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1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa; 
 

1.1. Identyfikacja mieszaniny 
Nazwa handlowa:  RH 300 BOOSTER    Nr art.: 2230 
Rejestracja w systemie REACH: nie podlega rejestracji 
Przeznaczenie: do usuwania smół wędzarniczych i innych przypalonych zanieczyszczeń organicznych  

1.2.  Identyfikacja producenta 
Producent: HWR-Chemie GmbH, Moosfeldstrasse 7, D-82275 Emmering, Niemcy 

              Telefon: +49 8141 / 51030    Telefax:  +49 8141 / 510350         E-Mail: info@hwr-chemie.de 

1.3. Identyfikacja dystrybutora 
Dystrybutor : Firma „KiM” s.c. Józef Klinowski i spółka,  34-300 śywiec ul.Suska 6    
Numer REGON: 070631068 
Numer telefonu: 33/865 22 10   Numer faxu: 33/865 22 10  tel.kom. dyŜurny  601 437687, e-mail: klinsc@poczta.onet.pl 

 

2. Identyfikacja zagroŜeń 
 

Opis zagroŜenia;   Mieszanina sklasyfikowana jako niebezpieczna, jak określono w 1999/45/WE  
Klasyfikacja zgodnie z 67/548/EWG:  
ZagroŜenia:     C / Ŝrący :  
R:                     powoduje powaŜne oparzenia oczu i skóry. 
 

3. Skład / informacja o składnikach 
 

3.1.Skład:  Roztwór wodny substancji powierzchniowo czynnych, związków alkalicznych, środków 
pomostowych i pomocniczych. 
3.2. Niebezpieczne składniki: 

  1- 5%  alkilopoliglukozyd, nr CAS: 68515-73-1, WE: 500-220-1  symbol Xi, R-zwrot 41                     
30-40% wodorotlenek sodowy, nr CAS: 1310-73-2, nr WE: 231-668-3, symbol C, R-zwrot 35 

Uwaga:  Opisy zwrotów R w sekcji 16 
 

4. Pierwsza pomoc 
 

Informacje ogólne:  W razie wątpliwości lub jeśli objawy występują, zasięgnąć porady lekarza  
Wdychanie: Niedotyczy   
Kontakt ze skórą:  Dokładnie przemyć duŜą ilością wody, zanieczyszczone ubranie natychmiast zdjąć. 
Kontakt z oczami:  W przypadku dostania się do oczu, naleŜy dokładnie przepłukać duŜą ilością wody przez 
kilka minut i natychmiast skontaktować się z lekarzem. 
SpoŜycie:  W razie połknięcia wypić duŜą ilość wody, nie wywoływać wymiotów, natychmiast skontaktować 
się z lekarzem 
 

5. Postępowanie w przypadku poŜaru 
 

Odpowiednie środki gaśnicze:  Rozproszony strumień wody/piana/CO2/suche środki gaśnicze 
NaraŜenie na sam produkt, jego produkty spalania lub gazy:  W przypadku poŜaru mogą tworzyć się Ŝrące 
opary. 
Specjalne wyposaŜenie ochronne dla straŜaków: nie wymagane 
 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 

Osobiste środki ostroŜności:  Unikać kontaktu z oczami i skórą                                                        
Środki ochrony środowiska: Przy wycieku większych ilości, zatamować. Nie dopuścić do przedostania się 
nierozcieńczonego koncentratu do kanalizacji. 
Metoda oczyszczania:  
Zebrać za pomocą środka wiąŜącego płynne substancje (np.sorbent) i usunąć zgodnie z obowiązującymi. 
MoŜna neutralizować za pomocą kwasu (tylko specjaliści). 
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7. Postępowanie z mieszaniną i jej magazynowanie 
 

Postępowanie z mieszaniną:  . 
Wskazówki dla bezpiecznego uŜytkowania:  Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieŜą. Zachować 
ostroŜność podczas otwierania pojemników i podczas stosowania preparatu. 
Środki ostroŜności przed poŜarem i wybuchem: Produkt nie jest łatwopalny 
Magazynowanie:  Magazynować w oryginalnych pojemnikach w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z 
dala od kwasów. Produkt nie ulega samozapaleniu. 
 
8. Kontrola naraŜenia i środki ochrony indywidualnej 
 

Wartości graniczne naraŜenia: Wodorotlenek sodu, nr CAS: 1310-73-2, nr WE: 231-668-3;  NDS: 0,5 mg/m3; 
NDSCh: 1 mg/m3wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29.11.2002. Dz.U.02.217.1833. (z 
późn.zmianami). Nie zawiera składników działających rakotwórczo, mutagennie i szkodliwie na rozrodczość.   

Kontrola nara Ŝenia w miejscu pracy: Środki specjalne nie są konieczne 

Środki ochrony osobistej: 
Ochrona dróg oddechowych:   niewymagana 
Ochrona rąk:  rękawice ochronne odporne na alkalia, z wytrzymałością >= 8 godzi z materiału; guma NR 0,5mm, 
(Kauczuk chloroprenowy) CR 0,5mm, (Kauczuk nitrylowy)NBR 0,35mm, butyl 0,5mm, (Kauczuk fluorowy)FKM 
0,4mm, PCV 0,5mm 
Ochrona oczu:  okulary ochronne 
Ochrona skóry:  zwykłe ochronne ubranie robocze 

Wskazania ogólne:  Nie pić, nie jeść i nie palić tytoniu podczas stosowania preparatu. Umyć ręce przed przerwą w pracy 
i po zakończeniu pracy. 
 
9. Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

Informacje ogólne 

Wygląd  
Rodzaj:  
Kolor:    
Zapach:   

 
Ciecz 
Brązowawy 
Łagodny 

Informacje waŜne dla zdrowia, bezpieczeństwa oraz środowiska 

pH koncentrat 
pH roztwór(1%) 

Ok.14 
Ok.13   

Temperatura krzepnięcia w (0C) 
Temperatura wrzenia / zakres temp. wrzenia w (0C) 
Temperatura zapłonu w (0C) 
Temperatura samozapłonu w (0C) 

Ok.-22 
Ok.100 
nie ma 
nie występuje 

PręŜność par [hPa]  Ok. 23 

Gęstość [g/cm3] w temp.200C Ok.1,38 

Stan skupienia w temp.200C Ciało płynne 

Rozpuszczalność 
Rozpuszczalność w wodzie 

    Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach 

 
Rozpuszczalny 
Praktycznie nierozpuszczalny 

Lepkość dynamiczna [mPa s] w temp.200C  < 100 
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10. Stabilność i reaktywność 
 

Warunki, których naleŜy unikać:  Produkt stabilny przy właściwym magazynowaniu i postępowaniu. 
Czynniki, których naleŜy unikać:  Unikać kontaktu z aluminium, magnezem, cynkiem, cyną (moŜe tworzyć 
się gazowy wodór), unikać kontaktu z kwasem solnym, siarkowym, azotowym. 
Niebezpieczne produkty rozkładu:   W przypadku poŜaru mogą tworzyć się Ŝrące pary. 
 
11. Informacje toksykologiczne 
 

Badania toksykologiczne:  brak dostępnych informacji  

Działanie draŜniące i Ŝrące: 
Pierwotne działanie draŜniące na skórę: Ŝrące (Ocena metodą konwencjonalną) 
PodraŜnienie oczu: Ŝrące (Ocena metodą konwencjonalną) 
PodraŜnienie układu oddechowego: W normalnych warunkach uŜytkowania nie moŜna oczekiwać 
podraŜnień. Rozpylony działa draŜniąco na drogi oddechowe. 
Działanie uczulające: śadne działanie uczulające nie są znane.  

Toksyczność chroniczna 
Efekty CMR (działanie rakotwórcze, mutagenne, toksyczność reprodukcyjna):   
Z charakterystyki produktu nie są znane CMR. Nie są znane Ŝadne skutki i działania: rakotwórcze, mutagenne, 
szkodliwe na rozrodczość i działanie narkotyczne. 
Praktyczne doświadczenia:  
Z kół i środowisk uŜytkowników nie są znane Ŝadne niekorzystne skutki i następstwa stosowania preparatu. 
 
12. Informacje ekologiczne 
 

Ekotoksyczność   
Zachowanie się w oczyszczalniach: Przy prawidłowym uŜyciu nie zakłóca równowagi w oczyszczalni 
ścieków. 
Mobilność  
Znane lub przewidywane przedostawanie się do środowiska naturalnego: Brak dostępnych informacji 
Trwałość i zdolność rozkładu: 
Biodegradacja:  
Środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie są zgodne z kryteriami podatności na biodegradację  
Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów. 
Dodatkowe informacje:  
Klasa szkodliwości dla wody WGK 1  (ocena samookreślenia wg VwVwS) 
 
13. Postępowanie z odpadami 
 

Utylizacja produktu: Utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie utylizacji odpadów. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn.27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr112.poz.1206) 
Lista proponowanych numery odpadów / nazw odpadów zgodnie z EWC: 
KOD odpadu 07 06 99 dla preparatu (odpady z mydła i detergentów)  
KOD odpadu 15 01 02 dla opakowania 
Opakowanie;  Postępować zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami. 
Opakowania po wykorzystaniu preparatu przepłukać wodą i przekazać do selektywnej zbiórki z przeznaczeniem do 
recyklingu.  
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14. Informacje o transporcie 
 

Transport lądowy (ADR/RID)  
Klasa 
Kod klasyfikacji 
Numer UN  
Grupa pakowania 
Nalepka ostrzegawcza  
Nazwa przewozowa 
 
Uwagi 

8 
C 5 
1824 
II 
8 
wodorotlenek sodu  
Sodium hydroxide solution 
Transport w "ograniczonej ilości" wg. rozdz. 3.4 ADR/RID  

Transport morski (IMDG ) 
IMDG-kod – klasa 
Numer UN 
Grupa pakowania 
Nazwa przewozowa 

8 
1824 
II 
wodorotlenek sodu  
Sodium hydroxide solution 

Transport lotniczy  (ICAO-TI / IATA-DGR)  
Klasa 
Numer UN/ID 
Grupa pakowania 
Nazwa przewozowa 

8 
1824 
II 
wodorotlenek sodu  
Sodium hydroxide solution 

 
15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 

� Ustawa z dn.11.01.2001r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz.U.01.11.84 z późn.zm.) 
� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007r w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. Nr 215, poz. 1588) 
� Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2005r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i 

oznakowaniem - ZAŁĄCZNIK (Dz.U.201 poz.1674), (29ATP); 
� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.16.04.2009r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 

niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 53, poz. 439). 
� Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów 

chemicznych; ze zmianą z dnia 4.09.2007r (Dz. U. Nr 174, poz. 1222); 
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie najwyŜszych 

dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r (Dz.U. 
212 poz.1769) i zmianą z dnia 30.09.2007 (Dz.U 161 poz.1142); 

 

Karta charakterystyki została sporządzona zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (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), 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 równieŜ dyrektywę Rady 
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 

Oznakowanie zgodnie z 67/548/EWG i 1999/45/WE 
Etykieta zawiera następujące znaki i symbole:  
R 35  Powoduje powaŜne oparzenia 
S 1/2  Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 
S 26   Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
S 37/39   Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy 
S 45  W przypadku awarii lub jeŜeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- jeŜeli to moŜliwe 
pokaŜ etykietę 
          

       C  śrący          Zawiera wodorotlenek sodu 
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16. Inne informacje 
 

Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3 
Zwroty R (numer i treść artykułu):  
 R 35  Powoduje powaŜne oparzenia 
 R 41  Ryzyko powaŜnego uszkodzenia oczu. 

Źródła danych:  
Informacje zawarte są zgodne z naszą najlepszą wiedzą,  
Informacje podane, są przeznaczone do bezpiecznego operowania, uŜywania tego produktu.  
Informacja podana jest przeznaczona do przechowywania, przetwarzania, transportu i unieszkodliwiania produktu. 
Karta opracowana na podstawie Karty  Charakterystyki  Art.nr. 2230 RH 300 BOOSTER   przez HWR-Chemie GmbH, 
Emmering. z dn. 11.11.2010r. Producent spełnia wymagania normy ISO 9001 oraz ISO 14001 ( nr cert. 5110) 

 
 


