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„ROYAL” Sp. z o.o.                                                   
11-320 Jeziorany, ul. M . Konopnickiej 7 
tel. +48 89 718-14-72 , fax. +48 89 718-11-35 
e-mail: biuro@royal.info.pl 
www.royal.info.pl 

 
KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 

Data aktualizacji karty charakterystyki: 17.03.2010 
1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 
Nazwa preparatu: 

RO-19 WOSK CLEANER  
Przeznaczenie preparatu: 
Anty poślizgowy środek myjąco-woskujący na bazie mydła. UŜycie RO -19 pozwala wyczyścić i równomiernie woskować 
wszelkiego typu podłogi w biurach, mieszkaniach, sklepach, pomieszczeniach socjalnych itp. Nie zawiera rozpuszczalników 
organicznych. 
Producent: 
„ROYAL“ Sp. z o.o. 
11-320 Jeziorany, ul. M. Konopnickiej 7 
tel.+48 89 718-14-72 od 8-16, fax +48 89 718-11-35 
e-mail: biuro@royal.info.pl 
strona internetowa: www.royal.info.pl 
Telefon alarmowy:+48 89 718-14-72 
 
2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 
Preparat nie jest preparatem niebezpiecznym w myśl obowiązujących przepisów. 
 
3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 
Składnik niebezpieczny 
(nazwa, numery identyfikacyjne) 

Zawartość 
procentowa 

Klasyfikacja 

Oksyetylenowany syntetyczny alkohol 
CAS: 66455-14-9 
WE: polimer 
Nr indeksowy: - 

4,5 % Xn; N 
R22-R41- R50 

Sól sodowa siarczanowanego alkoholu tłuszczowego 
C12-15 CAS: 91648-56-5 
WE: 293-918-8 
Nr indeksowy: - 

4,5 % Xi; R 36/38 

Objaśnienia: 
Xi - substancja draŜniąca, 
Xn  - substancja szkodliwa, 
N - substancja niebezpieczna dla środowiska, 
R 22 - działa szkodliwie po połknięciu, 
R 36/38  - działa draŜniąco na oczy i skórę, 
R 41 - ryzyko powaŜnego uszkodzenia oczu. 
R 50 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
Deklarowane składniki zgodnie z Rozporz ądzeniem (WE). 
Anionowe środki powierzchniowo czynne – mniej niŜ 5%. 
Niejonowe środki powierzchniowo czynne – mniej niŜ 5%. 
4. PIERWSZA POMOC 
Uwagi ogólne 
NaleŜy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i uŜytkowania zamieszczonych na etykiecie. 
W wypadkach wątpliwych zasięgnąć porady lekarza. 
W kontakcie z oczami 
Wypłukać obficie duŜą ilością wody (10 – 15 min.). ZałoŜyć sterylny opatrunek. Chronić nie podraŜnione oko. Zdjąć szkła 
kontaktowe. Skontaktować się z lekarzem okulistą. 
W przypadku spoŜycia 
Wypłukać poszkodowanemu usta, podać do picia duŜe ilości wody. Wezwać lekarza pokazać opakowanie 
lub etykietę. Nie wywoływać wymiotów. 
 
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU 
Produkt jest niepalny. 
 
6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
Indywidualne środki ostroŜności  
NaleŜy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Unikać kontaktu z oczami. 
Niezbędne środki w zakresie ochrony środowiska 
Nie naleŜy dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych i powierzchniowych. 
Metody oczyszczania 
Rozlany preparat zebrać materiałem wchłaniającym ciecze (piasek, ziemia). 
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7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE 
Środki ostroŜności typowe dla produktów chemicznych. 
Przechowywać w temp. -5 – 40 º C. 
 
8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
Parametry kontroli niebezpiecznych składników  w miejscu pracy 
NDS i NDSCh dla składników nie ustalono. 
WyposaŜenie osobiste  
Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. 
 
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 
Stan skupienia:  ciecz 
Kolor:  - zielony 
Zapach:  - leśny 
pH:  - 5,5 - 7 
Rozpuszczalność w wodzie: pełna 
 
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania i magazynowania. 
 
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
Badania preparatu nie zostały przeprowadzone, a przedstawione dane odniesiono do składników preparatu. 
Dane literaturowe. 
Toksyczność ostra komponentów 
 

Parametr 
 

Oksyetylenowany syntetyczny alkohol sól sodowa siarczanowanego alkoholu 
tłuszczowego C12-15 

DL 50 (doustnie szczur) 
 

>2000mg/kg 10340 mg/kg 

CL 50 (inhalacja szczur) 
 

powyŜej 5 mg/l - 

DL 50 (skóra królik) 
 

>2000mg/kg - 

Działanie miejscowe – oksyetylenowany syntetyczny alkohol  
- kontakt z oczami: moŜe powodować podraŜnienia oczu. 
- kontakt ze skórą: moŜe powodować podraŜnienia. 
- szkodliwy w razie spoŜycia. 

Działanie miejscowe – Sól sodowa siarczanowanego alkoholu tłuszczowego C 12-15  
- kontakt ze skórą: działa odtłuszczająco i łagodnie draŜniąco 
- kontakt z oczami: wywołuje podraŜnienie 

 
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
Badania preparatu nie zostały przeprowadzone, a przedstawione dane odniesiono do składników preparatu. 
Dane literaturowe. 
Oksyetylenowany syntetyczny alkohol 
Latwo ulega biodegradacji. 
Substancja sklasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska. 
Nie naleŜy oczekiwać problemów ekologicznych przy stosowaniu substancji z właściwą ostroŜnością i uwagą. 
Sól sodowa siarczanowanego alkoholu tłuszczowego C 12-15  
Biodegradalność: 99,1 % 
- toksyczność dla gupika Lebistes reticulatus: LC 50 890 mg/l  
- toksyczność dla rozwielitki: EC 50 6,5 mg/l/ Daphnia manga 
- toksyczność dla glonów: EC 50 2900 mg/l Chlorella 
Nie akumuluje się w organizmach wodnych. 
Nie stwierdzono hamowania wzrostu bakterii ściekowych. 
Ogólnie preparat jest biodegradalny. 
W niewielkim st ęŜeniu nie powoduje zakłóce ń pracy oczyszczalni ścieków. 
 
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie utylizacji odpadów. 
 
14. INFORMACJA O TRANSPORCIE 
Preparat nie jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna w transporcie. 
 
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH. 
Znaki ostrzegawcze: 
Zwroty S: 
S 1/2 - Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 
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Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84) z późniejszymi zmianami. 
Preparat nie ujęty w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji 
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201, poz. 1674). 
Wzór karty charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie karty 
charakterystyki (Dz.U. Nr 215, poz. 1587 i 1588). 
Klasyfikacja preparatu zgodnie z Rozporządzeniem 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. Nr 243, poz. 2440 oraz z 2007r. Nr 174, 
poz. 1222) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów 
 i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych ( Dz.U. Nr 43, poz.353). 
Oznakowanie opakowań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych  
(Dz.U. Nr 53, poz. 439). 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie detergentów. 
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). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2007r. uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku dostarczenia 
karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. Nr 161, poz. 1144).  
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych ustaw  
( Dz.U. Nr 20, poz. 106). 
 

16. INNE INFORMACJE 
PowyŜsze informacje są opracowane w oparciu o bieŜący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. 
Dane dotyczące tego preparatu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania 
jego szczególnych właściwości. 
W przypadku, gdy warunki stosowania preparatu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne 
stosowanie preparatu spada na uŜytkownika. 
Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na podstawie kart charakterystyk składników dostarczonych przez 
dostawców oraz obowiązujących przepisów. 
Klasyfikację wykonano metodą obliczeniową w oparciu o najwyŜsze moŜliwe stęŜenie składników. 

Sporządził:      Zatwierdził: 
Anna Kardas      Hanna Muddemann 


