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wg rozp. Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH  
  

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA RZEDSIĘBIORSTWA 
1.1 Identyfikacja preparatu 

                         Nazwa handlowa: ForluSept 
1.2 Zastosowanie preparatu 

Płynny preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji narządzi i urządzeń stosowanych w 
gospodarstwach domowych, miejscach publicznych (np. szpitale), przemyśle spożywczym, mięsnym, 
rybnym, mleczarskim, gastronomii, na bazie aminy czwartorzędowej. Stosowany do dezynfekcji 
wyposażenia, pojemników, naczyń, sprzętów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z 
produkcją, transportem. Dozwolony do mycia i dezynfekcji urządzeń i powierzchni mających kontakt z 
żywnością. Preparat do użytku profesjonalnego. Zakres działania: bakteriobójczy, grzybobójczy, 
wirusobójczy. 

 
1.3 Identyfikacja przedsiębiorstwa 

          Interplus Sp. z o.o., 
ul.Działdowska 12,  
01-184 Warszawa,  
tel. 22 8624090 
fax  22 862 39 27  
email: forlux@forlux.pl 
www.forlux.pl 

 
1.4 Telefon alarmowy 

            112 
               Informacja toksykologiczna w Polsce: (42) 631 47 24 

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r  w sprawie kryteriów i sposobu 
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666 ze zmianami w Dz. U. Nr 243/2004, poz. 2440): 
Zagrożenia zdrowia: 

Symbole ostrzegawcze: C – preparat żrący 
Zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia:  
R 34 – powoduje oparzenia; R 22 – Działa szkodliwie po połknięciu 

Właściwości niebezpieczne:  
nieznane   

Zagrożenia środowiska:  
nieznane 

Opakowania jednostkowe wymagają znakowania ostrzegawczego patrz pkt 15. 

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
Oznaczenia Nr WE Nr CAS Skład chemiczny Zawartość 

[%] Znak Zwrot R 

230-525-2 7173-51-5 chlorek didecylodimetyloamoniowy 5 - 15 C 22-34 

209-529-3 584-08-7 węglan potasu 5 - 15 Xi 36/37/38 

200-573-9 - sól tetrasodowa kwasu wersenowego w 
roztworze 5 - 15 Xi 36 
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205-483-3 141-43-5 monoetanoloamina 5 - 15 Xi 36/37/38 

4. PIERWSZA POMOC 
4.1 Wdychanie: usunąć poszkodowanego z terenu oddziaływania, zapewnić spokój i ciepło.  
4.2 Kontakt ze skórą: zdjąć skażoną odzież, natychmiast umyć skórę wodą z mydłem.  
4.3 Kontakt z oczami: przez kilkanaście minut płukać obficie wodą przy rozwartych powiekach, unikać silnego 

strumienia, natychmiast zapewnić pomoc okulistyczną. 
4.4 Spożycie: nie wywoływać wymiotów, wypłukać usta wodą i podać do wypicia 200 – 500 ml wody, zapewnić pomoc 

medyczną. 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
5.1 Zalecane środki gaśnicze: rozpylona woda, piany, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla. 
5.2 Nieodpowiednie środki gaśnicze: nie stosować silnego strumienia wody 
5.3 Szczególne zagrożenie ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów: niebezpieczne produkty 

rozkładu patrz pkt 10 
5.4 Specjalne wyposażenie ochronne strażaków: niezależny aparat oddechowy oraz gazoszczelna odzież ochronna, 

dla zapobiegnięcia kontaktu z oczami i ze skórą. 
5.5 Inne informacje: Zagrożone pojemniki chłodzić rozpyloną wodą, jeśli możliwe, usunąć z obszaru zagrożenia.  
 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
ŚRODOWISKA 

6.1 Indywidualne środki ochrony osobistej: Używać środki ochrony indywidualnej, patrz punkt 8 
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód 

powierzchniowych, wód gruntowych. 
6.3 Metody oczyszczania/usuwania: Powstrzymać wyciek. Rozlany produkt posypać odpowiednim materiałem 

pochłaniającym (piasek, ziemia) i zebrać mechanicznie do szczelnie zamykanego pojemnika na odpady. Spłukać 
powierzchnię dużą ilością wody. 

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE 
7.1 Postępowanie z preparatem: Przestrzegać zasad i przepisów BHP w zakresie postępowania z chemikaliami. W celu 

ochrony osobistej patrz punkt 8. Zapewnić odpowiednią wentylację wyciągową pomieszczeń i stanowisk pracy. 
7.2 Magazynowanie: Preparat przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym 

opakowaniu.  
 

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
Kontrola narażenia: wg Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada  2002r  w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217/2002r, poz. 1833 ze zmianami w Dz. U. z 2005r. nr.212, poz.1769, Dz. U. Nr 161, poz. 1142, 2007) 

Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych – metodyka pomiarów:  
• PN ISO 4225/Ak:1999 Jakość powietrza – Zagadnienia ogólne – Terminologia (arkusz krajowy). 
• PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji 

wyników. 
• PN-EN-689:2002. Powietrze na stanowiskach pracy – Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami 

dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. 

• PN-EN-482:2002. Powietrze na stanowiskach pracy – Ogólne wymagania dotyczące procedur pomiaru czynników chemicznych. 

8.1 Środki ochrony indywidualnej:  

- Unikać kontaktu z oczami 

- Unikać kontaktu ze skórą 
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- Nie połykać 
• Ochrona dróg oddechowych: nie jest potrzebna w warunkach odpowiedniej wentylacji. 
• Ochrona oczu: okulary ochronne z bocznymi osłonami 
• Ochrona rąk: rękawice ochronne 
• Ochrona skóry i ciała: odzież ochronna 

Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dz. U. Nr 259 poz. 2173) 

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe 
oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie. 

Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników narażonych na czynniki chemiczne są określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 
dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69/1996, poz. 332, wraz z późniejszymi zmianami). 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 
Postać ciecz 
Barwa bezbarwna do jasnożółtej 
Zapach charakterystyczny 
Gęstość względna [kg/dm3]  1,045 – 1,056 
Rozpuszczalność w wodzie całkowicie rozpuszczalna 
pH koncentratu w 20 °C ok. 13 

10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
10.1 Stabilność: produkt stabilny w warunkach normalnych 
10.2 Warunki których należy unikać/rozkład termiczny: wysoka temperatura 
10.3 Materiały których należy unikać: silne środki utleniające 
10.4 Niebezpieczne reakcje: nieznane 
10.5 Niebezpieczne produkty rozkładu: tlenki węgla COx, tlenki azotu NOx 

11.  INORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
Toksyczność ostra: 
 
LD 50 doustnie, szczur (chlorek didecylodimetyloamoniowy): 238 mg/kg (metoda OECD 401) 
LD 50 skóra, królik (chlorek didecylodimetyloamoniowy): 3 342  mg/kg  
 
Działanie na układ pokarmowy: brak informacji związanych z niepożądanym działaniem  
Działanie na oczy: działa żrąco 

 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
Dla chlorku didecylodimetyloamoniowego 
 
12.1  Mobilność: rozpuszcza się w   wodzie, gdzie następuje stała degradacja środowiska wodnego (metoda EPA-FIFRA) 
12.2  Bioakumulacja: nie zachodzi , współczynnik biostężenia (BCF) : 81,00, czas ekspozycji 46 dni (metoda EPA_FIFRA) 
12.3  Bidegradowalność: produkt biodegradowalny 
 Metody badawcze potwierdzające:  
 - 91 %  w czasie 24-70 dni wg OECD 303 A, 
 - 94 %  w czasie 28 dni wg OECD 302 B (Zan-Wellens), 
 - 90 % w czasie 28 dni wg OECD 301 A (Die-Away), 
 - 81 % w czasie 28 dni wydzielenie CO2 wg US-EPA 
12.4 Ekotoksyczność 

chlorek didecylodimetyloamoniowy 
Lc50 : 1,0 mg/l/96 h , ryby (Oncorhynchus mykiss), wg OECD 203 
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NOEC : 0,041 mg/l/21 dni , ryby (Oncorhynchus mykiss), wg OECD 204 
EC50 : 0,094 mg/l/48 h , dafnie (Daphnia magna), wg EPA-FIFRA 
NOEC : 0,010 mg/l/21 dni , dafnie (Daphnia magna), wg OECD 211 
EC50 : 0,026 mg/l/96 h , algi (selenastrum capricorntum), wg OECD 201 
EC10 : 0,13 mg/l/16 h , bakterie (Pseudomonas sp.), wg DIN 38412 Cz.8 
EC50 : 11 mg/l/3 h , bakterie, wg OECD 209 
NOEC : >= 1 000 mg/l/14 dni , dżdżownice, wg OECD 207 
 

12.5. Inne: nie dopuścić do przedostania się  do kanalizacji , wód gruntowych, akwenów wodnych 
Przestrzegać przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 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 168 poz. 1763). 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
• Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczania wód powierzchniowych i gruntowych. 
• Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62/2001, poz. 628 z późniejszymi zmianami).  
• Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63/2001, poz. 638 z późniejszymi 

zmianami). 

• Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 
1206) 

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.  
Produkt i opakowanie usunąć zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami i regulacjami ochrony środowiska. 

Opakowanie jednorazowego użytku przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów. Opakowanie wielorazowego użytku, jeśli 
to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, może być powtórnie zastosowane. 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 
             Klasa niebezpieczeństwa wg RID i ADR. Klasa 8 
 Grupa pakowania: III 
 Numer rozpoznawczy zagrożenia: 80 
 Numer UN: 1760 
 Nazwa materiału: preparat żrący, wysokoalkaliczny, zawierający chlorek didecylodimetyloamoniowy 
 Nalepka ostrzegawcza: nalepka nr 8 

 
 

14.1 Transport drogowy i kolejowy: Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgodnie z Umową Europejską dotyczącej między-
narodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.  (Dz. U. nr 194/2002, 
poz. 1629) wraz z kolejnymi zmianami załączników A i B publikowanymi w formie Oświadczeń Rządowych w Dzienniku Ustaw RP oraz  Ustawą 
z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199/2002, poz. 1671 z późniejszymi zmianami): 
klasa 8 

14.2 Transport żeglugą śródlądową ADN/ADNR: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w 
sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 88 z 2004r., poz. 839). Na podstawie art. 41 ust. 8 
ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 ze zmianami w Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2001 r. Nr 
199, poz. 1672, z 2002 r. Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93 poz. 895, Nr 96 poz.959, Dz. U. Nr 85 z 2005r., poz. 726)  

14.3 Transport morski IMO/IMDG  
14.4 Transport powietrzny ICA/IATA  
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15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz. U. nr 11 poz. 84 z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. 2003 nr 171 poz. 1666 ze zmianami w 
Dz. U. 2004 nr 243 poz. 2440 i Dz. U. 2007 Nr 174 poz. 1222) 

Klasyfikacja preparatu zgodna z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2007r w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych 
(Dz.U. Nr 174, poz. 122) 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L335/1 z dn. 31.12.2008)  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69/1996, poz. 332, wraz z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dz.U. Nr 259 poz. 2173) 
Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) z dnia 30 września 1957r. Dz.U. 194/2002, poz. 1629 wraz ze zmianami 
publikowanymi w formie Oświadczenia Rządowego w Dziennikach Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. 
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199/2002, poz. 1671z późniejszymi zmianami) 
Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr. 112, poz. 1206) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r  w sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 
Nr 217/2002r, poz. 1833  ze zmianami w Dz.U. z 2005r  nr 212 poz. 1769, Dz U. z 2007 nr 161, poz 1142 i Dz.U z 2009 r. nr 105, poz. 873) 
Oznakowanie opakowań jednostkowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 1 kwietnia 2009r w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych  (Dz.U. Nr 53, poz. 439) 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. 2009 nr 43 poz. 353) 
Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 ws. detergentów 
Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH 
Znak ostrzegawczy  
 
C -  produkt żrący 

  
C- produkt żrący     
Zawiera: chlorek didecylodimetyloamoniowy         
 

Zwroty R (wskazujące  rodzaj zagrożenia): 
 Rodzaje zagrożeń: 
 R 34 – powoduje oparzenia  

R 22 – Działa szkodliwie po połknięciu 
 Porady ostrzegawcze:  
 S 1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi, 
 S 26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, 

S 28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem, 
S 36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne lub ochronę 
twarzy, 
S 45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, 

pokaż etykietkę 
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16. INNE INFORMACJE 
Treść zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwroty R) dotyczących składników preparatu –  patrz rozdział 2 karty charakterystyki. 

Wykaz zwrotów R: 
 
Wykaz zwrotów R: 
R 22 – działa szkodliwie po połknięciu 
R 34 – powoduje oparzenia 
R 36 – działa drażniąco na oczy 
R 36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę  

               
Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu 
przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. W przypadku, gdy warunki stosowania 
produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika. 

Niniejsza karta charakterystyki preparatu została opracowana na podstawie kart charakterystyk dostarczonych przez producentów oraz obowiązujących w 
Polsce przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.  

Wydanie I: 03.09.2010 r. 

Data aktualizacji: - 

Wersja: I 

Zmiana w stosunku do wersji poprzedniej:  -  
 
Preparat został zgłoszony do Instytutu Medycyny Pracy. 
 

Wszystkie osoby uczestniczące w obrocie i stosowaniu produktu powinny zostać przeszkolone w zakresie higieny i bezpieczeństwa 
obchodzenia się oraz stosowania niebezpiecznego preparatu chemicznego. 
Kierowcy pojazdów powinni odbyć przeszkolenie i uzyskać stosowane zaświadczenie zgodnie z wymaganiami przepisów ADR 

 


