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1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKCAJA PRODUCENTA  

 
1.1.  Identyfikacja preparatu  

Nazwa handlowa:     Noris Grundreiniger 

Nazwa oryginalna:    Noris Grundreiniger 

 oznaczenia:  brak  

Nr rejestracji REACH:  brak   

 

1.2.  Zastosowanie preparatu:   środek czyszczący     

1.2.1. Zastosowania zidentyfikowane:  

1.2.2. Zastosowania odradzane: 

 

1.3.   Identyfikacja przedsiębiorstwa:  

Dostawca (producent/importer/dalszy użytkownik/dystrybutor): 

Nazwa firmy:  Hartmann-Chemie GmbH  Telefon: 0049-9183/7616 

    Reinigungs- und Pflegemittel  Fax:   0049-9183/4557 

Adres:   Burgthanner Str. 21 

   90559 Burgthann   Infolinia: 0049-9183/7616 

 

Importer 

Nazwa firmy :    Noris Polska Sp. Z o.o.   Telefon /Fax +48126429596 

Adres  Kraków 31-751 

   Odmogile 1c 

 

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: biuro@norispolska.pl 

 

1.4.  Telefon alarmowy (czynny poza godzinami pracy): 112 lub  126429596( telefon 

czynny w godzinach 8:00-16.00) 

 

 
2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEO  

 
2.1. Identyfikacja zagrożeo:  preparat  nie został zakwalifikowany jako substancja 

niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE 

2.1.1. Klasyfikacja:  67/548/EWG lub  1999/45/WE 

Oznakowanie zagrożenia  

 

 

Zwroty ryzyka 

Brak oznaczeo  

  

Wskazówki dodatkowe:  

 

mailto:biuro@norispolska.pl
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2.2. Dodatkowe zagrożenia dla ludzi i środowiska:  

Brak zagrożeo wymagających szczególnego uwzględnienia 

 Możliwe szkodliwe oddziaływania fizyczno-chemiczne:  

 Brak znanych oddziaływao 

Możliwe szkodliwe oddziaływanie na ludzi i możliwe objawy:  

Powtarzająca się lub stała ekspozycja na środek może prowadzid do podrażnieo skóry i 

świerzbiączki powodowanej odtłuszczającymi właściwościami produktu.  

Zagrożenie wchłaniania przez skórę  

  Możliwe szkodliwe oddziaływania na środowisko:  

Brak znanych   

Inne zagrożenia:  

Niebezpieczeostwo poślizgu na rozlanym produkcie.   

 

 
3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH  

 
3.1.  Informacja dotycząca preparatu/mieszaniny:  

Opis: 

Wodny roztwór alkoholi i substancji zapachowych, pomocniczych i barwników nie wymagających 

oznakowania.   

 

3.2. Substancje niebezpieczne*  

Nazwa chemiczna  Numer 

CAS 

Numer 

EINESC 

Zakres  

stężeo 

Oznako-

wanie  

Symbole 

niebezpieczeostwa  

Alkohol benzylowy  100-51-6 202-859-9 1-5% Xn R20/22 

Alkilobenzenosulfoniany  25155-30-
0 

246-680-4 1-5% Xi R41    R38  

2-butoksyetanol  11-76-0 203-905-0 1-5% Xn R20/21/22    R36    R38 

 

3.3. Uwaga: pełne brzmienie zwrotów R – patrz rozdział 16.  

Zawartośd alergizujących substancji zapachowych zgodnie z dyrektywą 2003/15/WE: --  

Zawartośd substancji konserwujących: --- 

 

 
4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY  

 
4.1. Uwagi ogólne  

W razie wypadku lub wystąpienia niepokojących objawów, należy natychmiast wezwad 

lekarza (gdy jest to możliwe, należy okazad opis produktu lub Kartę Charakterystyki).  

Zabrudzone, nasiąknięte ubrania  przebrad.  

W razie wątpliwości lub wystąpienia objawów chorobowych należy zasięgnąd porady 

lekarza.  

 

4.2. Przez drogi oddechowe:  
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Nie są konieczne żadne szczególne środki ostrożności.  

  

4.3. Przez kontakt ze skórą  

Zmyd natychmiast  dużą ilością wody i mydła.  

 

4.4. Przez kontakt z oczami  

W razie kontaktu z oczami należy przy otwartych powiekach wypłukad oko obficie bieżącą 

wodą przez 10 do 15 minut i skontaktowad się z lekarzem okulistą.  

 

4.5. Przez przewód pokarmowy (połknięcie)  

W przypadku spożycia należy wyplukad usta dostateczną ilością wody (tylko, gdy osoba jest 

świadoma) i wezwad natychmiast pomoc medyczną.  

Nie wywoływad wymiotów.  

Podawad dużą ilośd wody małymi łykami (efekt rozcieoczenia)  

 

4.6. Wyposażenie ochronne dla osób udzielających pierwszej pomocy:  

Osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna zwracad uwagę na własne wyposażenie 

ochronne.   

 

4.7 Wskazówki dla lekarza (objawy, zagrożenia, leczenie):  

Objawy:  Zapalenie płuc (pneumonia)  

  Zaburzenia żołądkowo-jelitowe    

Zagrożenia: pneumonia  

  Zaburzenia żołądkowo-jelitowe  

Leczenie:  kontrola krążenia,   

  Leczenie objawowe, podanie antidotum  

 

 
5. POSTĘPOWANIE  W PRZYPADKU POŻARU  

 
5.1.  Odpowiednie środki gaśnicze:  piana, proszek gaśniczy, Co2, rozpylony strumieo wody   

5.2.  Niewłaściwe środki gaśnicze ze względów bezpieczeostwa: zwarty (ostry) strumieo 

wody  

5.3.  Szczególne zagrożenie przez substancję lub sam produkt, produkty spalania lub 

powstające gazy: w razie pożaru może dojśd do powstania różnych agresywnych gazów 

jak np.: tlenek azotu NOx i tlenek węgla CO 

5.4.  Szczególne wyposażenie ochronne podczas walki z ogniem:  

Nie ma konieczności stosowania szczególnych środków. 

5.5. Wskazówki dodatkowe:  

Nie wdychad gazów powybuchowych czy pożarowych. By chronid osoby znajdujące się w 

strefie zagrożenie i schładzad pojemniki należy stosowad rozpylony strumieo wody.  

 

Grupa pożarowa: sam produkt nie pali się. Środki dostosowad jak w przypadku pożaru 

prymarnego.  
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6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA  

 
6.1. Indywidualne środki ostrożności:  

Nie ma konieczności stosowania szczególnych środków. 

  

6.2.  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  

Nie pozwolid by większe ilości środka dostały się do kanalizacji lub wód gruntowych.  

Zapewnid natychmiastowe zatrzymywanie wycieków (rynny, wanny)  

  

6.3.  Postępowanie mające na celu usuwanie skażenia  

Substancje należy zbierad materiałami wchłaniającymi ciecze (piasek, ziemia 

okrzemkowa, łącznik kwasowy, uniwersalne substancje wiążące). Z zebranym 

materiałem należy postępowad tak, jak opisano to w rozdziale „Postępowanie z 

odpadami”.  

Materiały odpowiednie do rozcieoczania lub neutralizacji:  woda. Niewielkie ilości 

(<1l) zmyd wystarczającą ilością wody. 

 

Materiały odpowiednie do wchłaniania: uniwersalne środki wiążące, piasek, trociny.  

 

6.4.  Wskazówki dodatkowe:   przecieki należy natychmiast usuwad  

 

 
7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE  

 
7.1. Postępowanie z preparatem  

7.1.1. Wskazówki dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z preparatem:  

Wskazówki dotyczące bezpieczeostwa:  

Nie ma konieczności stosowania szczególnych środków technicznych.  

Należy przestrzegad przepisów dotyczących noszenia odzieży ochronnej i ekspozycji 

(patrz punkt 8). Przestrzegad przepisów BHP.  

 

Środki techniczne:  

Środki zapobiegające wytwarzaniu się aerozolu i pyłu:  

Brak szczególnych środków. 

Wentylacja:   brak szczególnych środków. 

Środki ochrony środowiska:  patrz rozdział 8.  

Szczególne zalecenia:   brak  

Podłogi i zanieczyszczone przedmioty należy czyścid:   wodą i mydłem 

 

7.1.2.  Wskazówki dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed eksplozją.  

Nie wolno mieszad z:  innymi środkami czystości    

Trzymad z dala od:  nie ma konieczności stosowania szczególnych środków   

Produkt jest:  niepalny    
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7.1.3.  Inne dane:  

Nie są konieczne żadne szczególne środki ochrony przeciwpożarowej.  

 

 

 

7.2.  Magazynowanie:  

7.2.1 Środki techniczne i warunki magazynowania: nie są konieczne żadne szczególne 

środki 

7.2.2. Materiał opakowaniowy:    polietylen 

7.2.3. Wymagania co do pomieszczeo magazynowych i pojemników:  

Odpowiedni materiał na pojemniki:  polietylen 

Odpowiedni materiał na posadzki:  materiał odporny na działanie rozpuszczalników   

Inne warunki składowania:  posadzki powinny byd nieprzepuszczalne, 

odporne na płyny i łatwe do czyszczenia.  

7.2.4. Wskazówki dotyczące składowania z innymi materiałami:   

Nie należy składowad razem z:  środkami spożywczymi i paszą 

7.2.5. Inne wskazówki dotyczące składowania:  

Chronid przed:     brak szczególnych wskazao   

Składowanie – wskazówki ogólne:    

Temperatura składowania:  przechowywad w chłodnych pomieszczeniach  

Maksymalna długośd okresu składowania: 36 miesięcy 

Klasa magazynowania:  niepalne płyny    

7.3.  Specyficzne zastosowania:  

Zalecenia:      przestrzegad instrukcji użytkowania  

Rozwiązania dla branż:    kod GISCODE: GG 60 

 

 
8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  

 
8.1. Normy narażenia zawodowego 

8.1.1. Kontrola wartości granicznych w miejscu pracy ewent. wartości biologicznych  

8.1.1.1. Wartości graniczne w miejscu pracy  

 

Identyfikacja materiału Wartości 

graniczne w 

miejscu pracy 

Czynnik 

przekroczenia  

Uwagi  Zmiany  

Nazwa chemiczna  Numer 

EINESC 

Numer 

CAS 

Ml/m3 

(ppm) 

Mg/m3    

Alkohol benzylowy  100-51-
6 

202-
859-9 

----- ----- -----   

Alkilobenzenosulfoniany  25155-
30-0 

246-
680-4 

----- --- -----   

2-butoksyetanol  11-76-0 203-

905-0 

--- 98 4(II) DGF,H,Y  
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8.2. Kontrola narażenia w miejscu pracy  

8.2.1. Kontrola narażenia w miejscu pracy:  

Patrz rozdział 7. Nie jest konieczne podejmowanie innych dodatkowych środków 

ochronnych.  

8.2.1.1. Indywidualne środki ochrony  

Ochrona dróg oddechowych:  zwykle nie ma konieczności stosowania szczególnych środków 

indywidualnej ochrony dróg oddechowych.  

  

Ochrona rąk:   

Odpowiedni materiał:  NBR kauczuk nitrylowy, kauczuk butylowy  

Niewłaściwy materiał:  gruby materiał, skóra garbowana bez użycia chromu 

Czas przepuszczania:    >2 godz.  

Grubośd materiału na rękawice:  > 0,5mm 

Dodatkowe środki ochrony rąk:  

Podczas stosowania chemicznych środków pracy należy nosid wyłącznie rękawice 

chroniące przed środkami chemicznymi oznaczone symbolem CE wraz z czterocyfrowym 

numerem kontrolnym.  

Zaleca się skontaktowanie z producentem rękawic w celu ustalenia ich odporności na 

chemikalia. 

Ochrona oczu:  nie konieczna     

Ochrona ciała: Nie są konieczne żadne szczególne środki 

 Ogólne środki ochrony zdrowia:  

Przestrzegad uregulowao prawnych dotyczących obchodzenia się z substancjami 

niebezpiecznymi.  

W miejscu wykonywania pracy nie należy spożywad posiłków, pid, palid, zażywad tabaki.  

Należy unikad kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Przed pójściem na przerwę i 

zakooczeniem pracy należy umyd ręce.   

 
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE  

 
9.1.  Informacje ogólne  

Wygląd: klarowny 

Stan skupienia: ciecz barwa: bezbarwny zapach: charakterystyczny  

 

9.2.  Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeostwa i środowiska  

Wartośd pH (stężenie):  ok.11  wartośd pH (1:10 w wodzie) ~8,5  

Temperatura topnienia:  brak danych  temperatura wrzenia:   ok. 100°C 

Temperatura krzepnięcia:  <0°  prężnośd par:    ok. 20 mbar 

danych  

Gęstośd:    ok. 1,02 g/cm3 gęstośd nasypowa:   nie dotyczy 

Rozpuszczalnośd w wodzie: całkowicie rozpuszczalny  

 Czas wypływu:   < 20s  4 DIN EN ISO 2431  

Temperatura zapłonu:  >100° 

Ocena:  
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Uwaga:  

Lepkośd kinematyczna:  <10mm2/s   

Właściwości wybuchowe:  dolna granica wybuchowości (Vol-%):  brak danych  

    górna granica wybuchowości (Vol-%):  brak danych  

Ocena:  

Uwaga:  

 

9.3. Inne informacje:  

  

 
10. STABILNOŚD I REAKTYWNOŚD 

 
 

10.1. Warunki, których należy unikad:  brak znanych  

10.2. Materiały, których należy unikad:  gwałtowne reakcje z: brak znanych  

10.3. Niebezpieczne produkty rozkładu:   przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem brak 

znanych  

10.4. Inne informacje:    ---  

 

 
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE  

 
11.1. Testy toksykologiczne 

11.1.1. Ostra toksycznośd (testy toksykologiczne), działanie drażniące i żrące  

 

Wartości LD/LC 50 – wartości w mg/l 

Nazwa chemiczna  Toksycznośd 

preparatu – droga 

doustna  

Toksycznośd 

preparatu  - droga 

dermalna  

Toksycznośd 

preparatu – droga 

inhalacyjna  

Alkohol benzylowy  1230 2000 8,8 

Alkilobenzenosulfoniany  1150 Brak danych  Brak danych  

2-butoksyetanol  560 400 2,21 

 

 Podane dane i informacje odnoszą się do technicznych substancji aktywnych.  

Preparat:  

ATSmix >2000 = brak sklasyfikowania  ATSmix >2000 = brak sklasyfikowania  ATSmix >5 = brak sklasyf. 

doustnie LD 50: ----   dermalnieLD: -------   inhalacyjnie LD 50: ---- 

działanie w kontakcie ze skórą:  nie drażniące  

działanie w kontakcie z oczami: lekko drażniące  

działanie w kontakcie z drogami occddechowymi: przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem  nie znane  

Działanie uczulające:    

w kontakcie ze skórą:   nie znane    

 wdychając:    nie znane  
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Toksycznośd po kilkakrotnym przyjęciu (podostry, sub-chroniczny, chroniczny)   - przy stosowaniu 

zgodnie z przeznaczeniem – nie znane  

Skutki CMR (rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczośd):  przy stosowaniu zgodnie z 

przeznaczeniem – nie znane  

 

11.2. Doświadczenia wynikające z praktyki:  

11.2.1. Istotne obserwacje:  brak   

11.2.2. Inne obserwacje:  brak  

 

11.3. Uwagi ogólne:  

 Klasyfikacja została przeprowadzona zgodnie z procedurą wyliczeo zawartą w dyrektywie 1999/45/WE 

 

 
12. INFORMACJE  EKOLOGICZNE  

 
12.1. Ekotoksycznośd  

 

Toksycznośd w wodzie  

Nazwa chemiczna  Wartośd LC 50 

ryba   

Wartośd LC 50 

rozwielitka  

Wartośd LC 50 

bakterie  

Zdolnośd do 

rozkładu  

Alkohol benzylowy  646mg/l (jaź) 400 mg/l 658 mg/l OECD 301C 95% 

Alkilobenzenosulfoniany  5,00 mg/l 15 mg/l 1,00 mg/l OECD 301D 
>70% OECD 
302A 95- 
98% 

2-butoksyetanol  1490 mg/l 1720 mg/l EC0-700 mg/l 100 % , Zahn-

Wellens-Test 

28d 

Podane dane i informacje odnoszą się do technicznych substancji aktywnych.  

 

12.1.4. Wpływ na działanie oczyszczalni ścieków.  

Przy właściwym odprowadzaniu niewielkich koncentracji środka do zaadoptowanych 

biologicznie oczyszczalni nie odnotowano zakłóceo w działaniu osadu czynnego.  

 

12.2. Mobilnośd: brak znanych danych 

   

12.3. Trwałośd i zdolnośd do rozkładu:  

Fizyko- i fotochemiczna eliminacja:   brak znanych danych  

Biodegradowalnośd:    poszczególne składniki są biodegradowalne   

 

12.4.  Zdolnośd do akumulacji:   brak znanych danych   

 

12.5. Wynik oceny właściwości PBT:  brak znanych danych  
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12.6. Inne szkodliwe skutki działania:  brak znanych kolejnych danych  

 

12.7. Dodatkowe informacje ekologiczne: 

Zastosowane w produkcje środki powierzchniowo-czynne spełniają wymagania biodegradowalności 

zgodnie z rozporządzeniem WE 648/2004. Dokumentny potwierdzające powyższe mogą zostad 

przedłożone odpowiednim władzom paostw członkowskich na ich wyraźną prośbę lub na prośbę 

producenta detergentów.  

Nie pozwolid by produkt w sposób niekontrolowany przedostał się do środowiska.  

 

 

 
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI  

 
13.1. Postępowanie z odpadami / odpady (produkt):  

Usuwanie odpadów zgodnie z dyrektywą WE 75/442 i 91/689 dotyczącą gospodarki odpadami i 

odpadami niebezpiecznymi w aktualnym ujęciu.   

 

13.2. EAK/AVV kody odpadu:  

070699   Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, 

mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków i in. nie 

wymienione   lub 

20 01 30   Detergenty za wyjątkiem tych zawartych w punkcie 29 

 

13.3. Opakowanie:  

Skażone opakowania należy zupełnie opróżnid – mogą one po uprzednim odpowiednim ich 

wyczyszczeniu zostad ponownie użyte. Środek czyszczący – woda. Przekazanie odpowiedniemu 

przedsiębiorstwu usuwania odpadów, np. system dualny.  

 

13.4.  Dodatkowe wskazówki:   

nie należy mieszad z innymi odpadami.  

 

 

 
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE  

 
14.1. Transport lądowy (ADR/RID/GGVSE):  

Oficjalne oznaczenie transportu:  

Nie zalicza się do transportu substancji niebezpiecznych w rozumieniu tych przepisów transportowych.  

2-propanol, alkohol izopropylowy 

Klasa:     kod klasyfikacji:  

Tablica ostrzegawcza:    nr ONZ:    

Grupa opakowania:   

Kod ograniczeo w tunelu:  
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15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH  

 
15.1 Przepisy UE  

Klasyfikacja substancji dla tego preparatu nie została jeszcze przeprowadzona.  

Oznakowanie: 67/548/WE lub 1999/45/WE 

Oznakowania dla substancji niebezpiecznych:  

Brak  

Składniki niebezpieczne wymagające umieszczenia na etykiecie: 2-propanol, alkohol izopropylowy 

 

Zwroty R:  

Brak  

 

Zwroty S:  

 

S2  Chronid przed dziedmi. 

S25  Unikad zanieczyszczenia oczu. 

S37  Nosid odpowiednie rękawice ochronne. 

 

 

Uwaga:  klasyfikacja została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE 

 

Szczególne oznakowania określonych preparatów:  brak  

 

Pozostałe przepisy WE:  

Dane dotyczące dyrektywy 1999/13/WE o ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych (VOC-RL) 

wartośd VOC (w g/l):  90g/l 

 

15.2. Przepisy krajowe (Niemcy):  

 

Wytyczne dotyczące ograniczenia przy zatrudnianiu:  

Zakaz zatrudniania w celu ochrony pracujących matek i pracującej młodzieży 

 

Zarządzenie w razie zakłóceo w pracy elektrowni atomowej:  nie znane 

Klasa szkodliwości dla wody:      1 

Techniczne instrukcje – powietrze:     nie podlega  

Inne przepisy, ograniczenia i zakazy:  

TGRS 400 

TGRS 500 

TGRS 555 

A 008 

A 016 

M 042 

 

16. Inne informacje  
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*dane zmienione w porównaniu do poprzedniej wersji 

 

16.1. Brzmienie zwrotów R  

 

R20/21/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. 

R36  Działa drażniąco na oczy. 

R38  działa drażniąco na skórę  

R41  Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 

 

16.2. Wskazówki dotyczące szkoleo:  

Szkolenia  dotyczące niebezpieczeostw oraz zachowania środków ostrożności należy 

przeprowadzad przed przystąpieniem do pracy z produktem, a potem przynajmniej raz w roku.  

 

16.3. Zalecane ograniczenia stosowania:  

Produkt przewidziany jest do użytku profesjonalnego.  

 

16.4. Dalsze informacje:  

Podane informacje są wynikiem dzisiejszego stanu naszej wiedzy i naszych doświadczeo i 

sporządzone zostały z myślą o podaniu przede wszystkim wskazówek bezpieczeostwa, a nie 

zagwarantowaniu cech materiału. Nie należy ich rozumied w sensie stosunku prawnego o 

charakterze umowy.  

 

16.5. Źródła danych  

Dane pochodzą z dostępnych źródeł encyklopedycznych i literatury i bazują na doświadczeniach 

praktycznych.  

 

 

Niniejsza karta charakterystyki zastępuje wersję 2.0 z dnia 09.03.07.  
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