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KARTA CHARAKTERYSTYKI  
wg rozp. WE nr 1907/2006 zał. II 

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

NAZWA HANDLOWA AKTI-MAX 
    Denaturowany alkohol 

ZASTOSOWANIE  Środek do dezynfekcji powierzchni 

PRODUCENT NORENCO POLSKA Sp. z o.o. 
 21-500 BIAŁA PODLASKA  

ul. SIDORSKA 102 
Tel./Fax: 083 342 55 51 
Tel. awaryjny: 0 502 218 446 
Osoba do kontaktów: GRZEGORZ DANILUK 

 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p. 15) produkt zaklasyfikowany jako niebezpieczny ze 
względu na właściwości fizykochemiczne. 

SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA  
Fizykochemiczne 
Produkt wysoce łatwopalny (F, R11). 
Dla zdrowia 
Etanol będący głównym składnikiem produktu wykazuje działanie ogólnoustrojowe, wpływa 
depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, hamuje ośrodek oddechowy i ośrodek termoregulacji. 
Działa słabo drażniąco na błony śluzowe.  
Skutki narażenia patrz p. 11. 

3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

SKŁADNIKI NIEBEZPIECZNE  

Nazwa  % 
(m/m) 

Numer 
CAS 

Numer WE 
(EINECS) 

Numer 
indeksowy 

Symbol(e) 
zagrożenia 

Zwroty 
zagrożenia 

Etanol 60-80 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 F R11 

Chlorki alkilo(C8-18)benzylo-
dimetyloamoniowe 

< 1 63449-41-2 264-151-6 612-140-00-5 Xn, C, N R21/22, R34, 
R50 

Znaczenie symboli i zwrotów zagrożenia: 
F – Wysoce łatwopalny, Xn – Szkodliwy, C – Żrący, N – Niebezpieczny dla środowiska; R11 – Produkt wysoce 
łatwopalny, R21/22 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu, R34 – Powoduje oparzenia, R50 – 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

DODATKOWE INFORMACJE 
Pozostałe składniki produktu nie są klasyfikowane jako niebezpieczne lub występują w ilościach nie 
wymagających ich wyszczególniania. 
Odnośnie dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy patrz p. 8. 

4. PIERWSZA POMOC 
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ZALECENIA OGÓLNE  
Przerwać kontakt/narażenie. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Pokazać lekarzowi 
kartę charakterystyki lub etykietę. 

WDYCHANIE 
Poszkodowanego natychmiast usunąć ze skażonego środowiska na świeże powietrze. W przypadku 
zaburzeń oddychania podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie. 
W przypadku utrzymujących się dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. 

KONTAKT ZE SKÓRĄ 
Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Zanieczyszczoną skórę natychmiast spłukać dokładnie bieżącą wodą.  
UWAGA: Zanieczyszczone, nasiąknięte ubranie usunąć w bezpieczne miejsce z dala od źródeł zapłonu.  

KONTAKT Z OCZAMI 
Zanieczyszczone oczy płukać, przy szeroko rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem wody, przez co 
najmniej 15 minut. Zaraz po rozpoczęciu przemywania usunąć szkła kontaktowe i kontynuować 
przemywanie. W przypadku utrzymujących się objawów podrażnienia zapewnić pomoc lekarską.  

POŁKNIĘCIE 
Jeśli poszkodowany jest przytomny natychmiast podać do wypicia duże ilości wody. Nie podawać 
olejów jadalnych. Nie podawać mleka. Jeśli możliwe podać węgiel aktywny (20-40 g 10% zawiesiny). Nie 
wywoływać wymiotów – zagrożenie aspiracji. Kontrolować i utrzymywać drożność dróg oddechowych. 
Zapewnić pomoc lekarską. 

WSKAZÓWKI DLA LEKARZA 
Leczenie objawowe.  
Może być wskazane podać roztwór siarczanu sodu. W razie potrzeby wykonać płukanie żołądka.  

 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

ŚRODKI GAŚNICZE 
Właściwe : Dwutlenek węgla, piana odporna na alkohol, proszki gaśnicze, woda. 
Niewłaściwe : Brak. 

SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA stwarzane przez produkt, produkty spalania, powstające gazy 
Produkt wysoce łatwopalny. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od 
powietrza, mogą gromadzić się przy powierzchni ziemi lub w zagłębieniach terenu.  
Zamknięte pojemniki mogą eksplodować pod wpływem ogrzewania. 
W środowisku pożaru wydzielają się drażniące dymy zawierające tlenki węgla, niewielkie ilości tlenków 
azotu i chlorowodoru. Unikać wdychania produktów spalania – mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. 

SPRZĘT OCHRONNY dla osób biorących udział w akcji gaśniczej 
Stosować aparat oddechowy z niezależnym dopływem powietrza oraz, jeśli potrzeba, ubranie ochronne. 

DODATKOWE INFORMACJE 
Usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji gaśniczej.  
Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów. 
Pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury usunąć z obszaru zagrożenia lub 
chłodzić wodą z bezpiecznej odległości. 
Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód. 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
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INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji 
oczyszczania. 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać wdychania par. W przypadku uwolnienia w zamkniętym 
pomieszczeniu zapewnić skuteczną wentylację/wietrzenie. Stosować odzież i sprzęt ochronny (patrz p. 8). 
Usunąć źródła zapłonu. Nie palić. Nie stosować urządzeń i narzędzi iskrzących. Zapobiegać 
wyładowaniom elektrostatycznym. 
UWAGA: Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, mogą 
rozprzestrzeniać się przy podłodze/gruncie do odległych źródeł zapłonu i stwarzać zagrożenie 
spowodowane cofającym się płomieniem. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 
Nie dopuścić do przedostania się bardzo dużych ilości produktu do studzienek ściekowych, wód i gleby. 
W przypadku uwolnienia bardzo dużych ilości produktu powiadomić odpowiednie władze. 

METODY OCZYSZCZANIA/USUWANIA 
O ile to możliwe i bezpieczne zlikwidować wyciek (uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić 
w opakowaniu awaryjnym).  
Małe ilości uwolnionej cieczy zetrzeć szmatą.  
W przypadku uwolnienia dużych ilości ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska przez obwałowanie 
terenu; uwolnioną ciecz przysypać niepalnym materiałem chłonnym (np. ziemia, piasek, wermikulit), 
zebrać do zamykanego, oznakowanego pojemnika na odpady; unieszkodliwiać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (patrz p. 13).  
Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać dużą ilością wody.  
W razie potrzeby skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm trudniących się usuwaniem i likwidacją 
odpadów. 

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE 

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać obowiązujące przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy (patrz p. 15). 
Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegać zalecenia zawarte w instrukcji producenta. 

POSTĘPOWANIE  
Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Unikać wdychania par/aerozolu. Stosować w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu. Nieużywane pojemniki trzymać zamknięte. Przestrzegać zasad higieny 
osobistej i stosować odzież ochronną zgodnie z informacjami zamieszczonymi w p. 8. 
Wyeliminować źródła zapłonu, nie używać otwartego ognia. Nie palić. Nie używać urządzeń i narzędzi 
iskrzących. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Chronić 
pojemniki przed nagrzaniem. 
W miejscu stosowania i przechowywania zapewnić łatwy dostęp do sprzętu awaryjnego (na wypadek 
pożaru, rozlania, wycieku itp.). 

MAGAZYNOWANIE  
Przechowywać w szczelnie zamkniętych, właściwie oznakowanych pojemnikach, w suchym, chłodnym, 
wentylowanym pomieszczeniu. 
Przechowywać z dala od utleniaczy i źródeł ciepła. Chronić pojemniki przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych.  
UWAGA: Opróżnione, nieoczyszczone opakowania mogą zawierać pozostałości produktu i mogą 

stwarzać zagrożenie pożarowe/wybuchowe. Zachować ostrożność.  

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
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WARTOŚCI GRANICZNE NARAŻENIA 
(rozp. MPiPS z dnia 29 listopada 2002r., Dz.U. Nr 217, poz. 1833 wraz z późniejszymi zmianami) 
Składniki produktu, dla których są ustalone wartości dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy: 
Etanol NDS: 1900 mg/m3; NDSCh i NDSP: nieustalone 

Oznaczanie w powietrzu: PN-Z-04140-02:1985, PN-Z-04023-02:1989 

ZALECENIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH 
Instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. 
Zapewnić skuteczną wentylację. W celu utrzymania stężenia czynników szkodliwych w powietrzu 
poniżej ustalonych wartości dopuszczalnych stężeń zaleca się wentylację ogólną i/lub miejscowy wyciąg. 
Preferowany jest wyciąg miejscowy, ponieważ umożliwia kontrolę emisji par u źródła i zapobiega ich 
rozprzestrzenianiu się na cały obszar pracy. 
Jeśli nie jest możliwe utrzymanie stężeń poniżej tych wartości stosować ochrony dróg oddechowych. 

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
Konieczność stosowania i dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej powinny uwzględniać 
rodzaj zagrożenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposób postępowania 
z produktem. Stosować środki ochrony renomowanych producentów. 

Dróg oddechowych  
W normalnych warunkach stosowania nie są wymagane. W przypadku narażenia na stężenia 
par przekraczające wartości dopuszczalne lub niedostatecznej wentylacji stosować 
zatwierdzony respirator z filtrem typu AP2.  
Rąk  
W przypadku możliwego przedłużającego się kontaktu z produktem nosić rękawice ochronne 
odporne na działanie produktu (np. butylowe lub nitrylowe).  
Zaleca się regularne zmienianie rękawic i ich wymianę, jeśli wystąpią jakiekolwiek oznaki ich 
zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, 
elastyczności, kształcie). 
Zaleca się stosowanie kremów ochronnych do skóry, ale nie powinny być one stosowane 
bezpośrednio po narażeniu.  
Oczu  
Okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle) w przypadku zagrożenia pryśnięciem do oczu. 
Zalecane wyposażenie miejsca pracy w wodny natrysk do płukania oczu. 
Skóry  
W normalnych warunkach pracy nie są wymagane.  

ZALECENIA HIGIENICZNE  
Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą. Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, 
nie pić, nie palić, nie używać otwartego płomienia na stanowisku pracy; każdorazowo po przerwaniu lub 
zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem; nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej. 
Zanieczyszczoną odzież przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od źródeł zapłonu. Natychmiast 
usuwać uwolniony produkt. 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE 
Postać    : Ciecz 
Barwa    : Bezbarwna 
Zapach    : Alkoholowy 

WŁAŚCIWOŚCI ISTOTNE ze względu na bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko 
Temperatura topnienia  : -70°C 
Temperatura wrzenia  : 84°C 
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Gęstość  (20°C)   : 0,82 g/cm3

Temperatura zapłonu  : 12°C 
Temperatura samozapłonu : 442°C 
Granice wybuchowości  : 3,5 – 15% obj. 
Prężność par (20°C)  : 5,9 kPa 
Lepkość   : 1,23 mPa.s 
Rozpuszczalność w wodzie : Miesza się bez ograniczeń 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

STABILNOŚĆ  
W normalnych warunkach stosowania i przechowywania produkt stabilny.  

WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ  
Źródła zapłonu, działanie ciepła. 

MATERIAŁY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ  
Chlorek acetylu, nadtlenek wodoru, kwas azotowy, potas, platyna, kwas nadchlorowy, azotan srebra. 

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU/SPALANIA 
W środowisku pożaru powstają drażniące dymy zawierające tlenki węgla, niewielkie ilości tlenków 
azotu i chlorowodoru. 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

INFORMACJE OGÓLNE 
Etanol, główny składnik produktu, powoduje u człowieka zatrucie ostre, podostre, lekkie i przewlekłe. 
Wchłaniany jest drogą pokarmową, a także przez płuca i błony śluzowe dróg oddechowych. Powoduje 
ciężkie schorzenia narządów trawienia, systemu sercowo-naczyniowego, wątroby, a głównie układu 
nerwowego, na który działa również porażająco. Działa narkotycznie.  
UWAGA: Działanie alkoholu potęgują środki nasenne. 

SKUTKI NARAŻENIA OSTREGO 
Wdychanie 
Wysokie stężenia par/aerozolu mogą powodować bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, duszności, 
zaburzenia oddychania, senność; przy długotrwałym narażeniu możliwe zaburzenia ze strony 
ośrodkowego układu nerwowego. 
Kontakt ze skórą 
Przy krótkotrwałym działaniu nie powoduje negatywnych skutków. Przy długotrwałym lub częstym 
kontakcie może powodować miejscowe odtłuszczenie, wysuszenie i pękanie skóry.  
Kontakt z oczami 
Powoduje pieczenie, łzawienie, słabe podrażnienie.  
Połknięcie 
Powoduje zaburzenia żołądkowe: nudności, wymioty; bóle głowy; spożycie większych ilości może 
wywołać objawy upojenia alkoholowego, którego przebieg charakteryzuje się w pierwszym etapie 
zaburzeniami wzroku, zaburzeniami emocjonalnymi i stanami pobudzenia, w drugim etapie nasilającymi 
się zaburzeniami równowagi i brakiem koordynacji ruchów, stanami zamroczenia; w bardzo ciężkich 
przypadkach następuje ciężkie zatrucie z głęboką śpiączką, zaburzeniami krążeniowo-oddechowymi 
i drgawkami. Bezpośrednim zagrożeniem życia w zatruciu etanolem jest ostra niewydolność oddechowa. 
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DZIAŁANIE UCZULAJĄCE   Brak  

SKUTKI NARAŻENIA PRZEWLEKŁEGO   
Nadużywanie może spowodować uszkodzenie wątroby, nerek i ośrodkowego układu nerwowego.  

SPECYFICZNE SKUTKI DLA ZDROWIA  
Produkt nie zawiera składników zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne i reprotoksyczne.  

TOKSYCZNOŚĆ OSTRA   
Brak danych charakteryzujących toksyczność produktu. Poniższe dane dotyczą składników produktu.  
Chlorki alkilo(C8-C18)benzylo-dimetyloamoniowe
LD50 doustne, szczur  240 mg/kg 
LD50 przez skórę, szczur 1560 mg/kg 
Etanol  
LD50 doustne, szczur   7060 mg/kg 
LD50 przez skórę, królik  >20000 mg/kg 
LC50 inhalacyjne, szczur  38400 mg/m3(10 h) 
Dawka toksyczna dla dorosłego człowieka 300-400 ml 
Dawka śmiertelna dla człowieka  5-8 g/kg m.c. (350-500 ml) 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

TRWAŁOŚĆ I ROZPAD  
Produkt łatwo rozpuszcza się w wodzie. Łatwo ulega biodegradacji. 
Nie kumuluje się w środowisku wodnym. 
Zawiera chlorowcopochodne organiczne. 
Produkt jest mało szkodliwy dla środowiska, należy jednakże unikać niekontrolowanego uwolnienia jego 
dużych ilości do środowiska. 
EKOTOKSYCZNOŚĆ  
Produkt Brak danych 
Chlorki alkilo(C8-C18)benzylo-dimetyloamoniowe
LC50/EC50 dla organizmów wodnych < 1 mg/l 
Etanol   
- ryby Salmo gairdneri LC50 1300 mg/l(96 h) 

Oncorhynchus mykiss LC50 11200 mg/l(24 h) 
Alburnus alburnus LC50 11000 mg/l(96 h) 
Pimephales promelas LC50 15300 mg/l(96 h) 
Leuciscus idus melanotus LC50 8140 mg/l(96 h) 

- skorupiaków  Daphnia magna  EC50 9268-14221 mg/l(48 h) 
- bakterii  Pseudomonas putida  LOEC  6500 mg/l mg/l(16 h) 
- glonów  Microcystis aeruginosa  LOEC 1450 mg/l(8 dni) 

DOPUSZCZALNE ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA 
Przestrzegać dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych do wód lub do 
ziemi (patrz p. 15). 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

UWAGA: Nasiąknięte produktem ubranie, papiery lub inne organiczne materiały stwarzają zagrożenie 
pożarowe i powinny być zbierane i usuwane w sposób kontrolowany. 

POSTĘPOWANIE Z ODPADOWYM PRODUKTEM  
Dużych ilości produktu nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość 
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wykorzystania. 
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu należy przeprowadzać w spalarniach lub 
zakładach uzdatniania/likwidowania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. (ustawa z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach, tekst jednolity - zał. do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 1 lutego 2007r., 
Dz.U. Nr 39, poz. 251). 
 
 
 
 

KLASYFIKACJA ODPADÓW  
Ponieważ kod odpadów jest przypisywany w zależności od źródła ich powstania, końcowy użytkownik 
powinien zdefiniować odpad i przypisać właściwy kod, zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozp. MŚ 
z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206) 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI  
Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, 
Dz.U. Nr 63, poz. 638, wraz późniejszymi zmianami). 
Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. 
UWAGA: Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu! 

Nieoczyszczone pojemniki likwidować jak odpadowy produkt. 
Korzystać z usług firm posiadających odpowiednie uprawnienia. 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 

 

KLASYFIKACJA   
Produkt jest zaklasyfikowany jako materiał niebezpieczny w rozumieniu krajowych 
i międzynarodowych przepisów transportowych lądowych (RID, ADR), morskich (IMDG) 
i powietrznych (IATA). 

Prawidłowa nazwa przewozowa ETANOL W ROZTWORZE  
Numer rozpoznawczy materiału UN 1170 
Klasa / Kod klasyfikacyjny  3 / F1 
Grupa pakowania   II 
Nalepka ostrzegawcza   nr 3 
Numer rozpoznawczy zagrożenia 33 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ  
Symbol/Znak ostrzegawczy:  

   (F) PRODUKT WYSOCE ŁATWOPALNY 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R)*:  

R11 – Produkt wysoce łatwopalny. 
* Zamieszczanie zwrotu R11 na oznakowaniu nie jest wymagane – zwrot powtarza znaczenie znaku ostrzegawczego. 

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): 
S2 – Chronić przed dziećmi. 
S7 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
S16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu. 
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S42 – Podczas rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. 
Dodatkowe oznakowanie zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów dot. produktów 
biobójczych. 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY (patrz także p. 13)  
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (z 2001 r. Dz.U. Nr 11, poz. 84, Nr 100, poz. 
1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367; z 2002 r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187; z 2003 r. Dz.U. Nr 189, 
poz. 1852; z 2004 r. Dz.U. Nr 11, poz. 94, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263; z 2005 r. Dz.U. Nr 179 poz. 1485; z 2006 r. 
Dz.U. Nr 171, poz. 1225; z 2007r. Dz.U. Nr 176, poz. 1238) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i 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.U. UE L 136 z 29.05.2007, str. 3) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. Nr 215, poz. 
1588) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z 
ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201, poz. 1674) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 
i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666; z 2004r. Dz.U. Nr 243, poz. 2440; z 2007r. Dz.U. Nr 174, poz. 1222) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679; z 2004r. Dz.U. Nr 260, poz. 2595) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833; z 
2005r. Dz.U. Nr 212, poz. 1769; z 2007r. Dz.U. Nr 161, poz. 1142) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645; z 2007 r. Dz.U. Nr 241, poz. 1772) 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity zał. do obwieszczenia MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r., Dz.U. Nr 169, poz. 
1650; z 2007r. Dz.U. Nr 49, poz. 330) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 86 z 2005r.) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. 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, poz. 984) 
Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 1 lutego 
2007r., Dz.U. Nr 39, poz. 252) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych 
według ich przeznaczenia (Dz.U. Nr 16, poz. 150) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych 
odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania 
zatruć (Dz.U. Nr 161, poz. 1143) 

16. INNE INFORMACJE  

Zakres aktualizacji: przegląd i weryfikacja wszystkich punktów zgodnie z rozp. WE nr 1907/2006 i obowiązującymi 
przepisami; aktualizacja przepisów. 

Karta charakterystyki opracowana na podstawie karty producenta oraz kart składników produktu. Dane zawarte 
w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, 
stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest świadectwem jakości produktu. 
Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie wymienionego produktu i jego określonych zastosowań. Mogą one 
nie być aktualne lub wystarczające dla tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w innych 
zastosowaniach, niż  wymienione w karcie.  
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Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także ponosi 
odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub zastosowania 
produktu niezgodnie z przeznaczeniem. 

 


