedostania się 
dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby. W 
przypadku odprowadzania rozcieńczonych roztworów produktu do 
sieci kanalizacyjnej należy przestrzegać odpowiednich przepisów.  
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9. właściwości  
fizyczne i 
chemiczne 

 
Informacje ogólne: 
stan skupienia/postać: ciecz 
barwa: mleczna 
zapach: charakterystyczny 
 
Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska: 
wartość pH (koncentrat): ok. 8 
wartość pH (1% roztwór): ok. 7 
temperatura wrzenia: ok. 100°C 
temperatura zapłonu: brak danych 
palność: produkt niepalny 
właściwości wybuchowe: nie posiada 
właściwości utleniające: brak danych 
prężność par (kPa): brak danych 
gęstość (20°C): 1,019 g/cm3 

rozpuszczalność wodzie: miesza się z wodą w każdych proporcjach 
współczynnik podziału n-oktanol/woda: brak danych 
lepkość: 10 mm2/s 
gęstość par: brak danych 
szybkość parowania: brak danych 

 
10. stabilność   
i  reaktywność 

 
Stabilność: w normalnych warunkach produkt jest trwały. 
Unikać kontaktu z: nie ma. 
Niebezpieczne produkty rozkładu: przy stosowaniu zgodnie z 
przeznaczeniem nie występują reakcje niebezpieczne i niebezpieczne produkty 
rozkładu. 
 

 
11. informacje  
toksykologiczne 

 
Toksyczność komponentów: brak danych. 
Toksyczność preparatu: 
Wartość LD50 dla preparatu: nie określono. 
Kontakt ze skórą: może powodować podrażnienie skóry. 
Kontakt z oczami: powoduje podrażnienie. 
Narażenie układu pokarmowego: nie powoduje podrażnienia. 

 
12. informacje  
ekologiczne 
 
 
 

 
Ekotoksyczność: brak danych 
Mobilność: łatwo rozpuszcza się w wodzie 
Trwałość i zdolność do rozkładu: produkt biodegradowalny 
Zdolność do akumulacji: brak danych 
Inne szkodliwe skutki działania: brak danych 
Dodatkowe informacje: produkt nie był testowany. Brak szczegółowych 
danych o ekotoksyczności preparatu. Nie należy dopuścić do przedostania się 
dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby. 
 

 
13. postępowanie  
z  odpadami 

 
Zalecenia dotyczące preparatu: nie wylewać resztek do naturalnych systemów 
wodnych. Postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. 
Proponowany kod odpadów: 07 06 99 (inne nie wymienione odpady w grupie 07 
06: odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, 
natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków) 
Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: oczyszczone opakowania mogą 
być poddane recyklingowi. 
 

 
14. informacje  o  
transporcie 

 
Produkt nie jest niebezpieczny podczas transportu drogowego, kolejowego, 
drogą morską i lotniczą. 
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15. informacje  
dotyczące  
przepisów  
prawnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacje na opakowaniu 
Symbole ostrzegawcze: brak 
 
Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie:  

- 

 
Określenia rodzaju zagrożenia: brak 
 
Określenia dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną 
substancją: 
S56 produkt i jego opakowanie bezpiecznie zutylizować 
 
Zastosowane przepisy krajowe: 
Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 
11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. Nr 152, poz. 1222).  
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach 
chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 20, poz. 106).  
Rozporządzenie MZ z dnia 4 września 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 174, poz. 1222, z późn zm. Dz. U. 
2009, Nr.43, poz.353).  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji 
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140).  

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145).  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 
439).  
Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
(Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z późn. zm. Dz. U. Nr 212, poz. 1769 z 2005 r.).  
Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do 
załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 
1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162).  
Rozporządzenie MOŚ z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 
112, poz. 1206).  
Rozporządzenie MGiP z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub 
warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych preparatów 
niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 z 2004 r. 
wraz z późn. zm. Dz. U. Nr 190, poz. 1163 z 2008 r.).  
Rozporządzenie MPiPS z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z 2005 r.).  
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 z 2005 r. z późn. zm.).  
Inne zastosowane przepisy  
1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowania 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 
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE.  
1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 
zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  
67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.  
1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów  



KARTA CHARAKTERYSTYKI  
PREPARATU CHEMICZNEGO 

ACRYL - B 
 

CLEANFIX POLSKA Sp. z o.o. ul. Kosynierów 1; 05-803 Pruszków;  
                                                    tel. +48 22 729 00 88; www.cleanfix.com - 5 - 

 

15. informacje  
dotyczące  
przepisów  
prawnych 
 

 
niebezpiecznych.  
648/2004/WE Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2004 z 
dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego 
załączników III i VII oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 
czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI 
do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych). 
 

 
16. inne  
informacje 
 
 
 
 
 

 
Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania, szczegółowe informacje 
o stosowaniu preparatu znajdują się na ulotce informacyjnej. 
 
Wykaz i brzmienie zwrotów R zamieszczonych w pkt 3: 
R36 Działa drażniąco na oczy 

R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. 
 
Szkolenia: przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien 
zapoznać się z zasadami BHP odnoście obchodzenia się z chemikaliami, a w 
szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. 
Dodatkowe informacje: klasyfikacja produktu została ustalona na podstawie 
faktycznego stężenia każdego z komponentów i przedstawia rzeczywiste 
zagrożenia, jakie stwarza ten produkt. Rzeczywista wartość stężeń 
poszczególnych komponentów mieści się zawsze w odpowiednim przedziale. Z 
tego też powodu końcowa klasyfikacja produktu może odbiegać od klasyfikacji 
obliczonej na podstawie górnych wartości stężeń. 
 
NDS Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 
NDSCh Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 
NDSP Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe 
DSB Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym 
 

Data opracowania:  05.05.2008 
Data aktualizacji:   01.06.2010 
Wersja:    1.2/PL 
Zmiany:    pkt.15 
 

 
Karta ta unieważnia i zastępuje wszystkie dotychczasowe jej wersje. 
 

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące 
produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie 

stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych 
właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w 
transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od 
odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z 

przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. 

 

 


