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KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 
 
 

1 – IDENTYFIKACJA PREPARATU. 
 

 

 Oznaczenie handlowe: 
  NAZWA: OUT GERMES AS ONE SHOT 

  KOD:      011106 

 Identyfikacja przedsiębiorstwa: 

PRODUCENT:       DOSTAWCA/ IMPORTER: 

Laboratoires CEETAL      CEETAL – POL 

1 rue des Touristes      ul. Wrocławska 82 

BP 39        81-530 Gdynia 

42001 Saint – Etienne, Cedex 1     tel/fax: ( 058 ) 664 – 64 – 44/45 

        REGON: 190385981 
 

W sytuacji, kiedy wymagana jest inna pomoc niż ujęta w ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym 

Ośrodkiem Toksykologicznym: GDAŃSK:  058 301-65-16, ŁÓDŹ:  042 57-99-00, POZNAŃ:  061 847-69-46,  

RZESZÓW:  017 345-17, SOSNOWIEC:  032 66-11-45, WARSZAWA:  022 619-08-97, KRAKÓW:  012 411-99-

99,  

WROCŁAW:  071 343-30-08. 

Zastosowanie normalne: 

Zastrzeżone do użytku zawodowego. 

Środek do dezynfekcji i dezaktywacji powierzchni i atmosfery. 
 
 

2 – SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH. 
 

 

Produkt ten nie jest uważany za niebezpieczny, lecz zawiera następujące niebezpieczne składniki: 

Nazwa substancji wartość nr CAS nr WE nr indeksowy symbol zwroty R 

etanol 25 do 50% 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 F 11 

glutaraldehyd <0,5% 111-30-8 203-856-5 605-022-00-x T N 23/25 34 42/43 50 

1,1,1,2-tetrafluoroetan  811-97-2     

 
 
 

3 – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. 
 
 

• Zwroty dotyczące niebezpieczeństwa 

 - wysoce łatwopalny 

• Własności związane z użytkowaniem: 

 - Wdychanie : wdychanie par może podrażniać drogi oddechowe. 
 
 

4 – PIERWSZA POMOC. 
 

 

Pierwsza pomoc 

 W razie wdychania: 

Wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze. Pozostawić ją w spokoju. Zasięgnąć porady lekarza, jeżeli 

trudności z oddychaniem są trwałe. 

 W razie kontaktu  ze skórą: 

W razie kontaktu, nawet niewielkiego, zdjąć natychmiast zabrudzoną odzież i myć skórę obficie wodą z mydłem,  

 W razie kontaktu z oczami: 
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W  razie przedostania się preparatu do oczu, należy płukać obficie przez 10-15 minut czystą wodą. Pilnie zasięgnąć 

porady lekarza w razie wystąpienia bólu, migotania, łzawienia, lub trwałego zaczerwienienia . 

 W  razie  spożycia: 

Wypłukać usta. NIE PROWOKOWAĆ WYMIOTÓW. Pozostawić poszkodowanego w spokoju. Zasięgnąć porady 

lekarza.  

 
 
 

5 – POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU. 
 

 

 Klasa palności: wysoce łatwopalny 

 Właściwe środki gaszenia:  Dwutlenek węgla, rozpylona woda. Większe ogniska gasić rozpyloną wodą lub 

pianą odporną na alkohol. 

 Pożary w sąsiedztwie: Chłodzić narażone powierzchnie przez rozpylanie wody. 

 Szczególne niebezpieczeństwo: pary jako cięższe od powietrza mogą przechodzić na duże odległości przy 

samej ziemi zanim zapalą się lub wybuchną.  

 Zapobieganie pożarom: Do strefy ognia nie wchodzić bez wyposażenia ochronnego, w tym ochrony dróg 

oddechowych. 

 Procedury specjalne: Zachować ostrożność podczas gaszenia każdego pożaru produktów chemicznych. 

Zapobiec zanieczyszczeniu środowiska przez wody pożarowe. 
 
 

6 – POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA. 
 

 

 Ogólne środki ostrożności: 

Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Nie palić tytoniu. Przedsięwziąć środki w razie przebicia lub zgniecenia 

opakowania aerozolu, powodującego wyciek produktu zawartego w opakowaniu. 

 Środki ostrożności indywidualne: 

Rozlania będą usuwane przez pracowników wykwalifikowanych w zakresie czyszczenia, wyposażonych w ochronę 

dróg oddechowych i oczu. Ewakuować pozostałe osoby i zabronić wstępu. Używać odpowiedniego sprzętu ochrony 

indywidualnej. 

 Środki ostrożności w celu ochrony środowiska: 

Zapobiec przedostaniu się do ścieków i do wody pitnej. 

Jeśli produkt przedostał się do ścieków lub do wód publicznych, należy zawiadomić o tym kompetentne władze. 

 Środki, jakie należy podjąć do rozlaniu / wycieku: 

Odgrodzić produkt w celu zebrania lub absorpcji przy pomocy odpowiedniego materiału. 
 
 

7 – POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE. 
 

 

 Informacje ogólne 

– Należy podjąć wszelkie środki ostrożności dla uniknięcia dla przedostania się ognia podczas przypadkowego 

zniszczenia przez widły wózka podczas przenoszenia palety opakowań aerozolowych. Nie dziurawić, nie 

dopuścić do spadania, nie gnieść kartonów ani opakowań aerozolowych. 

– Nie rozpylać w pobliżu ani bezpośrednio na płomień, na ciała rozżarzone, na pracujące urządzenia 

elektryczne. Nie palić tytoniu. 

– Nie używać do innych celów, aniżeli te do których jest przeznaczony. 

– Nie wdychać gazu, par, dymów ani rozpylonej cieczy. 

 Środki ostrożności podczas transportu i składowania 

– Pojemniki pod ciśnieniem – Nie dziurawić, nawet po zużyciu. Konieczna jest dobra wentylacja stanowiska 

pracy. 

 Techniczne środki ochrony: 

– Używać uziemionych urządzeń elektrycznych i mechanicznych. 

 Magazynowanie: 

– Zalecenia dotyczą składów i rezerw, w których przechowywane są opakowania aerozolowe. 

– Zaleca się rozmieścić aerozole w magazynie w różnych kierunkach. Strefa „aerozolowa” powinna być 

ograniczona albo za pomocą siatki metalowej o oczku maksimum 5 cm, tworzącym klatkę, albo za pomocą 

muru, w celu zapobieżenia rozpryskom aerozolu, mogącym zapalić resztę magazynu. Nie palić tytoniu. 

– W celu ograniczenia ryzyka upadku, należy umieścić palety możliwie najbliżej ziemi. Jeżeli paczki są 

ułożone w stosy, należy zabezpieczyć wewnętrzne warstwy przed popękaniem. (ryzyko wycieków wskutek 

ciśnienia). 

 

– Zaleca się: 
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Wentylację pomieszczeń i unikanie składania pojemników aerozoli w pobliżu źródeł ciepła, w tym 

bezpośrednich promieni słonecznych. 

Stosowanie zaleceń pożarowych w czasie wykonywania prac 

– Przechowywać w temperaturach nie przekraczających 50 C 

– Przechowywać w miejscach suchych i dobrze przewietrzanych,. 

 Magazynowanie poza zasięgiem: 

– bezpośrednich promieni słonecznych 

– otartego płomienia 

– ciepła 

– iskier 

 Obchodzenie się: 

– Myć ręce i narażone części ciała wodą z łagodnym mydłem przed jedzeniem, piciem, paleniem tytoniu i 

przed wyjściem z pracy. 
 
 

8 – KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. 
 

 

 Ochrona indywidualna: 

– Ochrona dróg oddechowych: W razie niedostatecznej wentylacji nosić odpowiedni aparat oddechowy. 

– Ochrona rąk: Nosić odpowiednie rękawice odporne na produkty chemiczne. 

– Ochrona skóry: Chronić skórę w sposób uzależniony od warunków stosowania. 

– Ochrona oczu: Nawet jeżeli warunki pracy racjonalnie nie powodują żadnego ryzyka kontaktu z oczami, 

należy nosić odpowiednią ochronę oczu podczas pracy z produktem. 

– Połknięcie: Nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu podczas używania preparatu. 

 Higiena przemysłowa: 

– Zapewnić wyciągi lub ogólną wentylację pomieszczenia. 

 VLT – TWA (mg/m³)  

– etanol 

– wartość chwilowa: 9500 

– wartość w długim okresie: 1900 

 VLT – TWA (ppm)  

– etanol 

– wartość chwilowa: 5000 

– wartość w długim okresie: 1000 
 
 

9 – WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE. 
 

 

Stan fizyczny :      ciecz 

Zapach:       charakterystyczny 

pH :       brak danych 

Temperatura zapłonu ( C):    <21 

Rozpuszczalność w wodzie:    dobra 

Inne:       Ciśnienie aerozolu w 20 C: 4m5 bara 
 
 

10 – STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ. 
 
 

 Niebezpieczne produkty rozkładu 

W wyniku spalania powstają tlenki węgla. 

 Niebezpieczne reakcje: 

W kontakcie z metalami lekkimi reaguje tworząc wodór. 

Reaguje z nadtlenkami. 

Reaguje ze związkami halogenków. 

 Materiały, jakich należy unikać: 

Środki utleniające 

Nadtlenki (H2O2, Na2O2, K2O2) 

Kwasy utleniające i ich sole (HNO3, KMnO4) 

Kwasy i sole (H2SO4, HClO4) 

Związki metaloorganiczne 

 

 

Wodór 

Fosfor, arsen, antymon 
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Tlenki metali (CrO3, HgO) 

 Warunki, jakich należy unikać: 

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne, Ciepło. Iskry. Otwarty płomień 
 
 

11 – INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE. 
 

 

 Wdychanie 

Wdychanie par może spowodować senność i zawroty głowy. 

Wdychanie par może drażnić drogi oddechowe. 

 Inne dane: 

Może powodować reakcję alergiczną. 
 
 

12 – INFORMACJE EKOLOGICZNE. 
 

 

 Trwałość i zdolność do degradacji: 

Produkt jest lotny i przechodzi do atmosfery. 

Produkt gwałtownie paruje, jeżeli wyleje się na ziemię. 

Nierozpuszczalny, produkt rozlewa się na powierzchni wody. 

 Biodegradacja (%):  

dobra 
 
 

13 – POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI. 
 

 

 Usuwanie odpadów 

Usuwać bomby aerozolowe zużyte lub uszkodzone w miejsca, gdzie zezwolono na ich opróżnianie. 

Unikać zrzutów do środowiska. Niszczyć zgodnie z obowiązującymi lokalnymi i krajowymi przepisami 

bezpieczeństwa. 

 

 Rozp. Min. Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. ( Dz. U Nr 112, poz. 1206). 

 Kody odpadów: (Zarządzenie 2001/573/CE, Dyrektywa 75/442/CEE, Dyrektywa 91/689/CEE dotyczące  

odpadów niebezpiecznych):  

Kod odpadów: 060101 – kwas siarkowy i siarkawy 
 
 

14 – INFORMACJE O TRANSPORCIE. 
 
 

 Etykieta niebezpieczeństwa: Produkt łatwopalny 

 Informacje ogólne: 

Aerozole mogą korzystać ze zwolnienia z etykietowania w transporcie i deklaracji pod warunkiem ograniczonej 

ilości. 

 Właściwa nazwa w transporcie 

UN 1950 AEROSOLS,2.1,5F 

  Nazwa w transporcie: 

UN 1950 AEROSOLS,2.1,5F 

Numer ONU 1950 

ID nr 

ADR/RID: klasa 2. grupa F: 

IMO-IMDG: klasa 2.1 

IATA: klasa 2.1 
 
 

15 – INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH. 
 

 

 Symbol (-e) 

Preparat podlega przepisom europejskim dotyczącym etykietowania zgodnie z Dyrektywą 1999/45/CE, jej 

adaptacjami i aneksami. 

 

Produkt łatwopalny 

 Zwroty R: 

R 11 – Produkt wysoce łatwopalny 

 Zwroty S: 

– S 02 Chronić przed dziećmi. 
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– S 16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. 

– S 23 Nie wdychać rozpylonej cieczy 

– S 33 Zastosować środki ostrożności zapobiegające ładunkom elektrostatycznym 

– S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

 Porady dotyczące bezpieczeństwa 

– Nie używać do innych zastosowań, aniżeli te do których jest przeznaczony. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie 

dziurawić i nie palić, nawet po zużyciu. Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 50 C. 

– Zawartość: Glutaraldehyd. Może wywoływać reakcje alergiczną. 

 Zawartość: 

– 3 g/l glutaraldehydu pod ciśnieniem atmosferycznym 

– 0,4 g/l chlorku didecylo-dimetylo-amonu pod ciśnieniem atmosferycznym 

– 1,6 g/l chlorku alkilo-dimeylo-benzylo-amonu pod ciśnieniem atmosferycznym 

 Francja 

– Tabela chorób zawodowych zgodnie z Kodeksem Pracy 

– Tabela nr 84 dolegliwości wywołanych przez ciekłe rozpuszczalniki organiczne do użytku zawodowego. 

– Tabela nr 49 dolegliwości skórnych wywołanych przez aminy alifatyczne, alicykliczne, lub etanoloaminy. 

– Specjalny nadzór medyczny zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 1977 dla pochodnych halogenowych, nitrowych i 

amin węglowodorów i ich pochodnych. 

– Tabela nr 65 możliwych uszkodzeń skóry o charakterze egzematycznym i mechanizmie alergicznym (do 

zweryfikowania wg listy obowiązującego Dekretu). 

– Tabela nr 66 nieżyty nosa i astmy o charakterze zawodowym. 

 Inne: 
– Zastrzeżone do użytku zawodowego 

KCh zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13.11. 2007 r. 

- Ustawą  z dn. 11.01.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych Dz. U. Nr 11 poz. 84 z 14.02.01 r. z p. 

zm. 

- Dz. Ustaw z 2007 r. nr 174. poz.1222 

- Ustawą z dn. 02.09. 2003 r. Dz. U Nr 173, poz. 1679. 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 14.08. 2002 r. Dz.U. Nr 142, poz.1194. 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 28.09.2005 r. Dz. U. Nr. 201 poz. 1674. 
 
 

16 – INNE INFORMACJE. 
 
 

Teksty zwrotów R podanych w rozdziale 2 

R 11 – Produkt wysoce łatwopalny 

R 23/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu 

R 34 Powoduje oparzenia 

R 42/43 Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechowa i w kontakcie ze skórą 

R 50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

 Inne dane: Imp DL4 

Zawartośc i format niniejszej Karty Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego odpowiada Dyrektywie 2001/58/CE 

Komisji Europejskiej. 

ZAPRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego pochodzą ze źródeł, które 

uważamy za wiarygodne. Tym niemniej są one dostarczone bez żadnej gwarancji dokładności, wyrażonej ani 

milczącej. Warunki lub metody transportu, magazynowania, użytkowania lub usuwania produktu znajdują się poza 

naszą kontrolą i mogą nie leżeć w naszych kompetencjach. Z tego między innymi powodu uchylamy się od 

odpowiedzialności na wypadek straty, szkody lub kosztów, wywołanych przez, lub związanych w jakikolwiek 

sposób z transportem, magazynowaniem, użytkowaniem lub usuwaniem produktu. Niniejsza KChPN została 

opracowana i musi być stosowana wyłącznie do tego produktu. Jeżeli produkt jest stosowany jako składnik innego 

produktu, informacje znajdujące się w niej mogą nie mieć zastosowania. 

 

 


