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SEKCJA 1.  Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 

1.1.   Identyfikator produktu  DIX ODKAMIENIACZ 

1.2.   Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:  

do usuwania kamienia i rdzy z urządzeń gospodarstwa domowego m.in. czajników, żelazek, 

grzałek elektrycznych, ekspresów do kawy itp 

1.3.   Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

 

GOLD DROP Sp. z o. o. 

34-600 Limanowa 

Ul. Rzeczna 11 d 

Tel./fax (0 - 18) 33 -76 – 117 

E’mail: biuro@golddrop.com.pl 

aleksandra.gorczycka@golddrop.com.pl 

 

1.4.   Numer telefonu alarmowego 

 

Pogotowie Ratunkowe  999 

Straż Pożarna  998 

Policja 997 

+48 18 3301 610  (w dniach pon.-pt - w godz. 8.00 – 15.00) 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego:  112   

 

SEKCJA 2.  Identyfikacja zagrożeń 

 

2.1.  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

        ( wg  dyrektywy 1999/45/WE) 

Preparat nie został sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu  na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów 

można znaleźć w sekcji 11. 

 

2.2.  Elementy oznakowania 

 

Składniki: fosfonian, kwas nieorganiczny 

 

Chronić przed dziećmi 

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. 

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-jeżeli to możliwe pokaż opakowanie lub 
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etykietę. 

Nie mieszać z preparatami o charakterze zasadowym (np. wybielaczy) 

 

2.3.  Inne zagrożenia 

Niska wartość pH 

        Wyniki oceny własności PBT i vPvB – brak danych 

 

SEKCJA 3.  Skład/informacja o składnikach 

3.1.  Substancje – nie dotyczy 

3.2.  Mieszaniny 

3.2.1. Składniki niebezpieczne / składniki, dla których określono wartości najwyższych 

dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy  klasyfikacja zgodnie z   Dyrektywą 1999/45/WE  

67/548/EWG  

Nazwa składnika 

niebezpiecznego 

Zawartość 

[%] 

Nr WE 

(EINECS) 

NR CAS Klasyfikacja 

zagrożenia dla zdrowia 

(dla czystej substancji) 

Kwas amidosulfonowy 

nr indeksowy 

016-026-00-0 

12-13 226-218-8 5329-14-6 Xi, R 36/38 

R 52/53 

Pełna treść zwrotów R – patrz pkt. 16 

 

3.2.2.  Składniki niebezpieczne / Składniki, dla których określono wartości najwyższych 

dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy  klasyfikacja zgodnie z   Rozporządzenia  1272/2008 

Nazwa składnika 

niebezpiecznego 

Zawartość 

[%] 

Nr WE 

(EINECS) 

NR CAS Klasyfikacja 

zagrożenia dla zdrowia 

(dla czystej substancji) 

Kwas amidosulfonowy 

nr indeksowy 

016-026-00-0 

12-13 226-218-8 5329-14-6 Eye Irrit. 2,     H319 

Skin irrit.2      H315 

AquaticChronic 3 

H412 

3.2.  Numery  rejestracji  : 

Kwas amidosulfonowy zarejestrowany wstępnie z okresem przejściowym do 31.05 2013r. 

 

SEKCJA 4.   Środki pierwszej pomocy 

 

4.1.  Opis środków pierwszej pomocy 

4.1.1.  Narażenie poprzez drogi oddechowe – nie wymagane 

Przy zagrożeniu wdychania pyłów kwasu amidosulfonowego – wymagana ochrona dróg oddechowych 

– patrz Sekcja 8 

4.1.2.  Narażenie poprzez kontakt ze skórą - nie wymagana  zaleca się stosowanie rękawic ochronnych 

ze względu na niską wartość pH -  max 3,5 
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4.1.3.  Narażenie poprzez kontakt z oczami 

W przypadku dostania się preparatu do oka należy przemywać dużą ilością zimnej wody, przez co 

najmniej 15 minut. Zasięgnąć porady okulisty 

4.1.4.  Narażenie poprzez przewód pokarmowy - W przypadku połknięcia preparatu nie prowokować 

wymiotów. Podać do wypicia dużą ilość wody. W razie potrzeby wezwać pomoc medyczną 

4.2.  Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia – brak danych 

4.3.  Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania 

.       z poszkodowanym. Brak danych 

w przypadku połknięcia kwasu amidosulfonowego – podać do popicia 1-2 szklanek wody i wezwać 

lekarza. 

 

SEKCJA 5.  Postępowanie w przypadku pożaru 

 

5.1.  Środki gaśnicze 

Mieszanina niepalna 

         Odpowiednie środki gaśnicze w zależności od materiałów składowanych w pobliżu. 

         Niewłaściwe środki gaśnicze-brak danych 

5.2.  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Kwas amidosulfonowy – pod wpływem wysokiej temperatury powstają gazy: tlenki  azotu, . 

.     amoniak, tlenki siarki, tlenki węgla 

5.3.  Informacje dla straży pożarnej 

         - pełne ubranie ochronne, izolujący aparat oddechowy 

.       – wydzielające się pary tłumic rozpyloną wodą.  

 

SEKCJA 6.  Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 

6.1.  Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych – 

Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Stosować rękawice ochronne oraz ochronę twarzy W 

pomieszczeniu zamkniętym zapewnić dostęp świeżego powietrza 

6.2.  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

nie dopuścić do dostania się do kanalizacji, wód gruntowych i zbiorników wodnych. Zabezpieczyć 

przez obwałowanie materiałem chłonnym (dolomit, piasek, ziemia). 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

Zasypać materiałem chłonnym, zebrać do szczelnie zamkniętych, izolowanych i oznaczonych 

pojemników. Oczyścić teren przez zmycie pozostałości dużą ilością wody 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

 

SEKCJA 7.  Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

postępować zgodnie z informacją znajdującą się na etykiecie jednostkowej wyrobu.. Po wymyciu 

urządzenie bardzo dokładnie wypłukać wodą. Podczas stosowania – nie jeść, nie pić, unikać 
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wdychania oparów. Po zastosowaniu bardzo dokładnie wypłukać czyszczone urządzenie 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich  

wzajemnych niezgodności 

magazynować w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta. Należy przechowywać w 

pomieszczeniu suchym i przewiewnym o optymalnej temperaturze   5 – 30 oC. W przypadku 

skrystalizowania się – preparat lekko ogrzać i wymieszać 

7.3.  Szczególne zastosowania końcowe: do usuwania kamienia z powierzchni w : czajnikach, 

ekspresach do kawy, pralkach automatycznych, zmywarkach do naczyń, na grzałkach elektrycznych, 

żelazkach, zlewozmywakach płytkach ceramicznych i z terakoty. Przed zastosowaniem zapoznać się z 

instrukcją obsługi urządzeń i zaleceniami ich producenta. 

 

SEKCJA 8.  Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1.  Parametry dotyczące kontroli 

8.1.1  Krajowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego – nie określono 

8.2.2. Wspólnotowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego ( wg Dyrektywy 98/24/WE z 

wszelkimi uzupełnieniami) nie określono 

8.2.  Kontrola narażenia 

8.2.1 Indywidualne środki ochrony; 

- Ochrona oczu i twarzy.   Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy płukać pod bieżącą 

wodą przez 10 minut przy otwartych powiekach. W razie potrzeby skontaktować się z okulistą 

- Ochrona skóry  - unikać zanieczyszczenia skóry. Zanieczyszczona skórę opłukać dokładnie wodą 

- Ochrona dróg oddechowych - nie wdychać par gorącego preparatu   

Dla kwasu amidosulfonowego  - konieczna ochrona dróg oddechowych – gdy tworzą się pyły 

- Zagrożenia termiczne – brak danych 

8.2.2.  Kontrola narażenia środowiska – nie wymagana 

 

SEKCJA  9.  Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd jednorodny, klarowny płyn 

b) Zapach charakterystyczny dla zastosowanych surowców 

c) próg zapachu 

d) pH 0,2 – 3,0 

e) Temperatura topnienia/krzepnięcia- nie dotyczy 

f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia- nie dotyczy 

g) Temperatura zapłonu - nie dotyczy 

h) Szybkość parowania- nie dotyczy 

i) Palność – nie palny 

k) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości- nie dotyczy 

l) prężność par- nie dotyczy 

m) Gęstość względna – nie oznaczona 

n) Rozpuszczalność – woda- bardzo dobra 
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o) Współczynnik podziału:n-oktanol/woda- nie dotyczy 

p) Temperatura samozapłonu- nie dotyczy 

q) Temperatura rozkładu- nieznane 

r) Lepkość - nie oznaczona 

s) Właściwości wybuchowe- nie dotyczy 

t) Właściwości utleniające- nie dotyczy 

 

9.2.  Inne informacje - brak 

 

SEKCJA 10.  Stabilność i reaktywność 

10.1.  Reaktywność - unikać kontaktu z  substancjami o charakterze zasad, utleniaczy 

10.2  Stabilność chemiczna - preparat stabilny w warunkach normalnych 

10.3   Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji – brak danych 

10.4  Warunki, których należy unikać – brak informacji 

10.5.  Materiały niezgodne –  

dla kwasu amidosulfonowego – halogeny, zasady, utleniacze metale+woda. 

10.6.  Niebezpieczne produkty rozkładu – wyniku pożaru – sekcja 5 

Kwas amidosulfonowy  reaguje gwałtownie z azotynami z wydzieleniem azotu i kwasu siarkowego 

Roztwory kwasu gwałtownie reagują z zasadami dając reakcję egzotermiczną 

 

SEKCJA 11.  Informacje toksykologiczne 

11.1  Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

a)   toksyczność ostra – nie znane 

Dla Kwasu amidosulfonowego:  

Ostra toksyczność doustna dla kwasu amidosulfonowego:    LD50 3160[mg/kg] . (szczur) 

b)  działanie żrące/drażniące 

Jednorazowy kontakt z okiem może powodować lekkie podrażnienia 

Dłuższy kontakt ze skórą  może spowodować podrażnienie 

Kwas amidosulfonowy powoduje podrażnienia błon śluzowych jamy ustnej, gardła, przełyku i układu 

pokarmowego 

Przy wdychaniu pyłu  kwasu amidosulfonowego -   objawy podrażnienia dróg oddechowych, kaszel, 

duszności.  

c)  działanie uczulające – brak danych 

d)  toksyczność dla dawki powtarzalnej; nie znane 

e)  rakotwórczość – nie znane 

f)  mutagenność – nie znane 

g)  szkodliwe działanie na rozrodczość – nie znane 

 

SEKCJA 12.  Informacje ekologiczne 

12.1.  Toksyczność 
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Brak danych 

Dla kwasu  amidosulfonowego:  może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w 

środowisku  wodnym:  ryby LC50  14,3 –70,3 mg/l/96h 

.   bakterie EC10> 1000 mg/l/16h 

12.2.  Trwałość i zdolność do rozkładu 

środek powierzchniowo-czynny będący składnikiem mieszaniny ulega łatwemu i szybkiemu 

rozkładowi i jest zgodny z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w Dyrektywie (WE) 

648/2004 dot. detergentów. Metoda ; Zał. III, Cz. B 

12.3.  Zdolność do bioakumulacji – brak danych 

Dla kwasu amidosulfonowego  współczynnik podziału n-oktanol-woda Log Pow. -4,34.  Nie następuje 

bioakumulacja 

12.4.  Mobilność w glebie – brak danych 

12.5.  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB – brak danych 

12.6.   Inne szkodliwe skutki działania – brak danych 

 

SEKCJA 13.  Postępowanie z odpadami 

Małe ilości (u konsumenta) traktować jak odpady z gospodarstwa domowego 

13.1.  Metody unieszkodliwiania odpadów 

Duże ilości odpadów opakowaniowych i odpadowego preparatu unieszkodliwiać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

Opakowania: czyste niszczyć przez recykling lub utylizację w specjalnie przystosowanych do tego 

celu urządzeniach odpowiadającym przepisom 

Produkt: w razie wystąpienia konieczności utylizacji należy zwrócić się po usługę lub poradę do 

licencjonowanego zakładu utylizacji odpadów ewentualnie do terenowej jednostki ratownictwa 

chemicznego 

 

SEKCJA 14.  Informacje dotyczące transportu 

14.1.  Numer UN  - nie dotyczy 

14.2.  Prawidłowa nazwa przewozowa UN- nie dotyczy 

14.3.  Klasy zagrożenia w transporcie- nie dotyczy 

14.4.  Grupa pakowania- nie dotyczy 

14.5.  Zagrożenia dla środowiska- nie dotyczy 

14.6.  Szczególne środki ostrożności dla użytkowników- nie dotyczy 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC- nie 

dotyczy 

 

SEKCJA  15.  Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny 
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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) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w 

sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin zmieniające i uchylające 

dyrektywy 67/548/EWG ; 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 1907/2006 z 

późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie WE Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 31 marca 2004 r. w 

sprawie detergentów (Dz. Urz. WE L 104/1 z dn. 08.04.2004 r.; Dz.U. L 168/5 z 2006 r) późniejszymi 

zmianami 

Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach  Dz. U. 63 poz. 322 z 

2011r. późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5.03.2009r.w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. 53 

poz. 439 z 2009r. późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8.02.2010r.  w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych 

wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem  (Dz.U. 27 poz. 140 z 2010 r.) późniejszymi zmianami 

   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 43, poz. 353)z 
późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych 

(Dz. U. Nr 53, poz.439) z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy (Dz. U. Z 2002 r. Nr 217, poz. 1833; z 2005 r. Nr 212, poz. 1769, z 2007 r. Dz.U. 161 poz. 

1141) późniejszymi zmianami 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach  (tekst jednolity zał. do  Dz.U. Nr 39, poz. 251 z 

2007 r.) późniejszymi zmianami 

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 

63. 638) późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206) późniejszymi zmianami 

 

15.2.  Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Nie został wykonany Raport Bezpieczeństwa Chemicznego 

 

SEKCJA  16.  Inne informacje. 

Zwroty R wymienione w pkt.  3: 

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009043035301.pdf
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009043035301.pdf
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009053043901.pdf
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009053043901.pdf
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        R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę 

R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne;  może powodować długo utrzymujące  się 

niekorzystne zmiany w środowisku  wodnym 

 Zwroty H wymienione w pkt. 3 

H315 Działa drażniąco na skórę 

H319 Działa drażniąco na oczy 

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

 

Informacje zawarte w niniejszej KARCIE CHARAKTERYSTYKI są podane w celu opisania 

produktu z punktu widzenia wymogów bezpieczeństwa. Nie mogą być interpretowane jako 

gwarancja jakości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do 

określonych zastosowań oraz indywidualna odpowiedzialność odnośnie zachowania wszelkich 

środków ostrożności wymaganych podczas manipulowania produktem  

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u producenta – patrz pkt 1 niniejszej karty 

Informacje podane w niniejszej karcie są dokładne i pewne w dniu opracowania. Karta została 

opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczególnych składników 

 

Zmiany w karcie: 

- Dostosowanie karty do wymogów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i 

Rady  (REACH) 

- zmiana numeru karty charakterystyki 

 

 

 

 


