
HIGIENIZATOR ZASADOWY

     KARTA  CHARAKTERYSTYKI                                       AVITA
Zgodna z rozporządzeniem ( WE )nr 1907/2006  (REACH) , Załącznik II wraz z późniejszymi zmianami 
wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 2015/830

                    
              HIGIENIZATOR ZASADOWY                       Wersja      :2.0

1.1 Identyfikator produktu
  Nazwa produktu                      : HIGIENIZATOR ZASADOWY
  Zastosowanie produktu          :  Produkt myjący i dezynfekujący

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane

Zidentyfikowane zastosowania

Pielęgnacja zwierząt domowych. Proces ręczny
Pielęgnacja zwierząt domowych. Proces półautomatyczny.

                                                                  Zastosowania odradzane

 Nie zaleca się stosować do celów innych niż zidentyfikowane.

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.
   EUH031
   Skin Corr. 1A(H314)
   Aquatic Acute 1 (H400)
   Aquatic Chronic 2 (H411)
   Metal Corrosion 1 (H290)

   Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE oraz z odpowiednimi przepisami krajowymi

  Pełne brzmienie zwrotów  H zadeklarowanych powyżej znajduje się w sekcji 16.
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2.2 Elementy oznakowania   

   Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo

   Zawiera  wodorotlenek sodu (Sodium Hydroxide).

   Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia: 
   EUH031 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
   H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
   H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
   H290 - Może powodować korozję metali.
   
   Zwroty wskazujące środki ostrożności:
   P260 - Nie wdychać oparów.
   P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy/
   P303 +P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ ( lub z włosami): Natychmiast zdjąć
   całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
   P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU. Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
   Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
   P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
   
2Inne zagrożenia
  Inne zagrożenia nie odzwierciedlone w klasyfikacji:
  Zmieszanie tego produktu z kwasem lub amoniakiem uwalnia gazowy chlor.
  Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, zał. XIII.

3.2 Mieszaniny

Nazwa chemiczna
składnika

Nr WE
  Nr CAS

         Nr REACH

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

Stężenie
/Procent
wagowy/

Wodorotlenek sodu

Podchloryn sodu

WE: 215-185-5
CAS:1310-73-2
REACH: 
01-2119457892-27

WE: 231-668-3
CAS: 7681-52-9
REACH: 
01-2119488154-34

Skin Corr. 1A ( H314)
Metal Corrosion 1 (H290)

EUH031
Skin Corr. 1B ( H314)

STOT SE 3 (H335)
Aquatic Acute 1 (H400)

Aquatic Chronic 1 (H410)

5 - <10

5 - <10

Pełne brzmienie zwrotów H przytoczonych w tej sekcji znajduje się w Sekcji 16.
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4.1 Opis środków pierwszej pomocy
  Wdychanie                                : W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lub zgłosić się pod 
                                                       opiekę lekarza.
                                                          
 Kontakt przez skórę                 : Myć skórę dużą ilością letniej, łagodnie płynącej wody, przez przynajmniej
                                                       30 minut. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed
                                                       ponownym użyciem. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ 
                                                       lub lekarzem.

  Kontakt z oczami                     : Natychmiast delikatnie przepłukać oczy letnią wodą, płukać kilka minut.
                                                      Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
                                                       Kontynuować płukanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM  
                                                       ZATRUĆ lub lekarzem.
                                                       
  Połknięcie                                : Wypłukać usta. Natychmiast wypić 1 szklankę wody. NIE wywoływać 
                                                      wymiotów. Odczekać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ
                                                      lub lekarzem. 

  Środki ochrony indywidualnej
  przy pierwszej pomocy           : Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej ( patrz podsekcja 8.2).

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
   Wdychanie                             : Może powodować skurcz oskrzeli u osobników uczulonych na chlor.
   Kontakt przez skórę             : Powoduje poważne oparzenia.
   Kontakt z oczami                  : Powoduje poważne lub trwałe uszkodzenie.
   Połknięcie                               : Spożycie doprowadzi do silnych skutków żrących w rejonie jamy ustnej i gardła
                                                      oraz niebezpieczeństwo perforacji przełyku i żołądka.
 
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
   Brak dostępnych informacji na temat badań klinicznych i monitorowania medycznego. Zaleca się leczenie  
   objawowe. Szczegółowe informacje toksykologiczne na temat substancji, patrz sekcja 11.

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
  Brak danych o szczególnych zagrożeniach
                                                  
  

5.3 Informacje dla straży pożarnej
  Specjalny sprzęt ochronny
  dla strażaków                    :Użyć środków ochrony osobistej.
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  Dalsze informacje             : Zebrać oddzielnie zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie można jej usuwać do 
                                                kanalizacji. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczona woda gaśnicza muszą być   
                                                usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami.

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
  Porada dla osób nienależących              
  do personelu udzielającego pomocy : Zapewnić wystarczającą wentylację. Nie dopuścić do zbliżania się
                                                    ludzi do wycieku od strony nawietrznej. Unikać wdychania, spożycia i kontaktu 
                                                    ze skórą i oczami. Pracownicy narażeni na stężenia powyżej wartości 
                                                    dopuszczalnych muszą używać odpowiednich atestowanych respiratorów.
                                                    Dopilnować, by czyszczenie przeprowadzał wyłącznie personel przeszkolony.
                                                    Sprawdź środki ochronne w sekcji 7 i 8
                                            

  Porada dla osób  
  udzielających pomocy         :  Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z
                                                    informacjami w sekcji 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich.
                                                    

6.2Środki ostrożności w       :  Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych
 zakresie ochrony                     i gruntowych. Rozcieńczyć dużą ilością wody. W przypadku przedostania się
 środowiska                              nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód
                                                   gruntowych zawiadomić właściwe władze.        
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, wermikulit)
                                                   i umieścić w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami
                                                   (patrz sekcja 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               :  Nie spożywać. Ni e wdychać par. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub
  bezpiecznego posługiwania się     na odzież. Stosować wyłącznie   przy odpowiedniej wentylacji .                       
                                                          Dokładnie umyć ręce po manipulowaniu.
                                       

  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 manipulowaniu. Zapewnić odpowiedniego     
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                                                         urządzenia do szybkiego obmywania lub przemywania oczu i całego ciała 
                                                        w razie kontaktu lub zagrożenia rozbryzgiem.

                                                  
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
     niezgodności
    Wymagania względem           : Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nie   
    pomieszczeń i pojemników       przechowywać w pobliżu kwasów. 
    magazynowych                           Chronić przed dziećmi. Przechowywać w pojemniku  odpowiednio 
                                                        oznakowanym i szczelnie zamkniętym.
7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
  Szczególne środki ostrożności dla użytku końcowego nie są określone.

                                                   
8.1 Parametry dotyczące kontroli

 Granice narażenia zawodowego

Nr CAS Składniki Typ wartości
(Droga narażenia) 

Parametry 
dotyczące kontroli

Aktualizacja Podstawa

 1310-73-2 wodorotlenek sodu NDS 0.5 mg/m3 29.11.2002 PL NDS

NDSch 1 mg/m3 29.11.2002 PL NDS

7782-50-5 chlor NDS 0.7 mg/m3 30.08.2007 PL NDS

NDSch 1.5 mg/m3 30.08.2007 PL NDS

                                            
8.2 Kontrola narażenia
   Odpowiednie techniczne środki kontroli
    Środki techniczne                  : System efektywnej wentylacji wyciągowej. Utrzymywać stężenia
                                                      w powietrzu poniżej NDS i NDSch.
   Indywidualne środki ochrony

   Środki higieny                       : Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami
                                                     chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także
                                                     po zakończeniu zmiany. Do usunięcia potencjalnie skażonej odzieży, powinny 
                                                     być zastosowane właściwe techniki. Należy wyprać skażoną odzież przed 
                                                     ponownym użyciem. Należy się upewnić czy stanowiska do przemywania oczu
                                                     i prysznice bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy.
  Ochrona oczu lub twarzy       : Gogle ochronne, maski na twarz lub inne pełne osłony twarzy
  (EN 166)
                

  Ochrona rąk                          : Stosować następujące środki ochrony osobistej :
    (EN 374)                               Kauczuk nitrylowy, Kauczuk butylowy, nieprzepuszczalne rękawice.
                                                  Rękawice powinny być wyrzucone i wymienione przy jakichkolwiek
                                                  oznakach chemicznego przebicia. 

  Ochrona skóry i ciała           : W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny
    (EN 14605)                           odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentna osobę
                                                  przed przystąpieniem do pracy.
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   Ochrona dróg                     : Przy normalnym i zgodnym z przeznaczeniem użyciu, nie jest wymagana.
   oddechowych                        Natomiast, gdy zagrożenie oddechowe może być nieuniknione używać 
   (EN 143, 14387)                   certyfikowanego sprzętu ochrony dróg oddechowych spełniającego wymagania UE
                                                 (89/656/EWG, 89/686/EWG) lub równoważnego.
   Kontrola narażenia  środowiska        
   Porady ogólne                     : Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód
                                                  powierzchniowych i wód gruntowych. Należy rozważyć odgrodzenie  
                                                  pojemników służących do przechowywania.
                              

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
 
 Wygląd                                   : ciecz
 Barwa                                     : jasno żółty
 Zapach                                   : chloru
  pH                                          : 12.5do 14.0, 100 %
 Temperatura zapłonu           : Nie dotyczy
  Próg zapachu                       : brak dostępnych danych
 Temperatura                         : brak dostępnych danych
  topnienia/krzepnięcia        
 Początkowa temperatura          : >100ºC
 wrzenia i zakres temperatur
 wrzenia
 Szybkość parowania            : brak dostępnych danych
 Górna granica                      : brak dostępnych danych
  wybuchowości
  Dolna granica                      : brak dostępnych danych
  wybuchowości
 Prężność par                         : brak dostępnych danych
 Względna gęstość oparów    : brak dostępnych danych
 Gęstość względna                  :1.10 do 1.25
 Rozpuszczalność   w wodzie :Łatwo rozpuszczalny 
 Rozpuszczalność w innych   : brak dostępnych danych
 rozpuszczalnikach
 Współczynnik podziału        : brak dostępnych danych
 n-oktanol/woda
 Temperatura samozapłonu  : brak dostępnych danych
 Rozkład termiczny                : brak dostępnych danych
 Lepkość kinematyczna         : brak dostępnych danych
 Właściwości wybuchowe       : Nie jest wybuchowy
 Właściwości utleniające        : Nie jest utleniający

9.2 Inne informacje
  Brak dostępnych danych.

10.1 Reaktywność        : Nieznane są zagrożenia z reaktywności w normalnych warunkach
                                                     przechowywania i stosowania.
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10.2 Stabilność chemiczna      : Trwały w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.
10.3 Możliwość występowania 
        niebezpiecznych reakcji  : Nieznane są niebezpieczne reakcje w normalnych warunkach 
                                                     przechowywania i stosowania.
10.4 Warunki, których           :  Nie są znane w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.
należy unikać

10.5 Materiały niezgodne       :  Wchodzi w reakcję z kwasami uwalniając toksyczny gazowy chlor.
                                                     Nie przechowywać razem z kwasami.
                                                     
10.6 Niebezpieczne                 :  Chlor.
produkty rozkładu                    
                                                    

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Informacje dotyczące 
prawdopodobnych dróg 
narażenia                               : Wdychanie, kontakt z oczami, kontakt przez skórę.

Toksyczność
Toksyczność ostra- droga      : Dla produktu nie ma dostępnych danych.
pokarmowa
Toksyczność ostra- przez      : 4 h oszacowana toksyczność ostra : > 20 mg/l
drogi oddechowe
Toksyczność ostra- po           : Dla produktu nie ma dostępnych danych
naniesieniu na skórę
Działanie żrące/drażniące      : Dla produktu nie ma dostępnych danych
na skórę
Poważne uszkodzenie            : Dla produktu nie ma dostępnych danych
oczu/działanie drażniące
na oczy
Działanie uczulające na          : Dla produktu nie ma dostępnych danych.
Skutki dla rozrodczości          : Dla produktu nie ma dostępnych danych 
Działanie mutagenne na         : Dla produktu nie ma dostępnych danych      
komórki rozrodcze
Teratogenność                         : Dla produktu nie ma dostępnych danych
Działanie toksyczne na           : Dla produktu nie ma dostępnych danych  
narządy docelowe -
narażenie jednorazowe           
Działanie toksyczne na            : Dla produktu nie ma dostępnych danych    
narządy docelowe-
narażenie powtarzane
Toksyczność przy wdychaniu  : Dla produktu nie ma dostępnych danych

Składniki

Toksyczność ostra- droga      : Podchloryn sodu
pokarmowa                               LD50 szczur 5,230 mg/kg
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Toksyczność ostra-                : Podchloryn sodu
przez drogi oddechowe            1 h LC50 szczur : > 10,500 mg/l

Toksyczność ostra- po           : Podchloryn sodu
naniesieniu na skórę                LD50 królik: > 10,000 mg/kg

Potencjalne skutki zdrowotne   
   Oczy                                    : Powoduje poważne uszkodzenia oczu.
   Skóra                                  : Powoduje poważne oparzenia skóry.
   Połknięcie                           : Powoduje oparzenia dróg pokarmowych.
   Wdychanie                         :  Może powodować podrażnienie nosa, gardła i płuc.
   Narażenie długotrwałe     :  Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku
                                                   normalnego stosowania.        
   
Doświadczenie z narażeniem człowieka
   Kontakt z oczami              :  Zaczerwienienie, ból, nadżerki.
   Kontakt przez skórę         :  Zaczerwienienie, ból, nadżerki.
   Połknięcie                          :  Nadżerki, ból brzucha.                                                  
  Wdychanie                         :  Podrażnienie dróg oddechowych, kaszel.

                                     
                                    
                 

12.1 Ekotoksyczność  

  Skutki środowiskowe         : Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

  Wyrób
  Toksyczność dla ryb           : brak dostępnych danych
  Toksyczność dla dafni        : brak dostępnych danych
  i innych bezkręgowców
  wodnych
  Toksyczność dla alg            : brak dostępnych danych

  Składniki
  Toksyczność dla dafni        : wodorotlenek sodu
  i innych bezkręgowców        48 h EC50: 40mg/l
  wodnych

12.2 Trwałość i zdolność  do rozkładu
  Brak dostępnych danych.
                                                  
12.3 Zdolność do bioakumulacji
  Brak dostępnych danych.

12.4 Mobilność w glebie
 Brak dostępnych danych
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
 Substancje, które spełniają kryteria PBT/vPvB, jeżeli są, zostały wymienione w sekcji 3.
12.6 Inne szkodliwe skutki działania
 Nie są znane inne działania niepożądane.
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  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
Wyrób                               :  Produkt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby.
                                              Tam, gdzie to możliwe stosować raczej wtórne wykorzystanie niż neutralizację lub     
                                              spalanie. Jeśli ponowne jest praktycznie niemożliwe, usunąć stosownie do lokalnych 
                                              przepisów. Usuwać odpady w odpowiednich zakładach przerobu odpadów.
Zanieczyszczone               :  Usunąć jak nieużywany produkt. Opróżnione opakowania powinny być
opakowanie                          przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia.
                                               Nie używać ponownie pustych pojemników.

Europejski katalog odpadów (EWC)

Kod odpadu Oznaczenie odpadu/odpadów

20 01 15* alkalia

ADR, RID, ADN, IMO/IMDG, ICAO/IATA
14.1 Numer UN (numer ONZ) : 1719
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN:
         Materiał żrący, ciekły, zasadowy, i.n.o. (wodorotlenek sodu, podchloryn w roztworze)
         Caustic alkali liquid, n.o.s. ( sodium hydroxide, hypochlorite )
14.3 Klasa (-y)zagrożenia w transporcie:
       Klasa: 8
       Nalepka (i): 8
14.4 Grupa pakowania:II
14.5 Zagrożenia dla środowiska:
       Zagrażający środowisku: Tak
       Substancja mogąca spowodować zanieczyszczenie morza: Tak
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: Nieznane
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
      Nie przewozić tego produktu w kontenerach do przewozu luzem.

Inne istotne informacje:
ADR
        Kod klasyfikacji: C5
        Kod ograniczeń przewozu przez tunele: E
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        Numer rozpoznawczy zagrożenia: 80
IMO/IMDG
         EmS: F-A, S-B
Produkt został sklasyfikowany, oznakowany i pakowany zgodnie z wymaganiami ADR oraz przepisami kodeksu 
IMDG. Przepisy transportowe określają dla poszczególnych klas limity pakowania.

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji 
lub mieszaniny
 Zezwolenia i ograniczenia ( Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, kolejno tytuł VII oraz tytuł VIII):
  Nie dotyczy.
 
  Produkt podlega wymaganiom rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
  w sprawie detergentów:
  fosfoniany, polikarboksylany                         < 5%
  związki wybielające na bazie chloru               5% - < 15 %
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
  Ocena bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny nie została przeprowadzona.
  Produkt zawiera substancje, dla których ocena bezpieczeństwa chemicznego jest w dalszym ciągu wymagana.

Przepisy krajowe

Przepisy prawne uwzględnione w karcie charakterystyki ( wszystkie z ewentualnymi późniejszymi zmianami):
-Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.Nr 63, poz.322)
-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),
-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.

-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),
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Produkt posiada pozwolenie MZ na obrót produktem biobójczym nr 4073/10.

Karta charakterystyki, wersja: 2.0                               Aktualizacja: 2015-05-27
Przyczyna aktualizacji:
Ogólną formę karty charakterystyki dostosowano do załącznika II rozporządzenia (WE) nr 1907/2006
zmienionego rozporządzeniem (UE) nr 453/2010.

Procedura klasyfikacji
Klasyfikację mieszaniny przeprowadzono metodą obliczeniową na podstawie danych o substancjach, zgodnie z 
wymogami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Pełny tekst zwrotów  H i EUH wymienionych w sekcji 3:
                                                      H290 -Może powodować korozję metali
                                                      H314 -Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
                                                      H318- Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
                                                      H335- Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
                                                      H400- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
                                                      H410- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe 
                                                                 skutki.
                                                      EUH031- W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
                   
                                                   

Skróty i akronimy                    : ATE - Oszacowana toksyczność ostra
                                                     EUH-CLP – Informacje uzupełniające o zagrożeniach 
                                                     DNEL – Poziom narażenia nie powodujący niekorzystnych skutków dla 
                                                                         zdrowia
                                                     PBT- Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna
                                                     vPvB- Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
                                                     PNEC -Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku
                                                     Numer REACH- Numer rejestracji, bez części odnoszącej się do
                                                       indywidualnego rejestrującego
                                                     AISE- Międzynarodowe Stowarzyszenie Mydeł Detergentów i Środków
                                                       Utrzymania Czystości

Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki jest zgodna z poziomem informacji i stanu wiedzy na dzień 
publikacji.
Podana informacja opracowana została jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego używania, 
magazynowania, transportu i usuwania odpadów..
Nie powinna być traktowana  jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa.
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ZAŁĄCZNIK: SCENARIUSZE EKSPOZYCJI

DPD+ substancje :
  
         Następujące substancje są głównymi substancjami wpływającymi na scenariusz narażenia mieszaniny 
zgodnie z regułą DPD :

Droga Substancja Nr CAS Nr EINECS

Połknięcie wodorotlenek sodu 1310-73-2 215-185-5

Wdychanie wodorotlenek sodu 1310-73-2 215-185-5

Skórnie wodorotlenek sodu 1310-73-2 215-185-5

Oczy wodorotlenek sodu 1310-73-2 215-185-5

Środowisko wodne Podchloryn sodu 7681-52-9 231-668-3

Właściwości fizyczne DPD+ substancji:

Substancja Prężność par Rozpuszczalność
w wodzie

POW Masa molowa

Wodorotlenek sodu 55 hPa 100 g/ml 40g/mol

Podchloryn sodu 25 hPa 1,000g /l 74,44g/mol

Aby obliczyć, czy Państwa warunki pracy i środki zarządzania ryzykiem są bezpieczne należy obliczyć 
współczynnik ryzyka z następującej strony internetowej :

www.ecotec.org/tra

Zwięzły tytuł scenariusza                              :    Pielęgnacja zwierząt; Proces ręczny
narażenia

Deskryptory Zastosowań

              Główne grupy użytkowników         :   Zastosowania profesjonalne:domena publiczna (administracja,
                                                                              szkolnictwo, rozrywka, usługi, rzemiosło)

              Sektory zastosowania                       :   SU22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna
              końcowego                                             (administracja, szkolnictwo, rozrywka, usługi, rzemiosło)  

              Kategorie procesu                            :   PROC10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem
                                                                             PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/
                                                                              rozładunek) do/z naczyń/ dużych pojemników w pomieszczeniach
                                                                              nie przeznaczonych do tego celu.

              Kategorie produktu                         :   PC35: Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na  
                                                                              rozpuszczalnikach)   

              Kategorie uwalniania do                 :   ERC8a: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach,
              środowiska                                             substancji pomocniczych w systemach otwartych
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Zwięzły tytuł scenariusza                                :  Pielęgnacja zwierząt domowych. Proces półautomatyczny.
narażenia

Deskryptory zastosowań                         
            
             Główne grupy użytkowników            :  Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako            
                                                                              takich lub w postaci preparatów w obiektach przemysłowych

             Sektory zastosowania                         :  SU3: Zastosowanie przemysłowe; zastosowania substancji jako
             końcowego                                              takich lub w postaci preparatów w obiektach przemysłowych

             
             Kategorie procesu                               :  PROC7: Napylanie przemysłowe
                                                                              PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/
                                                                              rozładunek) do/ z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach
                                                                              przeznaczonych do tego celu

             Kategorie produktu                            :  PC35: Środki myjace i czyszczące ( w tym produkty oparte na
                                                                              rozpuszczalnikach)

             Kategorie uwalniania                         :  ERC4: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych
             do środowiska                                         w procesach i produktach, które nie staną się częścią wyrobu
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