
KARTA  CHARAKTERYSTYKI  PREPARATU  NIEBEZPIECZNEGO 

                                                AKTUALIZACJA 

  

Data aktualizacji: 2008-01-25 

Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki 

(Dz. U. Nr 215, poz. 1588). 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                   

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 

      IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA 

 

Nazwa handlowa: ALMYROL  

 

Zastosowanie: Do użytku profesjonalnego - dezynfekcja i mycie wyrobów medycznych  

 

Producent:  

Lysoform Dr Hans Rosemann GmbH 

Kaiser-Wilhelm-Straβe 133 

D-12247 Berlin 

Tel: 030/77992-0,    Fax: 030/77992-219     www. lysoform.de 

Tel. Informacyjny: Wydział Naukowo-Techniczny     030/77992-215 

 

Importer/Dystrybutor    

Medilab sp. z o.o. 

15-117 Białystok 

ul. Wasilkowska 51 

tel/fax (0-85) 675-14-89 

tel/fax (0-85) 676-13-55 

Telefon alarmowy: 

 Instytut Medycyny Pracy w Łodzi: 042 657 99 00; 042 631 47 67 

  

 

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 20 września 2007r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 

174, poz. 1222 z dnia 24 września 2007 r.), oraz na podstawie badań produktu w zakresie 

działania żrącego, 

Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny (C:34; Xn:R22; R43; N:R50/53) 

  

Zagrożenia dla zdrowia:  

Produkt żrący, szkodliwy i uczulający. Powoduje oparzenia. Działa szkodliwie po  

połknięciu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.  

 

Zagrożenia dla środowiska: 

Produkt niebezpieczny dla środowiska. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne,  

może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.   
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3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

Roztwór wodny alkiloaminy, czwartorzędowej zasady amoniowej, pochodnej  biguanidyny, 

substancji powierzchniowo-czynnych i kompozycji zapachowej

*

. 

 

Nazwa składnika            Stężenie  Klasyfikacja 

N-(3-aminopropylo)-N-

dodecylo-1,3-diamina 

Nr CAS: 2372-82-9  

Nr WE: 219-145-8 

Nr indeksowy: - 

 

           23,2% 

 

C: R35  

Xn:R22 

N: R50 

Chlorek 

didecylodimetyloamonium 

Nr CAS: 7173-51-5 

Nr WE: 230-525-2 

Nr indeksowy: 612-131-00-6 

 

 

           5,0% 

 

C: R34 

Xn: R22 

Chlorowodorek 

(poliheksametyleno) 

biguanidyny 

Nr CAS: 27083-27-8 

Nr WE: - 

Nr indeksowy: - 

 

 

 

              8,9% 

 

Xn:R22 

Xi: R38-41-43 

N: R50/53 

Izotridekanol etoksylowany 

Nr CAS: 69011-36-5 

Nr WE: - 

Nr indeksowy: - 

 

              ≤ 5,0% 

 

Xn: R22 

Xi: R41 

 

Kwas octowy 

Nr CAS: 64-19-7 

Nr WE: 200-580-7 

Nr indeksowy: 607-002-00-6 

 

              ≤ 5,0% 

 

C: R35 

R10 

* Kompozycja zapachowa: cytral, linalol, limonen, aldehyd heksylo-cynamonowy,  

kumaryna, eugenol, hydroksycytronellal.  

 

4. PIERWSZA POMOC 

Uwagi ogólne: 

W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych albo w przypadku wątpliwości zwrócić 

się o pomoc lekarza. Nie wywoływać wymiotów u osób nieprzytomnych. 

Inhalacja:  

Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić spokój ciepło. W 

przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen, w przypadku zatrzymania oddechu 

stosować sztuczne oddychanie.       

Kontakt z oczami:  

Natychmiast płukać oczy co najmniej 15 minut chłodną wodą przy szeroko odwiniętych  

powiekach. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.  

Kontakt ze skórą: 

Zdjąć zanieczyszczoną odzież i natychmiast spłukać skórę wodą. W przypadku 

zanieczyszczenia dużej powierzchni ciała, umyć pod natryskiem. Na miejsce oparzeń 

założyć jałowy opatrunek. Zapewnić pomoc lekarską.  
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Po połknięciu:    

Wypłukać jamę ustną wodą. Nie wywoływać wymiotów. Bezzwłocznie zapewnić pomoc  

lekarską ; udostępnić etykietę preparatu.   

 

 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

Zaleca się następujące środki gaśnicze: piana, dwutlenek węgla,  proszki gaśnicze, woda. 

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą; o ile 

możliwe usunąć z obszaru zagrożenia. Nie dopuścić do przedostania się ścieków po 

gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód.   

Produkty spalania : w środowisku pożaru wydzielają się tlenki węgla, amoniak, tlenki azotu, 

chlorowodór.  

Unikać wdychania produktów spalania; mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.     

Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków:   

Podczas gaszenia pożaru zaleca się odzież ochronną gazoszczelną z aparatem izolującym 

drogi oddechowe.  

 

 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 

ŚRODOWISKA 

Środki bezpieczeństwa 

Używać środki ochrony osobistej (zgodnie z p.8). Unikać bezpośredniego kontaktu (oczy, 

skóra) z uwalniającym się produktem. W przypadku uwolnienia produktu w zamkniętym 

pomieszczeniu zapewnić skuteczną wentylację.   

Środowiskowe środki ostrożności 

Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji oraz wód gruntowych i 

powierzchniowych. W przypadku skażenia środowiska postępować zgodnie z lokalnymi i 

krajowymi uregulowaniami; zawiadomić odpowiednie władze.   

Metody oczyszczania 

Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Stosować obojętne materiały 

pochłaniające takie jak: piasek, ziemia, wermikulit. Zebrać do pojemnika na odpady. Nie 

mieszać z innymi odpadami. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać dokładnie wodą.  Małe 

ilości rozlanego produktu spłukiwać dużą ilością wody. Rozlanego produktu nie zlewać do 

oryginalnego opakowania celem powtórnego użycia.  

______________________________________________________________________________ 

        

         7.    POSTĘPOWANIE  Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE 

Podczas stosowania produktu przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Rozporządzenie MZ  dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych; Dz. U. Nr 11/2005, 

poz. 86).  

Unikać kontaktu skóry i oczu z preparatem. Stosować w dobrze wentylowanych 

pomieszczeniach. Nie wdychać par. Stosować środki ochrony osobistej (zgodnie z p.8) 

Magazynowanie: 

Przechowywać w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchych pomieszczeniach z  

dobrą wentylacją. Dostępny tylko dla osób upoważnionych (Rozporządzenie MZ z dnia 14 

marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i 

zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub  
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preparaty niebezpieczne; Dz. U. Nr 61/2003, poz. 552)  

Temperatura magazynowania: od +5

0

 do +30

0 

C.  

Nie używać po dacie ważności przedstawionej na opakowaniu produktu.  Przechowywać 

poza zasięgiem dzieci.  

     

 

8.   KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

Środki techniczne ograniczające narażenie  

Wentylacja pomieszczeń.  

Parametry kontrolne: 

Zgodnie z rozporządzeniem MP i PS 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 wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 212/2005, poz. 1769; Dz. U. 

Nr 161/2007, poz. 1142; Dz. U. Nr 241/2007, poz. 1772).  

 

Kwas octowy           NDS: 15mg/m

3

          NDSCh: 30 mg/m

3

          NDSP: nie wyznaczone  

 

Metody oceny narażenia w środowisku pracy: 

PN-86/Z-04050,01- Ochrona czystości powietrza. Przyrządy i zestawy do pobierania 

próbek. Postanowienia ogólne. 

PN-89/Z-04008,07 – Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania 

próbek w środowisku pracy i interpretacja wyników.     

Oznaczenie w powietrzu kwasu octowego wg PN-71/Z-04061,02 i 03  

Dla pozostałych składników, brak wyznaczonych normatywów higienicznych.                                                       

 

Tryb, rodzaj oraz częstotliwość pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w 

rozporządzeniu MZ z dnia 20 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 645) wraz z późniejszymi 

zmianami- rozporządzenie MZ z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 

Nr241/2007, poz. 1772)   

 

Środki ochrony osobistej:  

Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej określa rozporządzenie MG  z 

dnia 21 grudnia 2005 r.  w sprawie  zasadniczych wymagań  dla środków ochrony 

indywidualnej (Dz. U. Nr 259,  poz. 2173).    

 

Ochrona dróg oddechowych – nie jest wymagana przy stosowaniu zgodnym z  

                                                 przeznaczeniem.      

Ochrona rąk – stosować rękawice ochronne z kauczuku butylowego lub neoprenowego 

(kat. III wg PN-EN 374)   

     

Ochrona oczu i twarzy- okulary ochronne typu gogle; zapewnić możliwość płukania oczu  

                                       w miejscu stosowania produktu.              

Ochrona skóry- fartuch ochronny odporny na działanie chemikaliów 

 

Zalecenia higieniczne 

Nie jeść, nie pić, nie palić w trakcie pracy. Każdorazowo po zakończonej pracy umyć ręce 

wodą. Zanieczyszczona odzież wymienić na nową. 
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9.  WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

Postać                                                         ciecz 

Barwa                                                         żółtawa 

Zapach                                                        charakterystyczny  

pH (20

0

C)                                                    ok. 10,0  

Lepkość (20

0

 C)                                          ok. 170 mPa ·s  (metoda oznaczenia DIN 51562) 

Temperatura wrzenia                                  brak danych   

Temperatura topnienia                                brak danych 

Temperatura zapłonu                                  > 70

0

C (metoda oznaczenia DIN 51755)               

Temperatura samozapłonu                          nie dotyczy; produkt nie jest samozapalny  

Prężność par                                                brak danych 

Rozpuszczalność: w wodzie                       bez ograniczeń 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda     brak danych  

Gęstość względna (20

0

C)                            ok. 1,0 g /cm

3

 

 

 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

Produkt stabilny podczas stosowania i przechowywania przy zachowaniu warunków 

sprecyzowanych w p. 7   

Warunki, których należy unikać:   wysoka temperatura  

Niebezpieczne produkty rozkładu:   Przy wysokich temperaturach (w warunkach pożaru) 

dojść może do rozkładu produktu z uwolnieniem tlenku węgla, amoniaku, chlorowodoru,  

tlenku azotu.  

      

 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

       Narażenie ostre 

      Inhalacyjne: może powodować silne podrażnienie błon śluzowych  

      Drogą pokarmową: oparzenia  jamy ustnej i przewodu pokarmowego; ból  

                                      gardła, brzucha i mdłości       

     Przy kontakcie ze skórą: powoduje silne podrażnienia lub oparzenia chemiczne    

     Przy kontakcie z oczami: może powodować poważne uszkodzenia oczu  

      

     Toksyczność ostra produktu (szczur, drogą pokarmową): 500 < LD

50

 < 1000 mg/kg 

     Pierwotne działanie drażniące produktu:   

     Skóra- działa drażniąco 

     Oko – działa drażniąco 

     Działanie uczulające: może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.  

                          

 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

     Nie dopuszczać, aby nie rozcieńczony produkt przedostał się do zbiorników wodnych i 

     kanalizacji. Zawiera N (3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diaminę oraz 

     chlorowodorek (poliheksametyleno) biguanidyny. 

     Toksyczność ostra    

     Brak danych dla produktu.  

     Chlorowodorek (poliheksametyleno) biguanidyny 

     96 godz. CL

50

, ryby, Salmonidae (pstrąg)                        0,01 < CL

50

 ≤ 0,1 mg/l 
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      96 godz. CL

50

, ryby, Centrarchidae (Sonnenbarsche)    0,1 <CL

50

 ≤ 1 mg/l 

     48 godz. CE

50

, skorupiaki, Daphnidae (Daphnia)          0,01 < CE

50

 ≤ 0,1 mg/l 

     Uwzględniając procentowy udział substancji w produkcie oraz stężenie graniczne, produkt 

     został  sklasyfikowany (konwencjonalną metodą obliczeniową)  jako niebezpieczny 

     dla środowiska. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo 

     utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.    

     Powyższe informacje dotyczą produktu nie rozcieńczonego. 

       

      Biodegradacja: Substancje powierzchniowo czynne występujące w produkcie spełniają 

kryteria podatności na biodegradację, zgodnie z rozporządzeniem Nr 648/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie detergentów.      

Przestrzegać dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków 

wprowadzanych do wód lub ziemi (Rozporządzenie MŚ z dnia 29 listopada 2002 r.; Dz. U. 

Nr 212, poz. 1799 ,  dopuszczalnych wartości wskaźników jakości wód powierzchniowych 

(Rozporządzenie MŚ z dnia 11 lutego 2004 r.; Dz. U. Nr 32, poz. 284)  

Trwałość i rozkład:  związki powierzchniowo-czynne występujące w produkcie ulegają 

biodegradacji zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie detergentów (nr 

648/2004/WE)    

 

 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

       Odpady produktu 

       Nie usuwać do kanalizacji i zbiorników wodnych. Odzysk lub unieszkodliwianie  

       odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

       odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z dnia 20 czerwca 2001 r. ) z późniejszymi zmianami: 

      Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

       ustaw (Dz. U. Nr 7, poz.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 29 lipca2005 r. o 

       zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458), po 

       uzgodnieniu z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska.        

       Należy przestrzegać rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 

       jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

       substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137/2006, poz. 

 984). 

      Kod odpadów (produktu) 07 06 01  - detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

      Odpady opakowań 

      Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach  

      opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz.638) z późniejszymi zmianami. 

      Kod odpadów opakowaniowych: 15 01 02  

      Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu , powtórnie wykorzystać.  

       

 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 

      Transport lądowy ADR/RID 

      Nr UN                                                       1903 

      Klasa                                                         8 

      Grupa pakowania                                     III 

      Prawidłowa nazwa przewozowa: Materiał dezynfekujący, ciekły, żrący, I.N.O. 

       (zawiera chlorek didecydimetyloamonium i pochodną biguanidyny) 
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       Transport  morski IMDG 

       Nr UN                                                       1903   

       Klasa                                                         8 

       Grupa pakowania                                     III 

       EmS                                                         8-06 

       Prawidłowa nazwa przewozowa: :    Materiał dezynfekujący, ciekły, żrący, I.N.O. 

       (zawiera chlorek didecydimetyloamonium i pochodną biguanidyny) 

   

      Transport lotniczy ICAO/IATA 

       Nr UN                                                       1903   

       Klasa                                                        8 

       Grupa pakowania                                     III 

 Prawidłowa nazwa przewozowa:    Materiał dezynfekujący, ciekły, żrący, I.N.O.  

       (zawiera chlorek didecydimetyloamonium i pochodną biguanidyny). 

    

 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Oznakowanie produktu wynikające z jego klasyfikacji przeprowadzono zgodnie z 

rozporządzeniem MZ z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowań substancji  

niebezpiecznej i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z dnia 6 

października 2003 r. ) z późniejszymi zmianami(Dz. U. Nr 260, poz. 2595 z 2004r. ) 

 

Oznakowanie produktu wynikające z jego klasyfikacji: 

                                 

                                                                  

 Produkt żrący                                Produkt niebezpieczny dla środowiska 

       

   zawiera chlorowodorek (poliheksametyleno) biguanidyny, N (3-aminopropyl)-N- 

  dodecylopropano-1,3-diaminę i  chlorek didecylodimetyloamonium 

  

 

R 34             Powoduje oparzenia 

R22              Działa szkodliwie po połknięciu 

R43              Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą 

R50/53         Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo  

                    utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym        

    Zgodnie z badaniami wykonanymi przez akredytowane laboratorium PHARMATOX,    

   działające zgodnie z GLP, preparat został sklasyfikowany jako żrący (R34) – powoduje   

   oparzenia. Kopia badań dostępna na życzenie.  

 

S2                Chronić przed dziećmi 

S26              Zanieczyszczone oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć 

                    porady lekarza  
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S36/37/39    Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i  

                    okulary  lub ochronę twarzy 

S45              W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady  

                    lekarza- jeśli to możliwe pokaż etykietę  

S61              Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą  

                    charakterystyki   

 

 

16. INNE INFORMACJE 

 

Wykaz zwrotów R w pełnym brzmieniu, występujące w p.2 karty:  

R10               Produkt łatwopalny 

R22               Działa szkodliwie po połknięciu  

R34               Powoduje oparzenia 

R35               Powoduje poważne oparzenia  

R38               Działa drażniąco na skórę  

R41               Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu  

R50               Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

R50/53         Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo 

                      utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 

 

Oznakowanie opakowań zgodne z rozporządzeniem Nr 648/2004 z dnia 31.03.2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów oraz Rozporządzeniem Komisji 

Nr: 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Nr 648/2004.    

- niejonowe związki powierzchniowo czynne - 5% lub więcej, lecz mniej niż 15% 

- EDTA i jego sole  – 5% lub więcej, lecz mniej niż 15% 

- substancje dezynfekujące 

- kompozycje zapachowe    

 

Karta charakterystyki została opracowana na podstawie karty SDS producenta oraz 

obowiązujących przepisów:  

 

 Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 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 również 

dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 

93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 

grudnia 2006 r.)    

 Rozporządzenie MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki  

(Dz. U. Nr215, poz.1588) 

 Zał. do rozporządzenia 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  z dnia 14 października 2005 r.)   

 Rozporządzenie MP i PS z dnia 29 listopada 2002 r.(Dz. U. Nr 217, poz.1833 z dnia 

18 grudnia 2002 r.) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz z późniejszymi  
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 zmianami (Dz. U. Nr 212/2005, poz. 1769; Dz. U. Nr 161/2007, poz. 1142). 

 Rozporządzenie MZ z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. 

U. Nr 174, poz. 1222 z dnia 24 września 2007 r.).   

 Rozporządzenie MZ z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowań substancji 

niebezpiecznej i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z dnia 6 

października 2003 r.), z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 260, poz.2595) 

 Rozporządzenie MZ z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania  

      miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub  

     zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 61,  

     poz.552)  

 Rozporządzenie MŚ z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

Nr 112, poz. 1206) 

 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2007  r. w sprawie wejścia w życie zmian 

do zał. A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 

września 1957 r.(Dz. U. Nr 99, poz.667)  oraz Ustawa z dnia 28 października 2002r. 

o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz.1671) 

 Rozporządzenie MZ z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 

Nr 11 z 2005 r. poz. 86) 

 Rozporządzenie MG  z dnia 21 grudnia  2005  r.  w sprawie zasadniczych wymagań 

dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259,  poz.2173).   

 Rozporządzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73/2005, 

poz.645). 

 Rozporządzenie MZ z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 

Nr 11/2005, poz. 86).     

 Rozporządzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49/2007 poz. 

330) 

 Rozporządzenie MŚ w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137/2006, poz. 984)  

 Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 31 marca 2004 

r. w sprawie detergentów 

 Rozporządzenie (WE) nr 907/2006 Komisji Europejskiej z dnia 20 czerwca 2006 r. 

zmieniające rozporządzenie WE nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w  

      sprawie detergentów w celu dostosowania jego zał. III i VII (Dz. Urzędowy Unii 

      Europejskiej, L. 168 z dnia 21 czerwca 2006 r.).    

 

                Zastępuje kartę charakterystyki z dnia 01.09.2006 r. 

 

 


