
PŁYN „AVITA”

     KARTA  CHARAKTERYSTYKI                          AVITA

Zgodna z rozporządzeniem  nr 1907/2006/WE, artykuł 31                                                                        
PŁYN DO MYCIA URZĄDZEŃ MLECZARSKICH  „AVITA”   Wersja      :3

1.1 Identyfikator produktu
  Nazwa produktu                      : PŁYN DO MYCIA URZĄDZEŃ MLECZARSKICH „AVITA”
  Zastosowanie produktu          :  Płyn do mycia urządzeń mleczarskich, konwi, drobnego sprzętu           
                                                   mleczarskiego, pomieszczeń mleczarskich a także w gospodarstwie 
                                                   domowym do mycia podłóg z PCV oraz płytek ceramicznych.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane

Zidentyfikowane zastosowania

Mycie urządzeń, powierzchni. Proces ręczny.

                                                                  Zastosowania odradzane

Nie są znane.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
   Producent/Dystrybutor/        : AVITA Sławomir Rutz
                                                       ul. Leśna 40
                                                       86-031 Osielsko
                                                       tel.+48 (52) 324 15 10
                                                       fax+48 (52) 324 15 26
                                                       avita@avita.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego
  Producent /Dystrybutor/Importer
      Numer telefonu alarmowego          : (52) 324 15 10 ( 07.00 – 15.00  (w dni robocze)
      Numer telefonu  Centrum
        Informacji o Zatruciach                 : (  42) 657 99 00, (42) 631 47 67 (24h na dobę )

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
   Definicja produktu                : Mieszanina
   Produkt ten jest sklasyfikowany i oznakowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.
   Drażniące na skórę. Kategoria 2                            H315
               
    Pełne brzmienie zwrotów  H zadeklarowanych powyżej znajduje się w sekcji 16.

   
2.2 Elementy oznakowania                                             
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   Piktogramy zagrożeń       :  
   Hasło ostrzegawcze:  Ostrzeżenie

   
   Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia: 

   H315 – Działa drażniąco na skórę.
   
 
   Zwroty wskazujące środki ostrożności:
   P102 – Chronić przed dziećmi
   P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy
 

2.3 Inne zagrożenia
  Inne zagrożenia nie odzwierciedlone w klasyfikacji:
  Nieznane.

3.1 Substancje
Nie ma zastosowania, produkt jest mieszaniną.

3.2 Mieszaniny

Nazwa chemiczna
składnika

Nr WE
  Nr CAS

         

Klasyfikacja
              Rozporządzenie  (WE)                    
              Nr 1272/2008 [CLP]   

Stężenie
/Procent

wag/

Sodium
Laureth
Sulfate

Alkilobenzenosulfo-
nian sodu
   

Szkło wodne sodowe
R145

Diethanolamid kwasu
oleju kokosowego

500-223-8

68585-34-2

270-115-0
68411-30-3

215-687-4
1344-09-8

232-483-0
8051-30-7

Eye Dam.1,H318
Skin Irrit.2,H315

Skin Irrit.2 H315
Eye Irrit.1,H318
Aquatic.Chronic

4,H302

Skin Irrit.2 H315
Eye Irrit.1,H318

 

Skin Irrit.2 H315
Eye Irrit.1,H318

Aquatic Chronic 2, H411

>5-<10

>1-<5

>5-<10

>1-<5

Pełne brzmienie zwrotów H przytoczonych w tej sekcji znajduje się w Sekcji 16.
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4.1Opis środków pierwszej pomocy

 Wdychanie                                : Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej w przypadku pojawienia się 
                                                      objawów.
                                                      
 Kontakt z oczami                     : Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Natychmiast przepłukać oczy dużą
                                                       ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górną i dolną powiekę. Usunąć szkła
                                                       kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 15 minut.
                                                  
 Kontakt ze skórą                     : Natychmiast spłukać dużą ilością wody, nie krócej niż 15 minut. Uzyskać  
                                                      pomoc medyczną w przypadku utrzymywania się podrażnienia.

  Spożycie                                   : Przemyć usta wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia
                                                      się objawów.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
  Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na
  środowisko znajduje się w sekcji 11, jeśli występują.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
  Leczenie                                : Leczenie objawowe.       

5.1 Środki gaśnicze
  Stosowne środki gaśnicze   :  Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków
                                                         i dla środowiska.
  Niewłaściwe środki             :  Nie są znane.
  gaśnicze

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
  Zagrożenia ze strony          :  Substancja nie jest łatwopalna ani palna.
  substancji lub mieszaniny     
  Niebezpieczne produkty    :  tlenki azotu
  spalania                                  tlenki fosforu
                                                  tlenki siarki
                                                  tlenki węgla

5.3 Informacje dla straży pożarnej
  Specjalny sprzęt ochronny :  Użyć środków ochrony osobistej.
  dla strażaków            
  Dalsze informacje                :  Pozostałości po pożarze i zanieczyszczona woda gaśnicza muszą
                                                    być usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie pożaru i/lub
                                                    wybuchu nie wdychać dymu.

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
  Dla osób  nie należących  
  do personelu udzielającego
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  pomocy                                 :  Dopilnować, by czyszczenie przeprowadzał wyłącznie personel przeszkolony.
                                                    Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8.
                              

  Dla personelu biorącego     :  Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z
  udział w akcji ratowniczej     informacjami w sekcji 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich.
                                                    Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w sekcji 8 .

6.2 Środki ostrożności w       :  Nie dopuścić do uwolnienia rozlanego/rozsypanego materiału, jego spływania/
zakresie ochrony                       rozprzestrzeniania do gleby lub kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi
środowiska                                i gruntowymi, drenami i kanalizacją. 
                                                   

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
  Metody oczyszczania               :      Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek. Zebrać wyciek w niepalny
                                                         materiał absorbujący ( ziemię, piasek, ziemię okrzemkową, wermikult) i umieścić
                                                         w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13).   
                                                         Ślady spłukać wodą. W przypadku dużego rozlania, odgrodzić rozlany materiał
                                                         lub zanieczyszczony rozlaniem materiał absorbujący w taki sposób, aby zapobiec
                                                         przedostawaniu się do dróg wodnych.
                                                          
                          
 6.4 Odniesienia do innych    :  Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w punkcie 1.
sekcji                                         Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w pkt 8.
                                                   Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w punkcie 13.

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
  Wskazówki dotyczące            : Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Stosować wyłącznie przy
   bezpiecznego posługiwania     odpowiedniej wentylacji. Dokładnie umyć ręce po użyciu.
   się                                                 

  Środki higieny                       :  Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
                                                     Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem.
                                                     Dokładnie umyć twarz, ręce i narażoną powierzchnię ciała po użyciu.
 7.2.Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich
       wzajemnych niezgodności
 Wymagania względem           : Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie
 pomieszczeń i pojemników      zamknięty. Przechowywać w odpowiednio oznakowanych
 magazynowych                         pojemnikach.

 Temperatura 
 magazynowania                    : 0º C do 40º C
7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
  
   Specyficzne zastosowania    :  Nie dotyczy
  

8.1 Parametry dotyczące kontroli
  Granice narażenia zawodowego       
         Nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy.
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8.2 Kontrola narażenia
  Odpowiednie techniczne środki kontroli      
  Środki techniczne                  : Wydajna wentylacja ogólna powinna być wystarczająca aby   
                                                     kontrolować ekspozycję pracownika na zanieczyszczenia.               
  Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny
  Środki zachowania higieny  :  Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
                                                     Należy wyprać skażoną odzież przed ponownym użyciem.
                                                     
  Ochrona oczu/twarzy          :  Bardzo zalecane: Okulary ochronne z osłonami bocznymi.
  (EN 166)
  Ochrona skóry             
    Ochrona rąk                       : Wysoce zalecany : Rękawice - guma butylowa , kauczuk nitrylowy .
  (EN 374)                                      
    Ochrona ciała                     : Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne.
  (EN 14605)                           
                                               
 Ochrona dróg                       :Przy normalnym i zgodnym z przeznaczeniem użyciu, nie jest potrzebna maska
   oddechowych                        oddechowa. Właściwie dopasowany aparat oddechowy, wyposażony w filtr powietrza lub 
(EN 143, 14387)                       zasilany powietrzem, zgodny z zatwierdzoną normą powinien być noszony, kiedy ocena 
                                                       ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. Wybór maski oddechowej powinien być dokonany 
                                                       podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczeństwa produktu 
                                                       i limitów bezpieczeństwa pracy wybranej maski. 
   Zagrożenia termiczne        : Nie dotyczy.
   Kontrola narażenia            : Należy rozważyć odgrodzenie zbiorników służących do przechowywania.
   środowiska                          

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
  Wygląd
 Stan fizyczny                         : Ciecz
 Kolor                                      : Żółty
 Zapach                                   : Cytrynowy
 pH  1% (m/m) roztworu       :8,0 -10,0
Zawartość suchej substancji
 organicznej %, (m/m), nie 
 mniej niż                                 : 6,0
 Temperatura                          :brak dostępnych danych
 topnienia/krzepnięcia

 Temperatura początku         : brak dostępnych danych
 wrzenia i zakres wrzenia           
 Temperatura zapłonu           : Nie dotyczy. Nie podtrzymuje palenia.
                                                    
 Szybkość parowania             : brak dostępnych danych
 Palność (ciało stałe, gaz)       : brak dostępnych danych
   Czas spalania                       : brak dostępnych danych
   Prędkość spalania               : brak dostępnych danych
 Granice palności lub             : brak dostępnych danych
 wybuchowości: górna/dolna 
 Prężność par                           :brak dostępnych danych
 Gęstość pary                           :brak dostępnych danych
 Gęstość względna                   :1-1,05
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 Rozpuszczalność                    : Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: zimna woda, gorąca woda.

 Współczynnik podziału         : brak dostępnych danych
 n-oktanol/woda
 Temperatura samozapłonu   : brak dostępnych danych
 Temperatura rozkładu          : brak dostępnych danych
 Lepkość                                   : brak dostępnych danych
 Właściwości wybuchowe       : Nie dotyczy
 Właściwości utleniające        : Nie została sklasyfikowana jako utleniająca.

9.2 Inne informacje
  Brak dodatkowych informacji.

10.1 Reaktywność                   : Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.
                                                  

10.2 Stabilność chemiczna     : Produkt jest trwały w warunkach normalnych.

10.3 Możliwość                        : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią
 występowania                            niebezpieczne reakcje.
niebezpiecznych reakcji   

10.4 Warunki, których           : Substancje kwaśne rozkładają anionowe związki pow-czynne i powodują 
należy unikać                             wytrącanie się krzemionki ze szkła wodnego.
                                                     Silne zasady rozkładają związki pow-czynne niejonowe.

10.5 Materiały niezgodne       : Nie są znane.

10.6 Niebezpieczne                 : W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien 
produkty rozkładu                    nastąpić niebezpieczny rozkład produktu.

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
 Toksyczność ostra
                                                : Dla produktu nie ma dostępnych danych.
ostra toksyczność droga pokarmowa :  

                                                              Etoksylowanego laurylosiarczanu sodu 

                                                              LD50 dla szczurów  4000 mg/kg 

                                             

ostra toksyczność  przez drogi oddechowe : nie stwierdzono

ostra toksyczność po naniesieniu na skórę :  Diethanolamid kwasu oleju kokosowego

                                                                       LD skóry(szczur) > 2000 mg/kg 

                                                                     

Działanie drażniące/działanie żrące : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie uczulające              : Dla produktu nie ma dostępnych danych
Działanie mutagenne             : Dla produktu nie ma dostępnych danych.
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Właściwości rakotwórcze      : Dla produktu nie ma dostępnych danych.
Szkodliwe działanie na rozrodczość      : Dla produktu nie ma dostępnych danych.
Teratogeniczność                   : Dla produktu nie ma dostępnych danych.
Informacje o możliwych       : Dla produktu nie ma dostępnych danych.
 drogach narażenia
Potencjalne skutki ostrego działania substancji lub mieszaniny na zdrowie
 Droga oddechowa               :  Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego
                                                 stosowania.
Droga pokarmowa               :  Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego

                                    stosowania.
   Kontakt ze skórą               : Powoduje podrażnienie skóry.
   Kontakt z oczami              : Działa drażniąco na oczy.
Objawy związane z charakterystyką fizyczną, chemiczną i toksykologiczną
   Droga oddechowa             :  Nie są znane lub spodziewane żadne objawy.
   Droga pokarmowa            :  Nie są znane lub spodziewane żadne objawy.
   Kontakt ze skórą              :  Do poważnych objawów można zaliczyć:
                                                  podrażnienie
                                                  zaczerwienienie
                                                  mogą występować pęcherze
   Kontakt z oczami             :  Do poważnych objawów można zaliczyć:

                                     ból 
                                     podrażnienie
                                     zaczerwienienie

Opóźnione i natychmiastowe skutki a także skutki przewlekłe w przypadku krótkiego i długoterminowego
narażenia
Kontakt krótkotrwały
  Potencjalne skutki           :  Dla produktu nie ma dostępnych danych.
  natychmiastowe
  Potencjalne skutki           :  Dla produktu nie ma dostępnych danych.
  opóźnione
Kontakt długotrwały
  Potencjalne skutki           : Dla produktu nie ma dostępnych danych.
  natychmiastowe

  Potencjalne skutki            : Dla produktu nie ma dostępnych danych.
  Opóźnione
Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie
 Wnioski/Podsumowanie    :  Dla produktu nie ma dostępnych danych. 
  Ogólne                               :   Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.
  Właściwości rakotwórcze:   Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.
  Działanie mutagenne        :  Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.   
Teratogeniczność              :   Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.   
Zaburzenia rozwojowe    :   Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.                 

  Zaburzenia rozrodczości :   Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.
  Inne informacje                :  Dla produktu nie ma dostępnych danych.  
  

Skutki środowiskowe               Dla tego produktu nie znane są efekty etoksyczne.
Składniki :Diethanolamid kwasu oleju kokosowego

Toksyczność dla ryb   EC50- 2,4mg/l, 96 minut                       :  
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12.1 Toksyczność   :  Dla produktu nie ma dostępnych danych. 
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu:  Dla produktu nie ma dostępnych danych. 
12.3 Zdolność do bioakumulacji:  Dla produktu nie ma dostępnych danych. 
12.4Mobilność w glebie               :  Dla produktu nie ma dostępnych danych.  
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
 Ocena                                           : Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe,
                                                        podlegające bioakumulacji i toksyczne , albo bardzo trwałe i podlegające
                                                        bardzo silnej bioakumulacji (vPvB)na poziomie 0,1% bądź powyżej.
12.6 Inne szkodliwe skutki  : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. 
działania

 Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych.
 Kody odpadów powinny być określone przez użytkownika, zwłaszcza w uzgodnieniu z lokalnymi władzami
 odpowiedzialnymi za postępowanie z odpadami.
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
 Produkt                             :   Tam gdzie to możliwe stosować raczej wtórne wykorzystanie niż   
                                                neutralizację lub spalanie. Jeśli ponowne użycie jest praktycznie nie możliwe,
                                                usunąć stosownie do lokalnych przepisów. Usuwać odpady w odpowiednich 
                                                zakładach przerobu odpadów.              
                                      

Zanieczyszczone 
opakowanie
                                          :  Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli
                                               możliwe. Odpady opakowaniowe należy poddawać recyklingowi. Spalanie lub
                                               składowanie w terenie należy rozważać jedynie wówczas gdy nie ma możliwości 
                                               recyklingu. Nie używać ponownie pustych pojemników.

  Europejski katalog odpadów: 20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29.

ADR, RID, ADN, IMO/IMDG, ICAO/IATA
14.1 Numer UN (numer ONZ)                 : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN:Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.
14.3 Klasa (-y)zagrożenia w transporcie : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.
14.4 Grupa pakowania                              :Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.
14.5 Zagrożenia dla środowiska:
       Zagrażający środowisku: Nie

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: Nieznane
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 

      Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla 
substancji lub mieszaniny
  Rozporządzenie UE (WE)Nr 1907/2006 (REACH)
    Załącznik XIV- Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń
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SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu



PŁYN „AVITA”

      Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy
        Żaden ze składników nie znajduje się wykazie.
     Ograniczenia dotyczące      :  Nie dotyczy
     produkcji,wprowadzania
     do obrotu i stosowania
     niektórych 
     niebezpiecznych
     substancji, preparatów
     i wyrobów

Inne przepisy UE

Deklaracja składników zgodnie z rozporządzeniem w sprawie detergentów 648/2004/WE:
    Zawiera : >5-<10 % anionowe środki powierzchniowo czynne , >1-<3 % amfoteryczne środki 
powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe.

Przepisy krajowe
Polska
Postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami:
-USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych wraz z późniejszymi zmianami
oraz rozporządzeniami.
Przepisy prawne uwzględnione w karcie charakterystyki ( wszystkie z ewentualnymi późniejszymi zmianami):
-Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych ( Tekst jednolity z 2009r., Dz.U.z
2001 r. nr152, poz. 1222),
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Z 2003r. Nr 171, poz. 1666), z późniejszymi zmianami,
-Tabela 3.2 załącznika VI Rozporządzenia PeiR (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (…) GHS
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych,
-Umowa europejska dotycząca międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 
(Dz.U.z 2002r. Nr 194, poz.1629 oraz z 2003r. Nr 207, poz.213 i 214),
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.z 2002r. Nr 217,
poz.1833 z późniejszymi zmianami),
-Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 63, poz.638)
z rozporządzeniami,
-Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2001r. Nr 63 poz.639),
-Rozporządzenie WE nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów,
-Rozporządzenie WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie REACH.

15.2 Ocena bezpieczeństwa       : Produkt zawiera substancje, dla których ocena bezpieczeństwa chemicznego 
chemicznego                                  jest w dalszym ciągu wymagana.

Wskazuje informacje, które zmieniły się od czasu poprzedniej wersji.
Skróty i akronimy                        : ADR = Europejskie Porozumienie dotyczące Międzynarodowych Przewozów
                                                         Niebezpiecznych Towarów Transportem Drogowym
                                                         ATE = Szacunkowa toksyczność ostra
                                                         BCF = Współczynnik biokoncentracji 
                                                         CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania
                                                         ( Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)
                                                         DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian
                                                         EUH statement = CLP = Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
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SEKCJA 16: Inne informacje 



PŁYN „AVITA”

                                                         IATA = Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
                                                         IBC = Intermediate Bulk Container
                                                         IMDG = Międzynarodowy Morski Kod Towarów Niebezpiecznych
                                                         LogPow = logarytm współczynnika podziału oktanol/woda
                                                         MARPOL 73/78 = Międzynarodowa Konwencja Zapobiegania 
                                                         Zanieczyszczeniom ze Statków, 1973, modyfikowana Protokołem z roku 1978
                                                        ( Marpol = zanieczyszczenia morskie)
                                                        PNEC = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku
                                                        RID = Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów 
                                                        niebezpiecznych
                                                        REACH# = Numer rejestracyjny REACH

Pełny tekst skróconych              :
deklaracji H                                  H315  Działa drażniąco na skórę.
                                                       H318  Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
                                                       H319  Działa drażniąco na oczy.

Data wydruku                            : 01.02.2016
Data wydania/Aktualizacja      : 01.02.2016
(data)

Data poprzedniego wydania     :  23.08.2011
Wersja                                        :  3

Informacja dla czytelnika

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki są zgodne z naszym poziomem wiedzy na dzień publikacji. 
Opracowanie to jedynie wskazówka dla bezpiecznego używania, magazynowania, transportu i usuwania na 
wypadek uwolnienia i nie powinna być traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa.
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