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KARTA CHARAKTERYSTYKI  
 
 

1 – IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
 

 Identyfikacja substancji lub preparatu: 
  

  NAZWA: AGRI’STERYL HOM 8900676 

  KOD PRODUKTU: 02044300V 

 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: 042 657-99-00, POZNAŃ: 061 847-69-46, 

RZESZÓW: 017 866-44-09, SOSNOWIEC: 032 266-11-45, WARSZAWA: 022 619-08-97, KRAKÓW: 012 411-

99-99, WROCŁAW: 071 343-30-08. Użytkowanie normalne: 

Zastrzeżone do użytku zawodowego.  

Środek dezynfekujący. 
 
 

2 – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. 
 

 

Produkt nie jest sklasyfikowany jako łatwopalny. Patrz zalecenia dotyczące innych produktów obecnych w 

pomieszczeniu.  

Ryzyko efektów działania żrącego.  

Ryzyko wystąpienia uczuleń na skórze. Preparat może również działać drażniąco na skórę i dłuższe narażenie 

może wzmagać to działanie. 

Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych. 

 
 

3 – SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH. 
 

 

Wyrażenie słowne zwrotów R znajdujących się w rozdz. 3 – patrz rozdz. 16. 

 Substancje niebezpieczne reprezentatywne: 

(obecne w preparacie, w stężeniu wystarczającym do tego by preparatowi móc przypisać charakter toksyczny, 

który miałby, będąc w stanie czystym, jako produkt 100 %).  

nr indeksowy nr CAS nr WE nazwa symbol R % 

TA213  68391-01-5 269-919-4  chlorek dimetylo- benzylo- amonium   C, N 34 50 

22 

2,5≤x%<10 

 Inne substancje stanowiące niebezpieczeństwo: 

nr indeksowy nr CAS nr WE nazwa symbol R % 

613–167–00–5  55965-84-9  mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-

izotiazol-3-onu[Nr CE 247-500-7]; i 2-

metylo-2H-izodiazol-3-onu [Nr CE: 

220-239-6] w stosunku 3:1 

T, N 23/24/25 

34 43 

50/53 

0≤x%<2,5 

 Substancje obecne w stężeniu mniejszym od minimalnego progu niebezpieczeństwa: 

Brak jest jakiejkolwiek znanej substancji tego rodzaju. 

 Inne substancje posiadające Normy Dopuszczalnych Stężeń na stanowisku pracy: 

Brak jest jakiejkolwiek znanej substancji tego rodzaju. 
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4 – PIERWSZA POMOC. 
 

 

Na ogół, w razie wątpliwości lub nieprzemijających objawów, należy zawsze zasięgnąć porady lekarza.  

Osobie nieprzytomnej  NIGDY NIE  podawać  niczego  do  picia  ani  do  jedzenia. 

 W razie opryskania lub kontaktu z oczami: 

Myć obficie przez 15 minut czystą, miękką wodą, utrzymując rozwarte powieki. 

W każdym przypadku skierować  poszkodowanego do okulisty. 

 W razie opryskania lub kontaktu ze skórą: 

Zdjąć natychmiast zabrudzoną lub ochlapaną odzież, którą można ponownie założyć po przeprowadzonym odkażeniu. 

Skórę dokładnie umyć wodą i mydłem, bądź innym znanym środkiem myjącym.  

NIE stosować rozpuszczalników ani rozcieńczalników.  

Jeśli skażony obszar skóry jest rozległy i/lub wystąpią zmiany skórne, należy zasięgnąć porady lekarskiej lub zawieźć 

poszkodowanego do szpitala. 

 W razie połknięcia: 

W razie przypadkowego połknięcia, nie podawać żadnych napojów, nie prowokować wymiotów lecz natychmiast 

wezwać karetkę i przewieźć do szpitala. Pokazać lekarzowi etykietę produktu.  

 
 

5 – POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU. 
 

 

Nie dotyczy. 
 

 

6 – POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA. 
 

 

 Indywidualne środki ostrożności : 

Unikać wszelkiego kontaktu ze skórą i oczami.  

Uwzględnić środki ochrony podane w rozdz 7 i 8. 

 Środki ostrożności związane z ochroną środowiska: 

Zatamować wyciek produktu, a rozlany produkt zebrać do beczek za pomocą niepalnego materiału absorpcyjnego, np. 

piasku, ziemi, wermikulitu, ziemi okrzemkowej, w celu usunięcia jako odpady.  

Zapobiegać przedostawaniu się produktu do kanalizacji i cieków wodnych.  

Beczki przechowywać do czasu ich usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz rozdz 13).  

Jeśli produkt zanieczyszcza lustra wody, rzeki lub kanalizację, zgodnie z ustawową procedurą zawiadomić o tym 

kompetentne władze. 

 Sposoby oczyszczania: 

 W razie zanieczyszczenia gleby, po zebraniu preparatu za pomocą obojętnego, niepalnego absorbenta, umyć 

zabrudzoną powierzchnię dużą ilością wody. 

Jeżeli rozlanie jest rozległe, ewakuować załogę i pozostawić w celu interwencji jedynie operatorów przeszkolonych i 

wyposażonych w urządzenia ochronne.  
 
 

 

7 – POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE. 
 
 

Przepisy dotyczące pomieszczeń magazynowych mają również zastosowanie w halach, w których pracuje się z 

produktem. 

 Osoby, które w przeszłości miały uczulenia skórne nie mogą w żadnym wypadku pracować z preparatem. 

 Zapobieganie pożarom: 

Zabronić wstępu osobom nieupoważnionym. 

 Wyposażenie i postępowanie zalecane: 

Odnośnie ochrony indywidualnej, patrz rozdz. 8.  

Przestrzegać środków ostrożności podanych na etykiecie produktu, jak również przepisów bezpieczeństwa pracy. 

Bezwzględnie unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami.  

W halach, w których ciągle pracuje się z produktem, należy zainstalować natryski bezpieczeństwa oraz fontanny do 

przemywania oczu. 
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 Wyposażenie i postępowanie zabronione: 

W pomieszczeniach, gdzie stosowany jest preparat zabrania się palenia tytoniu, picia i jedzenia. 

Nie otwierać nigdy opakowań przy użyciu ciśnienia. 

 

 Przechowywanie: 

Przechowywać wyłącznie w szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchym pomieszczeniu.. 
 
 

8 – KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. 
 
 

Stosować indywidualne środki bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą 89/686/CEE. 

Osoby, które w przeszłości miały uczulenia skórne nie mogą w żadnym wypadku pracować z preparatem. 

 Ochrona dróg oddechowych: 

W razie stosowania metodą rozpylania nosić maskę chroniącą drogi oddechowe typu FFP3SL. 

 Ochrona rąk: 

W razie kontaktu z rękoma obowiązkowo nosić odpowiednie rękawice ochronne. 

Zalecane rodzaje rękawic: 

- kauczuk neoprenowy 

- kauczuk nitrylowy 

 Ochrona oczu i twarzy: 

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.  

Pozostawić do dyspozycji personelu rękawice, osłony twarzy i okulary ochronne.  

W halach, w których ciągle pracuje się z produktem, należy zainstalować fontanny do przemywania oczu. 

 Ochrona skóry: 

Zakładać odpowiednią odzież ochronną, a w szczególności fartuchy i kalosze. Utrzymywać ją w dobrym stanie i po 

użyciu czyścić.  

Odnośnie dalszych szczegółów patrz rozdz..11 KChPN - Informacje toksykologiczne. 
 
 

9 – WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE. 
 

 

 Informacje ogólne 
Stan fizyczny:      ciecz o małej lepkości 

 Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska: 

pH substancji lub preparatu:    obojętne 

Gdy pomiar pH jest możliwy, jego wartość wynosi:  5,00 

Temperatura (zakres temp.) wrzenia:   nie określono 

Zakres temperatury zapłonu:    nie określono   

Prężność par:      nie określono 

Gęstość:       > 1 

Gęstość względna:     1,02 

Rozpuszczalność preparatu w wodzie:   rozpuszczalny 

 Inne dane: 
Temperatura (zakres temp.) topnienia:   nie określono 

Temperatura samozapłonu:    nie określono 

Temperatura (zakres temp.) rozkładu:   nie określono 
 
 

10 – STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ. 
 

 

Preparat jest stabilny w warunkach postępowania i przechowywania podanych w rozdz. 7 niniejszej KChPN.. 

 Warunki, jakich należy unikać : 

Bez pisemnej zgody LABORATOIRES CEETAL nie mieszać z żadnym innym produktem. 

 Materiały, jakich należy unikać: 

silne utleniacze 

podchloryny metali alkalicznych 

 Niebezpieczne produkty rozkładu: 

chlor 

z podchlorynów metali alkalicznych tworzą się chloraminy 

 



KARTA CHARAKTERYSTYKI  (91/155/EEC-2001/58/CE-ISO 11014-1)  

weryfikacja nr 8 (20-02-2007)       wersja nr 1 (20-02-2007)   

02044300V- AGRI’STERYL  HOM 8900676     Aktualizacja 22.10.09 r. 

  

LABORATOIRES CEETAL UL. Wrocławska 82, 81-530 Gdynia. Tel/fax: 058 664-64-44/45  

Wykonano na licencji European Lebel System ®  oprogramowanie KChPN  od InfoDyne – http://www.infodyne.fr 
Quick-FDS [14736-39405-02221-727788] - 2008-05-05 - 10:56:47 
 
 

 

 

 
 

11 – INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE. 
 

 

 

Brak jest danych na temat samego preparatu.  

Zawarte w preparacie substancje pozwalają umownie przewidzieć, że nałożenie preparatu na zdrową i nienaruszoną 

skórę zwierzęcia wywoła w ciągu poniżej czterech godzin rozkład tkanki organicznej.  

Zawarte w preparacie substancje pozwalają umownie przewidzieć możliwość wystąpienia u niektórych 

predysponowanych osób reakcji uczuleniowej po kontakcie ze skórą. 
 
 

12 – INFORMACJE EKOLOGICZNE. 
 
 

 

Brak jest danych ekologicznych na temat samego preparatu.  

Należy zapobiegać przedostawaniu się produktu do kanalizacji i cieków wodnych. 

• Trwałość i degradowalność: 

Środek (–ki) powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie spełnia(ją) warunki biodegradowalności określone w 

przepisach CE nr 648/2004 dotyczących detergentów. 

• Ekotoksyczność: 
Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych. 

 

• Zgodnie z Dyrektywą 2006/8/CE: 

CAS CE Nazwa CL50 (ryby) 96h CE50 (dafnie) 48h 

68391-01-5 269-919-4  chlorek dimetylo- benzylo- 

amonium   

- 0,0058 

 

 
 

13 – POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI. 
 

 

 Odpady:  

Poddawać utylizacji lub usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami, najlepiej poprzez kolektor ściekowy, bądź 

uprawniony zakład utylizacji. Nie zanieczyszczać odpadami gleby ani wody; nie zrzucać do środowiska. 

 Zanieczyszczone opakowania:  

Pojemniki należy całkowicie opróżnić zachowując na nich etykiety. 

Przekazać uprawnionemu zakładowi utylizacji odpadów. 

 Rozporządzenia lokalne: 

Przepisy prawne dotyczące odpadów są skodyfikowane w Kodeksie Środowiska, zgodnie z Ustawą nr 2000-914 z 

dnia 18 września 2000, dotyczącą części Legislacyjnej Kodeksu Środowiska.  

Różne teksty znajdują się w artykułach od  L. 541-1 do L. 541-50, znajdujących się w Księdze V (Zapobieganie 

zanieczyszczeniom, zagrożenia i szkodliwości), Tytuł IV (Odpady), Rozdział I (Usuwanie odpadów i odzysk 

materiałów).  

Kod odpadów (Decyzja 2001/573/CE, Dyrektywa 2006/123/CEE, Dyrektywa 94/31/CEE dotyczy 

niebezpiecznych odpadów): 

  16 05 08* : produkty chemiczne pochodzenia organicznego, wykonane na bazie, lub zawierające substancje 

niebezpieczne , wybrakowane.  

 Kod odpdów po użytkowaniu może być zmieniony na 0706XX (odpady pochodzące z produkcji , przygotowania, 

dystrybucji i użytkowania,  detergentów produktów dezynfekcyjnych i kosmetycznych). 
 

 Ustawa z dn. 27.07. 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628). 

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

14 – INFORMACJE O TRANSPORCIE. 
 
 

 

Produkt transportować zgodnie z przepisami ADR dla transportu drogowego, RID- kolejowego, IMDG- morskiego 

i ICAO/IATA- powietrznego (ADR 2005 – IMDG 2004 – ICAO/IATA 2005). 
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UN 1760 = ciecz żrąca, i.n.o. (gdzie indziej niewymieniona) 

(chlorek alkilo-dimetylo-benzylo-amonium )  

 

 
 

ADR/RID Klasa Kod grupa Etykieta Identyf QL Dyspoz  

 8 C9 III 8 80 LQ19 274  

IMDG klasa 2 etyk. grupa QL FS dyspo    

 8 - III 5 L F-A,S-B 223 274 944   

IATA klasa 2 etyk. grupa pasażer pasażer cargo  cargo uwagi      

 8 -  III 818 5L  820               60L              A3                       

 8 -           III                Y818             1L             -                            - - 
 
 

15 – INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH. 
 
 

 

Klasyfikacja niniejszego preparatu sporządzona została zgodnie z dyrektywą zwaną „Wszystkie preparaty” 

1999/45/CE i jej adaptacjami. Uwzględniono również dyrektywę 2004/73/CE będącą 29 adaptacją do dyrektywy 

67/548/CE (substancje niebezpieczne).  

Produkt nie jest sklasyfikowany jako łatwopalny. 

 

- KCh zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Dz. U. nr 215, poz. 1588 z 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. 

- Ustawą  z dn. 02.09. 2003 r. Dz. U Nr  171 p. 1666 z p. zm. 

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

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 04.09.2007 r. Dz.U. Nr 174/2007 poz.1222 

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 30.08.2007 r. Dz.U. Nr 161/2007, poz.1144 

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

 

 Klasyfikacja preparatu: 

 

  

 

 

 

 

 

Preparat żrący  N- niebezpieczny dla środowiska 

 Zawiera : 

613–167–00–5  mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr CE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izodiazol-3-onu

   [nr CE 220-239-6] w stosunku 3:1 

TA 213  chlorek alkilo-dimetylo-benzylo-amonium   

 

 Ryzyko szczególe przypisywane preparatowi i zalecenia ostrożności: 

R 50  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

R 43  Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 

R 34   Powoduje oparzenia 

S 23  Nie wdychać rozpylonej cieczy. 
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S 26   Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 

S 36/37/39  Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy 

S 45  S 45  W przypadku awarii lub, jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, – jeżeli to

   możliwe, pokaż etykietę) 

S 61   Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. 

S 2     Chronić przed dziećmi. 

S 51  Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

 

 Zalecenia szczegółowe: 

Nr 1172 magazynowanie i użytkowanie substancji niebezpiecznych dla środowiska (A- bardzo toksyczny dla 

organizmów wodnych). 

 Tabele chorób zawodowych zgodne z Kodeksem pracy – Francja. 

Tabela nr 65 – Możliwość uszkodzeń egzematycznych o mechanizmie alergicznym. 
 
 

16 – INNE INFORMACJE. 
 
 

 

Z uwagi na to, że warunki pracy użytkownika nie są nam znane, informacje dane w niniejszej karcie bazują na stanie 

naszej wiedzy i na przepisach zarówno państwowych jak i odnoszących się do europejskiej wspólnoty gospodarczej. 

 

Bez uprzedniego otrzymania pisemnych instrukcji stosowania produkt nie może być używany do innych celów, niż te 

wymienione w pkt.1. 

Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjęcie koniecznych środków, celem spełniania prawnych (ustawowych) 

wymagań i lokalnych przepisów. 

Informacje podane w niniejszej karcie powinny być uważane jako opis wymagań bezpieczeństwa odnośnie naszego 

produktu, a nie jako gwarancja jego właściwości. 

Modyfikacja § 15 

 

 Wyrażenia słowne zwrotów R występujących w rozdz. 3: 
R 22  Działa szkodliwie po połknięciu. 

R 23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. 

R 34  Powoduje oparzenia 

R 43  Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą 

R 50  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

R 50/53  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się 

   niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 

 

NIEBEZPIECZNY PREPARAT CHEMICZNY ZOSTAŁ ZGŁOSZONY DO REJESTRU INSPEKTORA DS. 

SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH W ŁODZI W DNIU 28. 06. 2002, NR: Rej/1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


