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Data sporządzenia: 15 listopad 2008r 
 
1. Identyfikacja substancji chemicznej 
pH minus płynny 
Zastosowanie: Regulacja współczynnika pH(obniŜanie) 
 
Nazwa i adres producenta/dystrybutora 
Producent: Chemoform GmbH & CO. KG 
Heinrich-Otto-Strasse 28 
D-73240 Wendlingen, Niemcy 
 
Dystrybutor:  BASEN HURT  
Biuro Handlowe  
ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica 
tel.: (061) 663 70 07, fax.: (061) 663 70 08, 
e-mail: biuro@basenhurt.pl 
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karty charakterystyki: marketing@basenhurt.pl 
 
Telefon alarmowy w godz. 8.00 – 16.00: 0322977138 
Pogotowie- 999, Stra Ŝ poŜarna-998, Policja-997 
 
2. Identyfikacja zagro Ŝeń 

 
C – śrący 
 
R35: Powoduje powaŜne oparzenia 
 
Dodatkowe informacje: 
Przy kontakcie ze skorą powoduje powaŜne oparzenia, charakteryzujące się silnym bólem, pęcherzami. Kontakt preparatu z 
oczami moŜe powodować głębokie oparzenia gałki ocznej, silny ból. Przy wdychaniu moŜe powodować poparzenia dróg 
oddechowych. Niskie stęŜenia par mogą powodować podraŜnienie gardła, pieczenie w płucach, kaszel, trudności w oddychaniu. 
MoŜe wystąpić obrzęk płuc. DuŜe stęŜenia par mogą powodować bezdech, utratę przytomności, zapaść. Przy spoŜyciu 
poparzenie ust, gardła i przewodu pokarmowego. Ryzyko perforacji przełyku i śołądka. Objawy naraŜenia mogą wystąpić z 
opóźnieniem. 
 
3. Skład / informacje o składnikach 
 
Niebezpieczne składniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacją 
Numer CAS: 7664-93-9 
Numer WE: 231-639-5 
Numer Indeksowy: 016-020-00-8 
Kwas siarkowy(VI)roztwór C, R35 
25%≤C<50% 
Nota B- kwas siarkowy został sklasyfikowany zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikacji substancji i 
preparatów 
 
Pełna treść zwrotów R w punkcie 16 
4. Pierwsza pomoc 
Przy wdychaniu: wyprowadzić poszkodowanego z miejsca naraŜenia, zapewnić dostęp świeŜego powietrza i 
spokój, chronić przed utratą ciepła. W razie potrzeby podać tlen. JeŜeli objawy nie ustąpią, wezwać lekarza. 
Nieprzytomne osoby ułoŜyć w pozycji bezpiecznej, rozpocząć sztuczne oddychanie natychmiast wezwać lekarza. 
Przy kontakcie ze skór ą: natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzieŜ; skaloną skórę zmyć duŜą ilością wody z 
mydłem. Zapewnić jałowy opatrunek, wezwać lekarza. 
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Przy kontakcie z oczami: natychmiast przepłukać duŜą ilością wody, przy szeroko odchylonej powiece, przez co 
najmniej 15 minut, zdjąć szkła kontaktowe. Unikać duŜego strumienia wody by nie doprowadzić do uszkodzenia 
rogówki. Natychmiast skonsultować się z lekarzem-okulistą. 
Przy spo Ŝyciu: przepłukać jamę ustną duŜą ilością wody, podać duŜą ilość wody, unikać wymiotów (ryzyko 
perforacji), nie próbować neutralizować. Natychmiast wezwać lekarza 
Zalecenia ogólne: NaleŜy przestrzegać zwykłych środków ostroŜności obowiązujących przy pracy z 
substancjami i 
preparatami chemicznymi. JeŜeli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy naleŜy wezwać lekarza. 
Wskazówki dla lekarza: Stosować leczenie objawowe. 
5. Postępowanie w przypadku po Ŝaru 
Środki ga śnicze: produkt niepalny, środki gaśnicze dobrać stosownie do otoczenia. Strumień wody powinien być 
rozproszony i równomiernie rozprowadzony(mgła). Pojemniki nieobjęte poŜarem, naraŜone na działanie ognia, 
chłodzić rozproszonym strumieniem wody. 
Zalecane środki ga śnicze: piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze. 
Zabronione środki ga śnicze: pełny strumień wody. 
Niebezpieczne produkty rozkładu: podczas poŜaru mogą powstawać tlenki węgla(CO i CO2) oraz tlenki siarki. 
W 
kontakcie z metalami moŜe wydzielać się wodór-niebezpieczeństwo wybuchu 
Specjalistyczny sprz ęt przeciwpo Ŝarowy: 
Ochronna odzieŜ gazoszczelna, aparaty oddechowe niezaleŜne od powierza zewnętrznego. 
Pamiętaj: poŜar gasimy zawsze z kierunkiem wiatru-nigdy pod wiatr. W kierunku z dołu do góry-nigdy na odwrót. 
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
Zagro Ŝenia dla zdrowia i środki ochrony ludzi: Nosić odzieŜ ochronną. W warunkach przemysłowych 
zapewnić 
odpowiednią wentylację. Wskazane jest podejmowanie środków ostroŜności, aby podczas pracy z produktem 
unikać kontaktu preparatu z oczami i skórą. Nie wdychać par preparatu. Nie pić, nie jeść i nie palić w trakcie 
UŜywania preparatu. Stosować środki ochrony indywidualnej. 
Zagro Ŝenia dla środowiska i środki ochrony środowiska: zabezpieczyć przed dostaniem się preparatu do 
cieków i zbiorników wodnych i kanalizacji. 
Metody unieszkodliwia, zbierania i oczyszczania środowiska: zebrać przy pomocy substancji absorbującej 
ciecze (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa lub inne specjalne granulaty ceramiczne absorbujące kwaśne 
roztwory), przenieść do zamkniętych pojemników i przekazać do utylizacji. Oczyścić zanieczyszczony teren. W 
celu zmniejszenia szkodliwości neutralizować rozcieńczonym roztworem wodorotlenku sodowego, lub roztworem 
węglanu sodowego. Nie dopuścić do dostania się do kanalizacji. 
7. Obchodzenie si ę z substancj ą i jej magazynowanie 
Postępowanie z preparatem- środki ostro Ŝności: Wskazane jest podejmowanie środków ostroŜności, aby 
podczas pracy z produktem unikać kontaktu preparatu z oczami i skórą. Nie wdychać par preparatu. Nie jeść, nie 
pić i nie palić w czasie jego UŜywania. Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed ponownym załoŜeniem. 
Przechowywanie: przechowywać w oryginalnych, oznakowanych i szczelnych opakowania w suchym i dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej (zalecane +15 do 25°C).Minimalna temperatura 10° C. 
Chronić przed wysoką temperaturą i promieniowaniem słonecznym. Nie składować razem z zasadami, unikać 
materiałów łatwopalnych, aluminium. 
Opakowania: tworzywa sztuczne o ograniczonej przepuszczalności światła. 
8. Kontrola nara Ŝenia i środki ochrony indywidualnej 
Technologiczne sposoby zmniejszania nara Ŝenia: w warunkach przemysłowych, zastosować odpowiednią 
wentylację ogólną w pomieszczeniu produkcyjno-magazynowym. Wskazane jest podejmowanie środków 
ostroŜności, aby podczas pracy z produktem unikać kontaktu preparatu z oczami i skórą. Nie wdychać par. Nie 
jeść, nie pić i nie palić na stanowisku pracy i w czasie UŜytkowania. 
Warto ści parametrów kontroli nara Ŝenia NDS, NDSCh, NDSP: 
Kwas siarkowy – NDS: 1 mg/m3 , NDSCh: 3 mg/m3 

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 217,poz. 
1833 z 
2002r z późniejszymi zmianami. 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 
212 poz. 1769 z 28.10.2005r), 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla 
zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 73, poz. 645 z 2005r) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych(Dz. U. nr 11, poz.86 z 2005r.) 
Środki ochrony indywidualnej : 
- ochrona dróg oddechowych: konieczna, gdy tworzą się pary – maska przeciwgazowa z pochłaniaczem P2, 
Filtr Typ E (kwasy nieorganiczne pary np. HCl, SO2), Filtr B(kolor szary do nieorganicznych gazów i 
par) wg. PN-EN 14387:2006 
- ochrona oczu: w warunkach przemysłowych stosować okulary ochronne typu gogle 
- ochrona rąk i skóry: w warunkach przemysłowych stosować rękawice ochronne oraz odzieŜ ochronną odporną 
na 
substancje śrące. 
Materiał z którego mogą być wykonane rękawice ochronne: neopren, guma, nitryl, CR(polichloropren) 0,5 mm 
na 8 godz. ciągłego kontaktu, NBR(nitrylkauczuk) 0,35mm na 8 godz. ciągłego kontaktu. 
Nie stosować rękawic ochronnych z grubego materiału i ze skóry. 
- ochrona ciała: stosować kwasoodporne ubranie robocze. 
- higiena pracy: obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Nie dopuszczać do przekraczania 
środowisku pracy dopuszczalnych, normatywnych stęŜeń czynników szkodliwych. Po zakończeniu pracy zdjąć 
zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć porządnie ręce i twarz. Zaleca się stosowanie kremu 
ochronnego do rąk. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić i nie palić na stanowisku pracy. 
Oznaczanie czystości powietrza na stanowiskach pracy: 
PN-86/Z-04050.01- Ochrona czystości powietrza. Przyrządy i zestawy do pobierania próbek. Postanowienia 
ogólne. 
PN-89/Z-04008.07 – Ochrona czystości powietrza. pobieranie próbek. Postanowienia ogólne. Zasady pobierania 
próbek w środowisku pracy i interpretacja wyników. 
PN-91/Z-04056/02- Metoda pomiaru stęŜenia kwasu siarkowego na stanowiskach pracy 
Kontrola nara Ŝenia środowiska: zabezpieczyć przed wprowadzaniem do cieków wodnych i kanalizacji. Patrz 
równieŜ punkt 12 karty charakterystyki. 
9. Właściwo ści fizyczne i chemiczne 
Posta ć, barwa, zapach: ciecz bezbarwna o charakterystycznym zapachu 
pH(200C) : 0,1 
Temperatura topnienia: -350C 
Temperatura wrzenia: 1250C 
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy 
Temperatura zapłonu: nie dotyczy 
Granice wybuchowo ści: nie dotyczy 
Właściwo ści utleniaj ące: preparat nie ma właściwości utleniających 
Ciśnienie pary: 23,0hPa 
Gęsto ść: 1,395 g/cm3 (200C) 
CięŜar nasypowy: nie dotyczy 
Rozpuszczalno ść w wodzie: całkowicie rozpuszczalny 
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: brak danych 
Lepko ść: brak danych 
Szybko ść parowania: brak danych 
Zawarto ść rozpuszczalników organicznych: 0,0% 
10. Stabilno ść i reaktywno ść 
Preparat jest stabilny w normalnych warunkach UŜytkowania i przechowywania 
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Warunki powoduj ące niebezpieczne reakcje: NaleŜy unikać wysokich temperatur. 
Materiały powoduj ące niebezpieczne reakcje: NaleŜy unikać wody, zasad, metali alkaicznych, amoniaku, 
związków organicznych, kwasów, metali, fosforu, tlenków fosforu, azotanów, azotynów, związków halogenowych, 
nadmanganianów, materiałów łatwo palnych i utleniających 
Niebezpieczne produkty rozkładu: w warunkach poŜaru i wysokiej temperatury mogą powstawać tlenki węgla, 
tlenki siarki. Przy kontakcie z metalami wydziela wodór(niebezpieczeństwo wybuchu). 
11. Informacje toksykologiczne 
Skutki zdrowotne nara Ŝenia ostrego(tzw. toksyczno ść ostra): 
7664-93-9 kwas siarkowy 
DL50 (doustnie szczur) 2 140 mg/kg 
DL50(inhalacja 2h szczur) 510 mg/kg 
Skutki zdrowotne nara Ŝenia przewlekłego: 
Powtarzające się naraŜenie powoduje powaŜne poparzenia skóry , oczu i układu oddechowego. MoŜe 
powodować 
uszkodzenie wzroku. MoŜe prowadzić do upośledzenia funkcji układu oddechowego. 
Nie obserwowano działania uczulającego. 
Skutki zdrowotne nara Ŝenia miejscowego: 
- przy wdychaniu: niskie stęŜenia pary mogą powodować podraŜnienie błon śluzowych i dróg oddechowych. 
Większe powodują oparzenia układu oddechowego, pieczenie płucach, kaszel i trudności w oddychaniu, zapaść. 
- przy spoŜyciu: ból (ryzyko perforacji), mdłości, wymioty, uczucie poparzenia. 
- przy kontakcie ze skórą: powaŜne oparzenia, pęcherze i ból. 
- przy kontakcie z oczami: oparzenia, moŜe prowadzić do uszkodzenia rogówki, ryzyko ślepoty. 
12. Informacje ekologiczne 
Zachowanie preparatu w środowisku: preparat mobilny w środowisku wodnym, rozkłada się do siarczanów. 
zabezpieczyć przed przedostawaniem się preparatu do cieków wodnych, wód gruntowych i kanalizacji. 
Ekotoksyczno ść: CL50(ryby) 100-330 mg/l/48h 
Toksyczny dla organizmów wodnych. Ŝrący nawet w rozcieńczeniu. Stanowi zagroŜenie dla ujęć wody pitnej przy 
dostaniu się w duŜych ilościach do gleby lub wody. Stopień szkodliwości zaleŜny od wielkości pH. Nie dopuścić 
do 
dostania się do ujęć wody pitnej, gleby i ścieków. Nie wprowadzać do kanalizacji bez neutralizacji. 
13. Postępowanie z odpadami 
Sposób usuwania nadwy Ŝki lub odpadu: preparat neutralizować 10% mlekiem wapiennym stosowanym w 
nadmiarze. Zanieczyszczone powierzchnie zmywać duŜą ilością wody, popłuczyny skierować do kanalizacji. Bez 
neutralizacji nie wprowadzać do kanalizacji. 
Sposób usuwania opakowania: dobrze wypłukane opakowanie słuŜy, jako surowiec wtórny. Zniszczone 
opakowania naleŜy przekazać do recyklingu. Nieuszkodzone opakowania po gruntownym oczyszczeniu mogą 
być 
wykorzystywane ponownie. 
Kod odpadu 150102- opakowania plastikowe. 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach(Dz. U. nr 62, poz.628 z 2001r z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych(Dz. U. nr 63, poz.638 z 2001 r. z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów(Dz. U. nr 112 poz. 1206 z 2001r. z 
późniejszymi 
zmianami. 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. nr 175, poz. 
1458 
z 2005r.) 
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14. Informacje o transporcie 
Klasyfikacja i oznakowanie w transporcie: 
Transport lądowy ADR/RID: 
Numer UN: 2796 
Prawidłowa nazwa przewozowa: Kwas siarkowy zawierający nie więcej niŜ 51% kwasu 
Klasa: 8 
Grupa pakowania: II 
Nalepka ostrzegawcza nr 8 
Numer rozpoznawczy zagroŜenia 80 
Kod ograniczeń transportu towaru przez tunele: E 
Nazwa wysyłkowa: pH minus płynny 
Nalepka ostrzegawcza nr 8 

 
Zgodnie z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych(ADR)(Dz. 
U. 
Nr194 z 2002r, poz. 1629 oraz 2003r Nr 207 poz.213 i 214 z póź. zm.) i ustawy z dnia 28 października 2002r. o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych(Dz. U. Nr 199 poz. 1671, Dz.U. z 2004r Nr 96 poz. 959, Nr 97 poz. 962 oraz 173, poz. 
1808z późniejszymi zmianami), regulaminem dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
(RID)(Ustawa z dnia 31 marca 2004 o przewozie kolejowym towarów niebezpiecznych(Dz. U. z 2004r. nr 97 poz. 962 z 
późniejszymi zmianami)), 
 
Transport morski IMDG: 
Numer UN: 2796 
Prawidłowa nazwa przewozowa: Sulphuric Acid 
Klasa: 8 
Grupa pakowania: II 
Nalepka ostrzegawcza nr 8 
MoŜliwość skaŜenia środowiska morskiego: nie 
Numer EMS: F-A, S-B 
Nazwa wysyłkowa: pH minus płynny 
Nalepka ostrzegawcza nr 8 

 
Zgodnie z Konwencją SOLAS z 1 Listopada 1974r.(tekst jednolity z dnia 25 maja 1980r. z późniejszymi zmianami), 
Międzynarodowym Kodeksem Ładunków Niebezpiecznych przewoŜonych transportem morskim(IMDG), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie przekazywania informacji przez załadowcę 
podstawiającego pod załadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające(Dz. U. z 2004r. Nr 203 poz.1084 z 
późniejszymi zmianami) 
 
Transport lotniczy ICAO/IATA: 
Numer UN: 2796 
Prawidłowa nazwa przewozowa: Sulphuric Acid 
Klasa: 8 
Grupa pakowania: II 
Nalepka ostrzegawcza nr 8 
Nazwa wysyłkowa: pH minus płynny 
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Nalepka ostrzegawcza nr 8 

 
Zgodnie z Instrukcjami Technicznymi ICAO(załącznik 18 Konwencji Chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie 
cywilnym ). 
 
15. Informacje dotycz ące przepisów prawnych 
Opakowania: 
Oznakowanie opakowań: 
Etykieta zawierająca: 
Nazwa: pH minus płynny 
 
Symbol i oznaczenie zagroŜenia produktu 

 
C – Ŝrący 
 
Zwroty R: 
R: 35 Powoduje powaŜne oparzenia 
 
Zwroty S: 
S1/2: Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 
S26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
S30: Nigdy nie dodawać wody do tego preparatu. 
S45: W przypadku awarii lub jeŜeli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, – jeŜeli to 
moŜliwe, pokaŜ etykietę. 
Na opakowaniu naleŜy umieść informację: 
Zawiera kwas siarkowy w stęŜeniu 25%≤C<50% 
Inne przepisy prawne wykorzystane przy opracowaniu karty 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11 z 2001 r. poz. 84 z 
póź. 
zm.). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 
preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2003r. , z póź. zm) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z 2003r., póź. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz 
z 
ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674 z 14 października 2005r., z póź. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz. 
1588) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach(Dz. U. nr 62, poz.628 z 2001r z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych(Dz. U. nr 63, poz.638 z 2001 r. z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów(Dz. U. nr 112 poz. 1206 z 2001r. z 
późniejszymi 
zmianami. 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. nr 175, poz. 
1458 
z 2005r.) 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 217,poz. 
1833 z 
2002r z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 
212 poz. 1769 z 28.10.2005r), 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla 
zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 73, poz. 645 z 2005r) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych(Dz. U. nr 11, poz.86 z 2005r.) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej(Dz. U. nr 259, poz. 2173 z 2005r.) 
Rozporządzenie(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów(opublikowane w Dz. U. UE seria L nr 396 z 30 grudnia 2006r. z póź. zm.). 
 
16. Inne informacje 
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpnięte zostały z karty dostarczonej przez 
producenta 
uzupełnione w oparciu o dane literaturowe. 
 
Inne źródła informacji: 
ESIS- European Chemical Substances Information System 
 
Niezbędne szkolenia: 
pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prawidłowego postępowania z substancjami i preparatami 
chemicznymi. 
Przed przystąpieniem do stosowania naleŜy zapoznać się z kartą charakterystyki i instrukcją stosowania. 
Informacje podane w tym dokumencie są oparte na naszej aktualnej wiedzy o opisanej substancji lub preparacie i 
dotyczą produktu zgodnego z naszą specyfikacją. W przypadku mieszania z innymi substancjami lub preparatami 
konieczne jest upewnienie się, Ŝe nie powstanie dodatkowe zagroŜenie. Ostrzega się równieŜ o moŜliwości 
wystąpienia innych niebezpieczeństw w przypadku stosowania substancji lub preparatu w innym niŜ zalecany 
celu. 
UŜytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania preparatu i to on bierze na 
siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego jego zastosowania. 
 
Pełne znaczenie zwrotów R: 
R 35- powoduje powaŜne oparzenia. 
 

Preparat posiada Atest PZH HK/W/0099/04/2006  
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Data sporządzenia: 20 listopad 2008r. 
 
1. Identyfikacja substancji chemicznej 
chlor płynny 
 
Produkt biobójczy Kat. I , grupa 2 według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia2003r. w sprawie 
kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z póź. zm) 
Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 1853/04 na obrót produktem biobójczym 
Zastosowanie produktu: dezynfekcja metodą chlorową wody basenowej 
Nazwa i adres producenta/dystrybutora 
Podmiot odpowiedzialny : 
BASEN HURT  
Biuro Handlowe  
ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica 
tel.: (061) 663 70 07, fax.: (061) 663 70 08, 
e-mail: biuro@basenhurt.pl 
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karty charakterystyki: marketing@basenhurt.pl 
Telefon alarmowy w godz. 8.00 – 16.00: 0322977138 
Pogotowie- 999, Stra Ŝ poŜarna-998, Policja-997 
 
 
2. Identyfikacja zagro Ŝeń 
 
Klasyfikacja substancji 

 
C – śrący 
R31: W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy 
R34: Powoduje oparzenia 
Dodatkowe informacje: 
Nie stosować łącznie z innymi preparatami, poniewaŜ mogą się uwalniać toksyczne gazy(chlor). 
 
3. Skład / informacje o składnikach 
Niebezpieczne składniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacją 
Numer CAS: 7681-52-9 
Numer Indeksowy: 017-011-00-1 
Numer WE: 231-668-3 
Chloran(I) sodu , podchloryn sodu, 
podchloryn sodowy(zawartość 
aktywnego chloru 16%±3%(160mg/g±3%)) 
 
C,R34 
R31 
N,R50 
C= 16,8%±3% 
Substancja czynna 
Pełna treść zwrotów R w punkcie 16 
 
4. Pierwsza pomoc 
Przy wdychaniu: Usunąć osobę poszkodowaną z obszaru zagroŜenia zachowując własne bezpieczeństwo. 
Zapewnić dostęp świeŜego powietrza. Chronić przed utratą ciepła. JeŜeli poszkodowany jest nieprzytomny, 
naleŜy                                        
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ułoŜyć go w pozycji bezpiecznej i kontrolować oddech. Zastosować sztuczne oddychanie, jeŜeli poszkodowany 
nie 
oddycha. Niezwłocznie wezwać lekarza. 
Przy kontakcie ze skór ą: Zanieczyszczone miejsca niezwłocznie spłukać duŜą ilością wody. W przypadku 
wystąpienia objawów chorobowych zasięgnąć porady lekarza. 
Przy kontakcie z oczami: przepłukać duŜą ilością wody, przy szeroko odchylonej powiece, przez co najmniej 15 
minut, natychmiast skonsultować się z okulistą. 
Przy spo Ŝyciu: przepłukać usta wodą, podać duŜą ilość wody, unikać wymiotów (ryzyko perforacji), nie 
próbować 
neutralizować. Natychmiast wezwać lekarza. 
Zalecenia ogólne: NaleŜy przestrzegać zwykłych środków ostroŜności obowiązujących przy pracy z 
substancjami i 
preparatami chemicznymi. Symptomy zatrucia mogą wystąpić po wielu godzinach, dlatego wymagana jest 
obserwacja lekarska przez 48 godzin. 
Wskazówki dla lekarza: Stosować leczenie objawowe. Ryzyko wystąpienia obrzęku płuc w przypadku zatrucia 
wydzielającym się chlorem. 
5. Postępowanie w przypadku po Ŝaru 
Środki ga śnicze: produkt niepalny. Zbiorniki naraŜone na działanie ognia chłodzić wodą z bezpiecznej 
odległości. 
Strumień wody powinien być rozproszony i równomiernie rozprowadzony. Środki gaśnicze dobrać odpowiednio 
do 
otoczenia. 
Zalecane środki ga śnicze: woda, piana wodna, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, unikać kontaktu z 
substancją. 
Zabronione środki ga śnicze: woda, piana wodna. 
Niebezpieczne produkty rozkładu: podczas poŜaru mogą powstawać tlenki węgla(CO i CO2), chlor i 
chlorowodór. 
Silny utleniacz, w kontakcie z materiałami palnymi moŜe spowodować zapalenie. ZagroŜenie poŜarowe i 
wybuchowe powstaje podczas reakcji podchlorynu sodu z metalami lekkimi – wydziela się wodór tworzący w 
szerokim zakresie stęŜeń mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Produkt stwarza zagroŜenie poŜarowo 
wybuchowe 
w kontakcie z materiałami palnymi i reduktorami. W przypadku poŜaru moŜe podtrzymywać palenie innych 
materiałów. 
Specjalistyczny sprz ęt przeciwpo Ŝarowy: 
Ochronna odzieŜ gazoszczelna, aparaty oddechowe niezaleŜne od powierza zewnętrznego. 
Pamiętaj: poŜar gasimy zawsze z kierunkiem wiatru-nigdy pod wiatr. W kierunku z dołu do góry-nigdy na odwrót. 
Roztwory podchlorynu sodu są niepalne. Zbiorniki naraŜone na działanie ognia chłodzić wodą z bezpiecznej 
odległości. 
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
Zagro Ŝenia dla zdrowia i środki ochrony ludzi: W warunkach przemysłowych zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Nie pić, nie jeść i nie palić w trakcie UŜywania preparatu. Nie wdychać par preparatu. Z obszaru zagroŜenia 
usunąć 
osoby niebiorące udziału w akcji ratowniczej, wprowadzić zakaz palenia tytoniu i UŜywania otwartego ognia, nie 
stosować narzędzi iskrzących, unikać kontaktu ze skórą i oczami. Stosować środki ochrony indywidualnej. 
Zagro Ŝenia dla środowiska i środki ochrony środowiska: Nie dopuścić do skaŜenia gleby, wód gruntowych i 
powierzchniowych, miejsce skaŜone obwałować, zabezpieczyć wloty kanałów ściekowych; w razie uwolnienia się 
preparatu do środowiska – powiadomić kompetentne władze. 
Metody unieszkodliwia, zbierania i oczyszczania środowiska: zebrać za pomocą substancji sorbujących 
ciecze(piasek, trociny, ziemia okrzemkowa) do zamykanych pojemników. Przekazać do utylizacji lub odzysku. 
zanieczyszczoną powierzchnię spłukać duŜą ilością wody, pomieszczenie dokładnie przewietrzyć. 
7. Obchodzenie si ę z substancj ą i jej magazynowanie 
Postępowanie z preparatem- środki ostro Ŝności: Wskazane jest podejmowanie środków ostroŜności, aby 
podczas pracy z produktem unikać kontaktu preparatu z oczami i skórą. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie jego 
UŜywania. Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed ponownym załoŜeniem.. Nosić odzieŜ roboczą odporną 
na 
działanie substancji Ŝrących. Na wypadek poŜaru wyposaŜyć stanowiska pracy w aparaty oddechowe. Chronić 
przed wysokimi temperaturami i promieniowaniem słonecznym. 
Przechowywanie: przechowywać w oryginalnych, oznakowanych i szczelnych opakowania w suchym i dobrze 
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wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej (zalecane +15 do 25°C).Minimalna temperatura 10° C. 
Nie przechowywać wspólnie z kwasami. Zabronione jest przechowywanie i transportowanie substancji wspólnie 
ze 
środkami: spoŜywczymi, paszami, lekarstwami, materiałami palnymi, wybuchowymi, gazami spręŜonymi i 
ciekłymi, 
olejami, kwasami oraz środkami Ŝrącymi. 
Opakowania: tworzywa sztuczne o ograniczonej przepuszczalności światła. 
 
8. Kontrola nara Ŝenia i środki ochrony indywidualnej 
Technologiczne sposoby zmniejszania nara Ŝenia: w warunkach przemysłowych, zastosować odpowiednią 
wentylację ogólną w pomieszczeniu produkcyjno-magazynowym. Wskazane jest podejmowanie środków 
ostroŜności, aby podczas pracy z produktem unikać kontaktu preparatu z oczami i skórą. Nie jeść, nie pić i nie 
palić 
na stanowisku pracy i w czasie uŜytkowania. 
Warto ści parametrów kontroli nara Ŝenia NDS, NDSCh, NDSP: 
Chlor NDS: 0,7 mg/m3, NDSCh: 1,5 mg/m3 

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 217,poz. 
1833 z 
2002r z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 
212 poz. 1769 z 28.10.2005r), 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla 
zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 73, poz. 645 z 2005r) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych(Dz. U. nr 11, poz.86 z 2005r.) 
Środki ochrony indywidualnej : 
- ochrona dróg oddechowych: wymagana ochrona dróg oddechowych przy duŜym stęŜeniu pary lub w przypadku 
poŜaru(maska przeciwgazowa typ P2), filtropochłaniacz B1(20 min.) lub ABEK 
- ochrona oczu: stosować okulary ochronne typu gogle 
- ochrona rąk i skóry: w warunkach przemysłowych stosować rękawice ochronne oraz odzieŜ ochronną. 
Materiały, z których mogą być rękawice ochronne: guma, neopren, lateks, nitryl itp. 
Nie stosować rękawic ze skóry i grubych materiałów. 
- ochrona ciała: nosić odzieŜ ochronną odporną na substancje Ŝrące. 
- higiena pracy: obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Po zakończeniu pracy zdjąć 
Zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć porządnie ręce i twarz. Nie jeść, nie pić i nie palić na 
Stanowisku pracy. 
Oznaczanie czystości powietrza na stanowiskach pracy: 
PN-86/Z-04050.01- Ochrona czystości powietrza. Przyrządy i zestawy do pobierania próbek. Postanowienia 
ogólne. 
PN-89/Z-04008.07 – Ochrona czystości powietrza. pobieranie próbek. Postanowienia ogólne. Zasady pobierania 
próbek w środowisku pracy i interpretacja wyników. 
PN-75/Z-04037/03 – Badanie zawartości chloru. Oznaczanie chloru na stanowiskach pracy metodą 
kolorymetryczną z oranŜem metylowym. 
9. Właściwo ści fizyczne i chemiczne 
Posta ć, barwa, zapach: ciecz Ŝółta do seledynowego o zapachu chloru 
pH >11 
Temperatura topnienia: od-20 0C do -30°C 
Temperatura wrzenia: 96-990C 
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy 
Temperatura zapłonu: niepalna ciecz granice wybuchowo ści: nie dotyczy właściw ości utleniaj ące: utleniacz. 
ciśnienie pary: 20hPaGęsto ść: 1,21 – 1,26 g/cm3 (200C) 
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CięŜar nasypowy: nie dotyczy 
Rozpuszczalno ść w wodzie : całkowicie rozpuszczalny 
w rozpuszczalnikach organicznych : brak danych 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: brak danych 
Lepko ść: 2,6 mPas(20°C) 
Szybko ść parowania: brak danych 
Temperatura rozkładu: >27°C 
Zawarto ść rozpuszczalników organicznych: 0,0% 
10. Stabilno ść i reaktywno ść 
Związek nietrwały. Ze względu na silną alkaliczność roztworu i zawartość wolnego chloru wykazuje silne 
właściwości korozyjne szczególnie względem metali lekkich (wydziela się wodór). 
Warunki powoduj ące niebezpieczne reakcje: Rozkłada się pod wpływem ogrzewania, światła słonecznego, 
kontaktu z kwasami. Rozkłada się z wydzieleniem tlenu w 250C, chloru w 350C, a dwutlenku chloru w 1000C.Pod 
wpływem kwasów rozkłada się z wydzieleniem chloru. 
Materiały powoduj ące niebezpieczne reakcje: -Materiały palne i reduktory – w kontakcie z nimi stwarza 
zagroŜenie poŜarowo-wybuchowe, kwasy, – jako silna zasada reaguje gwałtownie z nimi rozkładając się z 
wydzieleniem chloru, metale (metale lekkie cynk, cyna, glin i ich stopy reagują z wydzieleniem wodoru, który 
moŜe 
tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem; a nawet śladowe ilości metali cięŜkich, szczególnie Ŝelaza, niklu, 
manganu, chromu przyspieszają jego rozkład). związki i materiały organiczne ( w tym aminy, sole amonowe, 
celuloza, skóra wełna) 
Niebezpieczne produkty rozkładu: w warunkach poŜaru mogą powstawać tlenki węgla, chlor, dwutlenek chloru, 
tlenek sodu(I), chlorowodór. 
11. Informacje toksykologiczne 
Skutki zdrowotne nara Ŝenia ostrego(tzw. toksyczno ść ostra): 
DL50 (doustnie mysz) 5 800 mg/kg 
DL50 (doustnie szczur) 8 910 mg/kg (pięciowodny) 
Skutki zdrowotne nara Ŝenia przewlekłego: 
Powtarzające się lub przewlekłe naraŜenie na wdychanie par powoduje niewydolność układu 
oddechowego, zapaść oraz perforację przegrody nosowej, przewlekły kontakt ze skórą moŜe spowodować 
martwicze uszkodzenie skóry, pęcherze, owrzodzenia i zaczerwienienia skóry. 
Nie obserwowano działania uczulającego. 
Skutki zdrowotne nara Ŝenia miejscowego: 
- przy wdychaniu: wdychanie par powoduje podraŜnienie lub/i oparzenia dróg oddechowych, kaszel, trudnościami 
w 
oddychaniu, naraŜenie inhalacyjne moŜe być przyczyną obrzęku płuc. 
- przy spoŜyciu: poparzenie ust i przewodu pokarmowego, ból(ryzyko perforacji) 
- przy kontakcie ze skórą: powoduje oparzenia, ból, mogą wystąpić pęcherze 

- przy kontakcie z oczami: działa bardzo draŜniąco powoduje łzawienie, ból, powaŜne oparzenia, uszkodzenie 
rogówki 
Próg wyczuwalności chloru 0,2 mg/m3 

12. Informacje ekologiczne 
Zachowanie preparatu w środowisku: rozpuszcza się w wodzie, w powietrzu migruje w postaci par, 
zabezpieczyć 
przed przedostawaniem się preparatu do cieków wodnych, wód gruntowych i kanalizacji. 
W przypadku wydzielania się chloru, obłok tego gazu rozprzestrzenia się nad powierzchnią ziemi, w zasięgu 
obłoku 
gazowego ulega zniszczeniu Ŝycie biologiczne. 
Ekotoksyczno ść: 
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Lepomis macrochirus: CL 50 96 godz. = 0,033 – 0,097 mg/l 
Daphnia magna CE(I)50 24 godz. 0,07 – 0,7 mg/l 
96 godz. CE 50 = 2,1 mg/l 
Glony(chlorella) CE40 20 godz. = 0,6 mg/l 
Preparat szkodliwy dla organizmów wodnych. 
W wodzie i glebie, na skutek reakcji wtórnych powstają oprócz chloru takŜe toksyczne chloryny i chlorany. 
StęŜenie 
chloru 0,2 do 0,5 mg/m3 powoduje szybkie zniszczenie pierwotniaków i bakterii. 
NajwyŜsze dopuszczalne wartości wskaźników w ściekach: 
Chlor wolny: 1 mg/l, chlor związany: 4 mg/l. 
NajwyŜsze dopuszczalne zawartości wskaźników w wodzie przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi: 
Chlor wolny: 0,3 mg/l w oparciu o rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie, jakości 
wody 
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi(Dz. U. Nr 61 poz. 417 z 2007r) 
13. Postępowanie z odpadami 
Sposób usuwania nadwy Ŝki lub odpadu: neutralizować 10% wodnym roztworem kwaśnego węglanu sodu lub 
wodnym roztworem tiosiarczanu sodu. Zanieczyszczone powierzchnie zmywać duŜą ilością wody, popłuczyny 
skierować do kanalizacji. Bez neutralizacji nie wprowadzać do kanalizacji. 
Sposób usuwania opakowania: dobrze wypłukane opakowanie słuŜy, jako surowiec wtórny. Zniszczone 
opakowania naleŜy przekazać do recyklingu. Nieuszkodzone opakowania po gruntownym oczyszczeniu mogą 
być 
wykorzystywane ponownie. 
Kod odpadu 150102- opakowania plastikowe. 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach(Dz. U. nr 62, poz.628 z 2001r z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych(Dz. U. nr 63, poz.638 z 2001 r. z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów(Dz. U. nr 112 poz. 1206 z 2001r. z 
późniejszymi 
zmianami. 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. nr 175, poz. 
1458 
z 2005r.) 
14. Informacje o transporcie 
Transport lądowy ADR/RID: 
Numer UN: 1791 
Prawidłowa nazwa przewozowa: PODCHLORYN SODU W ROZTWORZE 
Klasa: 8 
Grupa pakowania: III 
Nalepka ostrzegawcza nr 8 
Numer rozpoznawczy zagroŜenia 80 
Kod ograniczeń transportu towaru przez tunele: E 
Nazwa wysyłkowa: chlor płynny 
Nalepka ostrzegawcza nr 8 

 
Zgodnie z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych(ADR)(Dz. 
U. 
Nr194 z 2002r, poz. 1629 oraz 2003r Nr 207 poz.213 i 214 z póź. zm.) i ustawy z dnia 28 października 2002r. o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych(Dz. U. Nr 199 poz. 1671, Dz.U. z 2004r Nr 96 poz. 959, Nr 97 poz. 962 oraz 173, poz. 
1808z późniejszymi zmianami), regulaminem dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
(RID)(Ustawa z dnia 31 marca 2004 o przewozie kolejowym towarów niebezpiecznych(Dz. U. z 2004r. nr 97 poz. 962 z 
późniejszymi zmianami)), 
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Transport morski IMDG: 
Numer UN: 1791 
Prawidłowa nazwa przewozowa: Hypochlorite solution 
Klasa: 8 
Grupa pakowania: III 
Nalepka ostrzegawcza nr 8 

 
MoŜliwość skaŜenia środowiska morskiego: nie 
Numer EMS: F-A, S-B 
Nazwa wysyłkowa: chlor płynny 
Nalepka ostrzegawcza nr 8 
 
Zgodnie z Konwencją SOLAS z 1 Listopada 1974r.(tekst jednolity z dnia 25 maja 1980r. z późniejszymi zmianami), 
Międzynarodowym Kodeksem Ładunków Niebezpiecznych przewoŜonych transportem morskim(IMDG), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie przekazywania informacji przez załadowcę 
podstawiającego pod załadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające(Dz. U. z 2004r. Nr 203 poz.1084 z 
późniejszymi zmianami) 
 
Transport lotniczy ICAO/IATA: 
Numer UN: 1791 
Prawidłowa nazwa przewozowa: Hypochlorite solution 
Klasa: 8 
Grupa pakowania: III 
Nalepka ostrzegawcza nr 8 
Nazwa wysyłkowa: chlor płynny 
Nalepka ostrzegawcza nr 8 

 
Zgodnie z Instrukcjami Technicznymi ICAO(załącznik 18 Konwencji Chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie 
cywilnym ). 
 
15. Informacje dotycz ące przepisów prawnych 
Opakowania: 
Oznakowanie opakowań: 
Etykieta zawierająca 
Nazwa: chlor płynny 
Symbol i oznaczenie zagroŜenia produktu: 

 
C – Ŝrący 
Zwroty R 
R31 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy, 
R34 Powoduje oparzenia 
Zwroty S 
S1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 
S28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć duŜą ilością wody. 
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S45 W przypadku awarii lub jeŜeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, – jeŜeli to 
moŜliwe, pokaŜ etykietę. 
S50 Nie mieszać z kwasami. 
S61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. 
Na opakowaniu nale Ŝy umie ść informacj ę: 
Uwaga! Nie mieszać z innymi produktami. MoŜe uwalniać niebezpieczne gazy(chlor) 
Uwaga: 
Na oznakowaniu preparatu muszą znaleźć się informacje wymagane przez art.44 Ustawy z dnia 13 września 
2002r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 z póź. zm. tekst jednolity Dz. U. Nr 39 poz. 252 z 
2007r). 
Inne przepisy prawne wykorzystane przy opracowaniu karty 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11 z 2001 r. poz. 84 z 
póź. 
zm.). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 
preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2003r. , z póź. zm) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z 2003r., póź. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz 
z 
ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674 z 14 października 2005r., z póź. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz. 
1588) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach(Dz. U. nr 62, poz.628 z 2001r z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych(Dz. U. nr 63, poz.638 z 2001 r. z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów(Dz. U. nr 112 poz. 1206 z 2001r. z 
późniejszymi 
zmianami. 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. nr 175, poz. 
1458 
z 2005r.) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 217,poz. 
1833 z 
2002r z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 
212 poz. 1769 z 28.10.2005r), 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla 
zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 73, poz. 645 z 2005r) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych(Dz. U. nr 11, poz.86 z 2005r.) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej(Dz. U. nr 259, poz. 2173 z 2005r.) 
Rozporządzenie(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów(opublikowane w Dz. U. UE seria L nr 396 z 30 grudnia 2006r. z póź. zm.). 
Ustawa z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 z póź. zm. tekst jednolity 
Dz.U. Nr 39 poz. 252 z 2007r). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych 
według ich przeznaczenia (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z póź. zm)16. Inne informacje  Informacje zawarte w niniejszej karcie 
charakterystyki, zaczerpnięte zostały z karty dostarczonej przez producenta 
uzupełnione w oparciu o dane literaturowe. Inne źródła informacji:  
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ESIS- European Chemical Substances Information System 
 
 
 
 
 
Niezbędne szkolenia: 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prawidłowego postępowania z substancjami i preparatami 
chemicznymi. 
Przed przystąpieniem do stosowania naleŜy zapoznać się z kartą charakterystyki i instrukcją stosowania. 
Informacje podane w tym dokumencie są oparte na naszej aktualnej wiedzy o opisanej substancji lub preparacie i 
dotyczą produktu zgodnego z naszą specyfikacją. W przypadku mieszania z innymi substancjami lub preparatami 
konieczne jest upewnienie się, Ŝe nie powstanie dodatkowe zagroŜenie. Ostrzega się równieŜ o moŜliwości 
wystąpienia innych niebezpieczeństw w przypadku stosowania substancji lub preparatu w innym niŜ zalecany 
celu. 
UŜytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania preparatu i to on bierze na 
siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego jego zastosowania. 
 
 
 
Pełne brzmienie zwrotów R 
R31-w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy, 
R34-powoduje oparzenia, 
R50-działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
Produkt posiada Atest PZH HK/W/0099/07/2006 
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Data sporządzenia: 15 listopad 2008r 
 
 
1. Identyfikacja substancji chemicznej 
 
Flock płynny 
 
Zastosowanie produktu: usuwanie mętności wody poprzez flokulację zanieczyszczeń 
Nazwa i adres producenta/dystrybutora 
Producent: Chemoform GmbH & CO. KG 
Heinrich-Otto-Strasse 28 
D-73240 Wendlingen, Niemcy 
Dystrybutor  : 
BASEN HURT  
Biuro Handlowe  
ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica 
tel.: (061) 663 70 07, fax.: (061) 663 70 08, 
e-mail: biuro@basenhurt.pl 
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karty charakterystyki: marketing@basenhurt.pl 
 
Telefon alarmowy w godz. 8.00 – 16.00: 0322977138 
Pogotowie- 999, Stra Ŝ poŜarna-998, Policja-997 
 
2. Identyfikacja zagro Ŝeń 
W oparciu o obowiązujące przepisy tj. 29 ATP i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w 
sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674 z 
póz. zm.) substancja nie jest klasyfikowany, jako niebezpieczny. Klasyfikacja preparatu zgodna z 30 ATP. 
Przy prawidłowym postępowaniu substancja nie stwarza zagroŜenia dla zdrowia ludzi i środowiska. 
 
Dodatkowe informacje: 
Przy bezpośrednim i powtarzającym się kontakcie z substancją moŜe wystąpić podraŜnienie oczu i skory, 
zaczerwienie. 
 
3. Skład / informacje o składnikach 
Niebezpieczne składniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacją 
Numer CAS: 12042-91-0 
Numer WE: 234-933-1 
Chlorek wodorotlenku 
glinu(dialuminium chloride 
pentahyroxide) 
2,5%≤C<10% 
Pełna treść zwrotów R w punkcie 16 
 
4. Pierwsza pomoc 
Przy wdychaniu: wyprowadzić poszkodowanego z miejsca naraŜenia, zapewnić dostęp świeŜego powietrza i 
spokój, chronić przed utratą ciepła. JeŜeli objawy nie ustąpią, wezwać lekarza. 
Przy kontakcie ze skór ą: natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzieŜ; skaŜoną skórę zmyć duŜą ilością wody z 
mydłem. JeŜeli wystąpią jakiekolwiek podraŜnienia, skontaktować się z lekarzem. 
Przy kontakcie z oczami: natychmiast przepłukać duŜą ilością wody, przy szeroko odchylonej powiece, przez co 
najmniej 15 minut, zdjąć szkła kontaktowe. Unikać duŜego strumienia wody by nie doprowadzić do uszkodzenia 
rogówki. JeŜeli podraŜnienie nie ustąpi naleŜy skonsultować się natychmiast z lekarzem-okulistą. 
Przy spo Ŝyciu: podać duŜą ilość wody, unikać wymiotów (ryzyko perforacji), nie próbować neutralizować. 
Natychmiast wezwać lekarza. JeŜeli to moŜliwe pokazać etykietę i/lub kartę charakterystyki. 
Zalecenia ogólne: NaleŜy przestrzegać zwykłych środków ostroŜności obowiązujących przy pracy z 
substancjami i 
preparatami chemicznymi. JeŜeli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy naleŜy wezwać lekarza 
Wskazówki dla lekarza: Stosować leczenie objawowe. 
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5. Postępowanie w przypadku po Ŝaru 
Środki ga śnicze: produkt niepalny, środki gaśnicze dobrać stosownie do otoczenia. Strumień wody powinien być 
rozproszony i równomiernie rozprowadzony. Pojemniki nieobjęte poŜarem, naraŜone na działanie ognia, chłodzić 
rozproszonym strumieniem wody. 
Zalecane środki ga śnicze: woda, piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze 
Zabronione środki ga śnicze: wszystkie środki gaśnicze są dozwolone. 
Niebezpieczne produkty rozkładu: podczas poŜaru mogą powstawać tlenki węgla(CO i CO2) i chlorowodór. 
Specjalistyczny sprz ęt przeciwpo Ŝarowy: 
Ochronna odzieŜ gazoszczelna, aparaty oddechowe niezaleŜne od powierza zewnętrznego. 
Pamiętaj: poŜar gasimy zawsze z kierunkiem wiatru-nigdy pod wiatr. W kierunku z dołu do góry-nigdy na odwrót. 
 
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
Zagro Ŝenia dla zdrowia i środki ochrony ludzi: W warunkach przemysłowych zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Nie pić, nie jeść i nie palić w trakcie UŜywania preparatu. 
Zagro Ŝenia dla środowiska i środki ochrony środowiska: zabezpieczyć przed wprowadzaniem do cieków i 
zbiorników wodnych. 
Metody unieszkodliwia, zbierania i oczyszczania środowiska: zebrać przy pomocy substancji absorbującej 
ciecze(piasek, ziemia okrzemkowa), przenieść do zamykanych pojemników. Przekazać do utylizacji lub odzysku. 
 
7. Obchodzenie si ę z substancj ą i jej magazynowanie 
Postępowanie z preparatem- środki ostro Ŝności: Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie jego UŜywania. 
Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed ponownym załoŜeniem. 
Przechowywanie: przechowywać w oryginalnych, oznakowanych i szczelnych opakowania w suchym i dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej (zalecane +15 do 25°C).Minimalna temperatura 10° C. 
Opakowania: tworzywa sztuczne o ograniczonej przepuszczalności światła. 
 
8. Kontrola nara Ŝenia i środki ochrony indywidualnej 
Technologiczne sposoby zmniejszania nara Ŝenia: w warunkach przemysłowych, zastosować odpowiednią 
wentylację ogólną w pomieszczeniu produkcyjno-magazynowym. Wskazane jest podejmowanie środków 
ostroŜności, aby podczas pracy z produktem unikać kontaktu preparatu z oczami i skórą. Nie jeść, nie pić i nie 
palić 
na stanowisku pracy i w czasie UŜytkowania. 
Warto ści parametrów kontroli nara Ŝenia NDS, NDSCh, NDSP: nie są ustalone 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 217,poz. 
1833 z 
2002r z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 
212 poz. 1769 z 28.10.2005r), 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych(Dz. U. nr 11, poz.86 z 2005r.) 
Środki ochrony indywidualnej : 
- ochrona dróg oddechowych: nie jest wymagana 
- ochrona oczu: nie jest wymagana 
- ochrona rąk i skóry: w warunkach przemysłowych stosować rękawice ochronne oraz odzieŜ ochronną. 
Materiały, z których mogą być rękawice ochronne: gruby materiał, skóra, guma, neopren, lateks, nitryl itp. 
- higiena pracy: obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Po zakończeniu pracy zdjąć 
zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć porządnie ręce i twarz. Nie jeść, nie pić i nie palić na 
stanowisku pracy. 
 
 
 



 
 
 
Karta charakterystyki preparatu chemicznego 
Flock płynny 
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę Rady 1999/45/EWG oraz uchylające rozporządzenie Rady(EWG)nr 
793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 

 
 
Oznaczanie czystości powietrza na stanowiskach pracy: 
PN-86/Z-04050.01- Ochrona czystości powietrza. Przyrządy i zestawy do pobierania próbek. Postanowienia 
ogólne. 
PN-89/Z-04008.07 – Ochrona czystości powietrza. pobieranie próbek. Postanowienia ogólne. Zasady pobierania 
próbek w środowisku pracy i interpretacja wyników. 
Kontrola nara Ŝenia środowiska: zabezpieczyć przed wprowadzaniem do cieków wodnych. Patrz równieŜ punkt 
12 karty charakterystyki. 
 
9. Właściwo ści fizyczne i chemiczne 
Posta ć, barwa, zapach: ciecz bezbarwna bez zapachu 
pH: 4,2 (200C) 
Temperatura topnienia: 00C 
Temperatura wrzenia: około 1000C 
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy 
Temperatura zapłonu: niepalna ciecz 
Granice wybuchowo ści: nie dotyczy 
Właściwo ści utleniaj ące: preparat nie ma właściwości utleniających 
Ciśnienie pary: 23hPa 
Gęsto ść: 1g/cm3 (200C) 
CięŜar nasypowy: nie dotyczy 
Rozpuszczalno ść w wodzie: całkowicie rozpuszczalny 
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: brak danych 
Lepko ść: brak danych 
Szybko ść parowania: brak danych 
Zawarto ść rozpuszczalników organicznych: 0,0% 
 
10. Stabilno ść i reaktywno ść 
Preparat jest stabilny w normalnych warunkach uŜytkowania i przechowywania. 
Warunki powoduj ące niebezpieczne reakcje: wysoka temperatura. 
Materiały powoduj ące niebezpieczne reakcje: naleŜy unikać zasad, silnych substancji utleniających. 
Niebezpieczne produkty rozkładu: w warunkach poŜaru mogą powstawać tlenki węgla i chlorowodór. 
 
11. Informacje toksykologiczne 
Skutki zdrowotne nara Ŝenia ostrego(tzw. toksyczno ść ostra): 
Brak danych 
Skutki zdrowotne nara Ŝenia przewlekłego: 
Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować podraŜnienia skóry, oczu i układu oddechowego. 
Nie obserwowano działania uczulającego. 
Skutki zdrowotne nara Ŝenia miejscowego: 
- przy wdychaniu: nie działa draŜniąco 
- przy spoŜyciu: podraŜnienie błon śluzowych układu pokarmowego. 
- przy kontakcie ze skórą: nie działa draŜniąco. 
- przy kontakcie z oczami: nie działa draŜniąco. 
 
12. Informacje ekologiczne 
Zachowanie preparatu w środowisku: W duŜych ilościach nie wprowadzać do wód gruntowych, cieków 
wodnych 
i kanalizacji. 
Ekotoksyczność: brak danych 
Przy właściwym UŜytkowaniu nie występują śadne zakłócenia przy oczyszczaniu ścieków. 
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13. Postępowanie z odpadami 
Sposób usuwania nadwy Ŝki lub odpadu: preparat rozcieńczyć duŜą ilością wody, popłuczyny skierować do 
kanalizacji. 
Sposób usuwania opakowania: dobrze wypłukane opakowanie słuŜy, jako surowiec wtórny. Zniszczone 
opakowania naleŜy przekazać do recyklingu. Nieuszkodzone opakowania po gruntownym oczyszczeniu mogą 
być 
wykorzystywane ponownie. 
Kod odpadu 150102- opakowania plastikowe. 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach(Dz. U. nr 62, poz.628 z 2001r z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych(Dz. U. nr 63, poz.638 z 2001 r. z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów(Dz. U. nr 112 poz. 1206 z 2001r. z 
późniejszymi 
zmianami. 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. nr 175, poz. 
1458 
z 2005r.) 
14. Informacje o transporcie 
Klasyfikacja i oznakowanie w transporcie: w świetle obowiązujących przepisów preparat nie podlega 
klasyfikacji 
i oznakowaniu w transporcie. MoŜliwość skaŜenia środowiska morskiego: nie. 
Nazwa wysyłkowa: Flock płynny 
15. Informacje dotycz ące przepisów prawnych 
Opakowania: 
Oznakowanie opakowań: 
Etykieta zawierająca: 
Nazwa: Flock płynny 
Symbol i oznaczenie zagroŜenia produktu: nie są wymagane 
Zwroty S 
S2: Chronić przed dziećmi, 
S26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
S46: W razie połknięcia zasięgnij porady lekarza – pokaŜ opakowanie lub etykietę 
Inne przepisy prawne wykorzystane przy opracowaniu karty 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11 z 2001 r. poz. 84 z 
póź. 
zm.). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 
preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2003r. , z póź. zm) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z 2003r., póź. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz 
z 
ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674 z 14 października 2005r., z póź. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz. 
1588) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach(Dz. U. nr 62, poz.628 z 2001r z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych(Dz. U. nr 63, poz.638 z 2001 r. z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów(Dz. U. nr 112 poz. 1206 z 2001r. z 
późniejszymi 
zmianami. 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. nr 175, poz. 
1458 
z 2005r.) 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 217,poz. 
1833 z 
2002r z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 
212 poz. 1769 z 28.10.2005r), 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych(Dz. U. nr 11, poz.86 z 2005r.) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej(Dz. U. nr 259, poz. 2173 z 2005r.) 
Rozporządzenie(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów(opublikowane w Dz. U. UE seria L nr 396 z 30 grudnia 2006r. z póź. zm.). 
16. Inne informacje 
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpnięte zostały z karty dostarczonej przez 
producenta 
uzupełnione w oparciu o dane literaturowe. 
Inne źródła informacji: 
ESIS- European Chemical Substances Information System 
Niezbędne szkolenia: 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prawidłowego postępowania z substancjami i preparatami 
chemicznymi. 
Przed przystąpieniem do stosowania naleŜy zapoznać się z kartą charakterystyki i instrukcją stosowania. 
Informacje podane w tym dokumencie są oparte na naszej aktualnej wiedzy o opisanej substancji lub preparacie i 
dotyczą produktu zgodnego z naszą specyfikacją. W przypadku mieszania z innymi substancjami lub preparatami 
konieczne jest upewnienie się, Ŝe nie powstanie dodatkowe zagroŜenie. Ostrzega się równieŜ o moŜliwości 
wystąpienia innych niebezpieczeństw w przypadku stosowania substancji lub preparatu w innym niŜ zalecany 
celu. 
UŜytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania preparatu i to on bierze na 
siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego jego zastosowania. 
Pełne brzmienie zwrotów R: 
Preparat posiada Atest PZH HK/W/0099/04/2006 
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Data sporządzenia: 18 listopad 2008r. 
 
1. Identyfikacja substancji chemicznej 
Alba Super 
 
Produkt biobójczy Kat. I ,grupa 2 według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia2003r. w sprawie 
kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z póź. zm) 
Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 1843/04 na obrót produktem biobójczym 
Zastosowanie produktu: preparat do dezynfekcji wody basenowej o działaniu bakteriobójczym i przeciw glonom 
 
Nazwa i adres producenta/dystrybutora 
Dystrybutor:  BASEN HURT  
Biuro Handlowe  
ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica 
tel.: (061) 663 70 07, fax.: (061) 663 70 08, 
e-mail: biuro@basenhurt.pl 
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karty charakterystyki: marketing@basenhurt.pl 
 
Telefon alarmowy w godz. 8.00 – 16.00: 0322977138 
Pogotowie- 999, Stra Ŝ poŜarna-998, Policja-997 
 
2. Identyfikacja zagro Ŝeń 

 
N Niebezpieczny dla środowiska 
R50: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; 
Dodatkowe informacje: 
3. Skład / informacje o składnikach 
 
Niebezpieczne składniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacją 
 
Numer CAS: 
25988-97-0 
N,N Dimethyl-2-hydroxypropylammonium chlorid (czwartorzędowy 
polimeryczny chlorek amonu, polimer N-metylmetanaminy(EINECS 
204-697-4 z (chlorometyl)-oksyran(EINECS 203-439-8)) 
C=34%(34g w 100g) 
Substancja czynna 
 
W oparciu o obowiązujące przepisy: tj. 29 ATP i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu 
substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674 z poź. zm.) substancja 
czwartorzędowy polimeryczny chlorek amonu nie jest klasyfikowana, jako niebezpieczna. ZagroŜenia wskazane przez 
producenta. 
. 
Pełna treść zwrotów R w punkcie 16 
4. Pierwsza pomoc 
Przy wdychaniu: Usunąć osobę poszkodowaną z obszaru zagroŜenia zachowując własne bezpieczeństwo. 
Zapewnić dostęp świeŜego powietrza. Chronić przed utratą ciepła. JeŜeli poszkodowany jest nieprzytomny, 
naleŜy 
ułoŜyć go w pozycji bezpiecznej i kontrolować oddech. Zastosować sztuczne oddychanie, jeŜeli poszkodowany 
nie 
oddycha. Niezwłocznie wezwać lekarza. 
Przy kontakcie ze skór ą: zanieczyszczone miejsca spłukać wodą i umyć mydłem. JeŜeli to konieczne zasięgnąć 
porady lekarza. 
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Przy kontakcie z oczami: natychmiast przepłukać duŜą ilością wody, przy szeroko odchylonej powiece, przez co 
najmniej 15 minut, zdjąć szkła kontaktowe. Unikać duŜego strumienia wody by nie doprowadzić do uszkodzenia 
rogówki. JeŜeli podraŜnienie nie ustąpi naleŜy skonsultować się natychmiast z lekarzem-okulistą. 
Przy spo Ŝyciu: Płukać usta duŜą ilością wody, nie połykać. JeŜeli substancja została połknięta, podać do picia 
duŜą ilość wody. Wezwać niezwłocznie lekarza. 
Zalecenia ogólne: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzieŜ. Osobie nieprzytomnej nie podawać doustnie 
śadnych środków, nie wywoływać wymiotów. 
Symptomy zatrucia mogą wystąpić po wielu godzinach, dlatego wymagana jest obserwacja lekarska przez 48 
godzin. 
Wskazówki dla lekarza: Stosować leczenie objawowe. 
5. Postępowanie w przypadku po Ŝaru 
Środki ga śnicze: produkt niepalny, środki gaśnicze dobrać stosownie do otoczenia. Strumień wody powinien być 
rozproszony i równomiernie rozprowadzony. Pojemniki nieobjęte poŜarem, naraŜone na działanie ognia, chłodzić 
rozproszonym strumieniem wody. 
Zalecane środki ga śnicze: woda, piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze 
Zabronione środki ga śnicze: wszystkie środki gaśnicze są dozwolone. 
Niebezpieczne produkty rozkładu: podczas poŜaru mogą powstawać tlenki węgla(CO i CO2), chlor, 
chlorowodór, 
tlenki azotu. 
Specjalistyczny sprz ęt przeciwpo Ŝarowy: 
Ochronna odzieŜ gazoszczelna, aparaty oddechowe niezaleŜne od powierza zewnętrznego. 
Pamiętaj: poŜar gasimy zawsze z kierunkiem wiatru-nigdy pod wiatr. W kierunku z dołu do góry-nigdy na odwrót. 
Preparat podtrzymuje palenie wydziela tlen, unikać kontaktu z substancjami palnymi. 
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
Zagro Ŝenia dla zdrowia i środki ochrony ludzi: W warunkach przemysłowych zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Nie pić, nie jeść i nie palić w trakcie UŜywania preparatu. Usunąć źródła zapłonu i nie UŜywać otwartego ognia. 
Nie 
wdychać par preparatu, unikać kontaktu z oczami i skórą. 
Zagro Ŝenia dla środowiska i środki ochrony środowiska: zabezpieczyć przed wprowadzaniem do cieków i 
zbiorników wodnych. 
Metody unieszkodliwia, zbierania i oczyszczania środowiska: zebrać przy pomocy substancji absorbującej 
ciecze(piasek, ziemia okrzemkowa), przenieść do zamykanych pojemników. Przekazać do utylizacji lub odzysku. 
Przewietrzyć pomieszczenie, a zabrudzone powierzchnie wymyć przy pomocy ciepłej wody ze środkami 
myjącymi. 
W przypadku przedostania się do kanalizacji większej ilości preparatu naleŜy zawiadomić odpowiedzialne urzędy. 
7. Obchodzenie si ę z substancj ą i jej magazynowanie 
Postępowanie z preparatem- środki ostro Ŝności: Wskazane jest podejmowanie środków ostroŜności, aby 
podczas pracy z produktem unikać kontaktu preparatu z oczami i skórą. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie jego 
UŜywania. Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed ponownym załoŜeniem. 
Przechowywanie: szczelne zamknięte i oznakowane opakowania, suche dobrze wentylowane pomieszczenie w 
temperaturze pokojowej (zalecane +15 do 25°C). 
Opakowania: tworzywa sztuczne z PE. 
8. Kontrola nara Ŝenia i środki ochrony indywidualnej 
Technologiczne sposoby zmniejszania nara Ŝenia: w warunkach przemysłowych, zastosować odpowiednią 
wentylację ogólną w pomieszczeniu produkcyjno-magazynowym. Wskazane jest podejmowanie środków 
ostroŜności, aby podczas pracy z produktem unikać kontaktu preparatu z oczami i skórą. Nie wdychać par. Nie 
jeść, nie pić i nie palić na stanowisku pracy i w czasie UŜytkowania. 
Warto ści parametrów kontroli nara Ŝenia NDS, NDSCh, NDSP: nie są wyznaczone 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 217,poz. 1833 z 

2002r z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawi 
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla 
zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 73, poz. 645 z 2005r) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych(Dz. U. nr 11, poz.86 z 2005r.) 
Środki ochrony indywidualnej : 
- ochrona dróg oddechowych: nie jest wymagana, 
- ochrona oczu: w warunkach przemysłowych stosować okulary ochronne typu gogle 
- ochrona rąk i skóry: w warunkach przemysłowych stosować rękawice ochronne oraz odzieŜ ochronną. 
Materiał, z którego mogą być wykonane rękawice ochronne: guma, neopren, nitryl, lateks, PVA itp. 
Nie stosować rękawic ze skóry. 
- higiena pracy: obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Nie dopuszczać do przekraczania 
środowisku pracy dopuszczalnych, normatywnych stęŜeń czynników szkodliwych. Po zakończeniu pracy zdjąć 
zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć porządnie ręce i twarz. Nie jeść, nie pić i nie palić na 
stanowisku pracy. 
Oznaczanie czystości powietrza na stanowiskach pracy: 
PN-86/Z-04050.01- Ochrona czystości powietrza. Przyrządy i zestawy do pobierania próbek. Postanowienia 
ogólne. 
PN-89/Z-04008.07 – Ochrona czystości powietrza. pobieranie próbek. Postanowienia ogólne. Zasady pobierania 
próbek w środowisku pracy i interpretacja wyników. 
Kontrola nara Ŝenia środowiska: zabezpieczyć przed wprowadzaniem do cieków wodnych. Patrz równieŜ punkt 
12 karty charakterystyki. 
9. Właściwo ści fizyczne i chemiczne 
Posta ć, barwa, zapach: ciecz niebieska o łagodnym zapachu 
pH: ok. 6-7 (200C) 
Temperatura topnienia: brak danych 
Temperatura wrzenia: 1000C 
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy 
Temperatura zapłonu: produkt nie jest łatwopalny 
Granice wybuchowo ści: produkt nie jest wybuchowy 
Właściwo ści utleniaj ące: preparat nie ma właściwości utleniających 
Zawarto ść rozpuszczalników organicznych: 0,00% 
Ciśnienie pary: 23hPa(200C) 
Gęsto ść: 1,09 g/cm3 (200C) 
CięŜar nasypowy: nie dotyczy 
Rozpuszczalno ść w wodzie: całkowicie rozpuszczalny 
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: brak danych 
Lepko ść: brak danych 
Szybko ść parowania: brak danych 
Temperatura rozkładu: >1200C 
10. Stabilno ść i reaktywno ść 
Preparat jest stabilny w normalnych warunkach UŜytkowania i przechowywania 
Warunki powoduj ące niebezpieczne reakcje: w temperaturze >1200C następuje rozkład preparatu. 
Materiały powoduj ące niebezpieczne reakcje: NaleŜy unikać środków utleniających i substancji anionowych. 
Niebezpieczne produkty rozkładu: w warunkach poŜaru i wysokiej temperatury mogą powstawać tlenki węgla, 
azotu i chlorowodór. 
11. Informacje toksykologiczne 
Skutki zdrowotne nara Ŝenia ostrego(tzw. toksyczno ść ostra): 
LD50 (szczur doustnie) >7000mg/kg 
 
 
 
 
 



 
 
Karta charakterystyki preparatu biobójczego 
Alba Super 
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę Rady 1999/45/EWG oraz uchylające rozporządzenie Rady(EWG)nr 
793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 

 
 
Skutki zdrowotne nara Ŝenia przewlekłego: 
-działanie draŜniące na skórę 
królik – 4h - wynik nie draŜniący, metoda OECD TG404 
- działanie draŜniące na oczy 
królik – wynik lekko draŜniący, metoda OECD TG405 
Nie stwierdzono działania uczulającego 
Skutki zdrowotne nara Ŝenia miejscowego: 
- przy wdychaniu: nie działa draŜniąco 
- przy spoŜyciu: mdłości, wymioty 
- przy kontakcie ze skórą: nie działa draŜniąco 
- przy kontakcie z oczami: nie działa draŜniąco. 
12. Informacje ekologiczne 
Zachowanie preparatu w środowisku: zabezpieczyć przed przedostawaniem się duŜych ilości preparatu do 
cieków wodnych, wód gruntowych i kanalizacji. Nie traktować, jako odpad komunalny. 
Ekotoksyczno ść: 
Podane poniŜej dotyczą N,N –Dimethyl-2-hydroxypropylammoniumchlorid, polymer 
(CAS: 25988-97-0) 
Toksyczność dla ryb: CL50:0,27 mg/l 96h –Zebrabarbling, metoda OECD 203 
Toksyczność dla dafni (EC-50): 0,14mg/l 48h- Daphnia magna, metoda OECD TG 202 
Toksyczność dla glonów (ErC50): 0,18 mg/l 72h–Scendesmus sp., metoda OECD TG 201 
Nie wprowadzać do cieków wodnych wód gruntowych i kanalizacji. Preparat działa szkodliwie dla ryb i innych 
organizmów wodnych. 
13. Postępowanie z odpadami 
Sposób usuwania nadwyŜki lub odpadu: Zalecenia dla produktu: neutralizować duŜą ilością wody. Nie dopuścić 
do 
dostania się do kanalizacji. Unikać wprowadzania duŜych ilości preparatu do rzek i zbiorników wodnych. Preparat 
i 
opakowanie usuwać, jako odpad niebezpieczny. 
Kod odpadu 160305-organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne. 
Sposób usuwania opakowania: opakowanie usuwać, jako odpad niebezpieczny. 
Kod odpadu 150110- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach(Dz. U. nr 62, poz.628 z 2001r z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych(Dz. U. nr 63, poz.638 z 2001 r. z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów(Dz. U. nr 112 poz. 1206 z 2001r. z 
późniejszymi 
zmianami. 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. nr 175, poz. 
1458 
z 2005r.) 
14. Informacje o transporcie 
Transport lądowy ADR/RID: 
Numer UN: 3082 
Prawidłowa nazwa przewozowa: MATERIAŁ ZagraŜający ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O. 
(N,N Dimethyl-2-hydroxypropylammonium chlorid (polimer)) 
Klasa: 9 
Grupa pakowania: III 
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Nalepka ostrzegawcza nr 9 
Numer rozpoznawczy zagroŜenia 90 
Kod ograniczeń transportu towaru przez tunele: E 
Nazwa wysyłkowa: Alba super 
Nalepka ostrzegawcza nr 9 

 
Zgodnie z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych(ADR)(Dz. 
U. 
Nr194 z 2002r, poz. 1629 oraz 2003r Nr 207 poz.213 i 214 z póz. zm.) i ustawy z dnia 28 października 2002r. o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych(Dz. U. Nr 199 poz. 1671, Dz.U. z 2004r Nr 96 poz. 959, Nr 97 poz. 962 oraz 173, poz. 
1808z późniejszymi zmianami), regulaminem dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
(RID)(Ustawa z dnia 31 marca 2004 o przewozie kolejowym towarów niebezpiecznych(Dz. U. z 2004r. nr 97 poz. 962 z 
późniejszymi zmianami)), 
 
Transport morski IMDG: 
Numer UN: 3082 
Prawidłowa nazwa przewozowa: Environmentally hazardous substancje, liquid, N.O.S. 
(N,N Dimethyl-2-hydroxypropylammonium chlorid (polimer)) 
Klasa: 9 
Grupa pakowania: III 
Nalepka ostrzegawcza nr 9 
MoŜliwość skaŜenia środowiska morskiego: tak 
Nazwa wysyłkowa: Alba super 
Nalepka ostrzegawcza nr 9 

 
Zgodnie z Konwencją SOLAS z 1 Listopada 1974r.(tekst jednolity z dnia 25 maja 1980r. z późniejszymi zmianami), 
Międzynarodowym Kodeksem Ładunków Niebezpiecznych przewoŜonych transportem morskim(IMDG), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie przekazywania informacji przez załadowcę 
podstawiającego pod załadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające(Dz. U. z 2004r. Nr 203 poz.1084 z 
późniejszymi zmianami) 
 
Transport lotniczy ICAO/IATA: 
Numer UN: 3082 
Prawidłowa nazwa przewozowa: Environmentally hazardous substancje, liquid, N.O.S. 
(N,N Dimethyl-2-hydroxypropylammonium chlorid (polimer)) 
Klasa: 9 
Grupa pakowania: III 
Nalepka ostrzegawcza nr 9 
Nazwa wysyłkowa: Alba super 
Nalepka ostrzegawcza nr 9 

 
Zgodnie z Instrukcjami Technicznymi ICAO(załącznik 18 Konwencji Chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie 
cywilnym ). 
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15. Informacje dotycz ące przepisów prawnych 
Opakowania: 
Oznakowanie opakowań: 
Etykieta zawierająca: 
Nazwa: Alba Super 
Symbol i oznaczenie zagroŜenia produktu: 

 
N – Niebezpieczny 
dla środowiska 
Zwroty R 
R50: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 
Zwroty S 
S2: Chronić przed dziećmi, 
S29/56: Nie wprowadzać do kanalizacji, a zuŜyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko 
odpadów niebezpiecznych. 
S57: UŜywać odpowiednich pojemników zapobiegających skaŜeniu środowiska 
S60: Produkt i opakowanie usuwać, jako odpad niebezpieczny 
Uwaga: 
Na oznakowaniu preparatu muszą znaleźć się informacje wymagane przez art.44 Ustawy z dnia 13 września 
2002r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 z póź. zm. tekst jednolity Dz. U. Nr 39 poz. 252 z 
2007r). 
Na opakowaniu naleŜy umieścić informacje: 
Opakowanie zwrotne, podlega kaucjonowaniu. Opakowanie i odpady opakowaniowe zwrócić sprzedawcy. 
 
Inne przepisy prawne wykorzystane przy opracowaniu karty 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11 z 2001 r. poz. 84 z 
póź. 
zm.). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 
preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2003r. , z póź. zm) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z 2003r., póź. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz 
z 
ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674 z 14 października 2005r., z póź. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz. 
1588) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach(Dz. U. nr 62, poz.628 z 2001r z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych(Dz. U. nr 63, poz.638 z 2001 r. z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów(Dz. U. nr 112 poz. 1206 z 2001r. z 
późniejszymi 
zmianami. 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. nr 175, poz. 
1458 
z 2005r.) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 217,poz. 
1833 z 
2002r z późniejszymi zmianami. 
 
 
 
 
 



 
Karta charakterystyki preparatu biobójczego 
Alba Super 
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę Rady 1999/45/EWG oraz uchylające rozporządzenie Rady(EWG)nr 
793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 

 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 
212 poz. 1769 z 28.10.2005r), 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla 
zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 73, poz. 645 z 2005r) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych(Dz. U. nr 11, poz.86 z 2005r.) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej(Dz. U. nr 259, poz. 2173 z 2005r.) 
Rozporządzenie(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów(opublikowane w Dz. U. UE seria L nr 396 z 30 grudnia 2006r. z póź. zm.). 
Ustawa z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 z póź. zm. tekst jednolity 
Dz. 
U. Nr 39 poz. 252 z 2007r). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych 
według ich przeznaczenia (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z póź. zm) 
 
16. Inne informacje 
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpnięte zostały z karty dostarczonej przez 
producenta 
uzupełnione w oparciu o dane literaturowe. 
 
Inne źródła informacji: 
ESIS- European Chemical Substances Information System 
 
Niezbędne szkolenia: 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prawidłowego postępowania z substancjami i preparatami 
chemicznymi. 
Przed przystąpieniem do stosowania naleŜy zapoznać się z kartą charakterystyki i instrukcją stosowania. 
Informacje podane w tym dokumencie są oparte na naszej aktualnej wiedzy o opisanej substancji lub preparacie i 
dotyczą produktu zgodnego z naszą specyfikacją. W przypadku mieszania z innymi substancjami lub preparatami 
konieczne jest upewnienie się, Ŝe nie powstanie dodatkowe zagroŜenie. Ostrzega się równieŜ o moŜliwości 
wystąpienia innych niebezpieczeństw w przypadku stosowania substancji lub preparatu w innym niŜ zalecany 
celu. 
UŜytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania preparatu i to on bierze na 
siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego jego zastosowania. 
 
 
Pełne brzmienie zwrotów R 
R50: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
Preparat posiada Atest PZH HK/W/0099/03/2006 
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Karta charakterystyki substancji biobójczej 
Chlor  granulat  
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę Rady 1999/45/EWG oraz uchylające rozporządzenie Rady(EWG)nr 
793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 

 
Data sporządzenia: 25 listopad 2008r. 
1. Identyfikacja substancji chemicznej 
Chlor granulat 
Art. nr: 0501 
Produkt biobójczy Kat. I ,grupa 2 według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia2003r. w sprawie 
kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z poz. zm) 
Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 1856/04 na obrót produktem biobójczym 
Zastosowanie produktu: dezynfekcja metodą chlorową wody basenowej 
 
Nazwa i adres producenta/dystrybutora 
Podmiot odpowiedzialny : 
Producent: Chemoform GmbH & CO. KG 
Heinrich-Otto-Strasse 28 
D-73240 Wendlingen, Niemcy 
tel +49 7024920300 
 
Basen Hurt Marek Rzepecki 
Biuro Handlowe :ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica/Poznań 
tel.: (061) 6637007, fax.: (061) 291 9707, 
e-mail: biuro@basenhurt.pl.pl 
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karty charakterystyki: marketing@basenhurt.pl 
Telefony alarmowe  
Pogotowie- 999, Stra Ŝ  poŜarna-998, Policja-997 
2. Identyfikacja zagro Ŝeń 
Xn -Szkodliwy N – Niebezpieczny 
dla środowiska 
R22: Działa szkodliwie po połknięciu 
R31: W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy, 
R36/37: Działa draŜniąco na oczy i drogi oddechowe, 
R50/53: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, moŜe powodować długo utrzymujące się niekorzystne 
zmiany w środowisku wodnym. 
Dodatkowe informacje: 
Unikać pylenia substancji. Nie stosować łącznie z innymi preparatami, poniewaŜ mogą się uwalniać toksyczne 
gazy(chlor). 
3. Skład / informacje o składnikach 
Niebezpieczne składniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacją 
Numer CAS: 51580-86-0 
Numer WE:220-767-7 
Numer Indeksowy: 613-030-01-7 
sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego – 
dihydrat, troklozen sodowy – dihydrat 
(zawartość aktywnego chloru 
56%±2%(560mg/g±2%)) 
Xn, R22-31 
Xi, R36/37 
N, R50-53 
100% 
Pełna treść zwrotów R w punkcie 16 
4. Pierwsza pomoc 
Przy wdychaniu: Usunąć osobę poszkodowaną z obszaru zagroŜenia zachowując własne bezpieczeństwo. 
Zapewnić dostęp świeŜego powietrza. Chronić przed utratą ciepła. JeŜeli poszkodowany jest nieprzytomny, 
naleŜy 
ułoŜyć go w pozycji bezpiecznej i kontrolować oddech. Zastosować sztuczne oddychanie, jeŜeli poszkodowany 
nie 
oddycha. Niezwłocznie wezwać lekarza. 
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Karta charakterystyki substancji biobójczej 
Chlor  granulat  
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę Rady 1999/45/EWG oraz uchylające rozporządzenie Rady(EWG)nr 
793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 
 
Przy kontakcie ze skór ą: Zanieczyszczone miejsca niezwłocznie spłukać duŜą ilością wody. W przypadku 
wystąpienia objawów chorobowych zasięgnąć porady lekarza. 
Przy kontakcie z oczami: przepłukać duŜą ilością wody, przy szeroko odchylonej powiece przez co najmniej 15 
minut, natychmiast skonsultować się z okulistą. 
Przy spo Ŝyciu: przepłukać usta wodą, podać duŜą ilość wody, unikać wymiotów (ryzyko perforacji), nie 
próbować 
neutralizować. Natychmiast wezwać lekarza. 
Zalecenia ogólne: NaleŜy przestrzegać zwykłych środków ostroŜności obowiązujących przy pracy z 
substancjami i 
preparatami chemicznymi. Symptomy zatrucia mogą wystąpić po wielu godzinach, dlatego wymagana jest 
obserwacja lekarska przez 48 godzin. 
Wskazówki dla lekarza: Stosować leczenie objawowe. Ryzyko wystąpienia obrzęku płuc w przypadku zatrucia 
wydzielającym się chlorem. 
5. Postępowanie w przypadku po Ŝaru 
Środki ga śnicze: produkt niepalny, ale podtrzymuje palenie-wydziela się tlen. Wody UŜywać jedynie do 
schładzania pojemników. Strumień wody powinien być rozproszony i równomiernie rozprowadzony. 
Zalecane środki ga śnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, unikać kontaktu z substancją. 
Zabronione środki ga śnicze: woda, piana wodna. 
Niebezpieczne produkty rozkładu: podczas poŜaru mogą powstawać tlenki węgla(CO i CO2), chlor i 
chlorowodór. 
Specjalistyczny sprz ęt przeciwpo Ŝarowy: 
Ochronna odzieŜ gazoszczelna, aparaty oddechowe niezaleŜne od powierza zewnętrznego. 
Pamiętaj: poŜar gasimy zawsze z kierunkiem wiatru-nigdy pod wiatr. W kierunku z dołu do góry-nigdy na odwrót. 
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
Zagro Ŝenia dla zdrowia i środki ochrony ludzi: W warunkach przemysłowych zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Nie pić, nie jeść i nie palić w trakcie UŜywania preparatu. Unikać tworzenia i wdychania pyłów. Z obszaru 
zagroŜenia usunąć osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, wprowadzić zakaz palenia tytoniu i UŜywania 
otwartego ognia, nie stosować narzędzi iskrzących, unikać kontaktu ze skórą i oczami. 
Zagro Ŝenia dla środowiska i środki ochrony środowiska: Nie dopuścić do skaŜenia gleby, wód gruntowych i 
powierzchniowych, miejsce skaŜone obwałować, zabezpieczyć wloty kanałów ściekowych; w razie uwolnienia się 
preparatu do środowiska – powiadomić kompetentne władze. 
Metody unieszkodliwia, zbierania i oczyszczania środowiska: zebrać przy pomocy miotły i szufelki przenieść 
do 
zamykanych, oznakowanych pojemników. Przekazać do utylizacji lub odzysku. zanieczyszczoną powierzchnię 
spłukać duŜą ilością wody, pomieszczenie dokładnie przewietrzyć. 
Ochrony osobiste: ochrona dróg oddechowych, okulary lub ochrona twarzy, rękawice, ubranie ochronne. 
7. Obchodzenie si ę z substancj ą i jej magazynowanie 
Postępowanie z preparatem- środki ostro Ŝności: Wskazane jest podejmowanie środków ostroŜności, aby 
podczas pracy z produktem unikać kontaktu preparatu z oczami i skórą. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie jego 
UŜywania. Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed ponownym załoŜeniem. Unikać zapylenia. Nosić odzieŜ 
roboczą odporną na działanie substancji śrących. Na wypadek poŜaru wyposaŜyć stanowiska pracy w aparaty 
oddechowe. 
Przechowywanie: przechowywać w oryginalnych, oznakowanych i szczelnych opakowania w suchym i dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej (zalecane +15 do 25°C).Minimalna temperatura 10° C. 
Nie przechowywać wspólnie z kwasami. Zabronione jest przechowywanie i transportowanie substancji wspólnie 
ze 
środkami: spoŜywczymi, paszami, lekarstwami, materiałami palnymi, wybuchowymi, gazami spręŜonymi i 
ciekłymi, 
olejami i środkami śrącymi. 
Opakowania: tworzywa sztuczne o ograniczonej przepuszczalności światła. 
8. Kontrola nara Ŝenia i środki ochrony indywidualnej 
Technologiczne sposoby zmniejszania nara Ŝenia: w warunkach przemysłowych, zastosować odpowiednią 
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wentylację ogólną w pomieszczeniu produkcyjno-magazynowym. Wskazane jest podejmowanie środków 
ostroŜności, aby podczas pracy z produktem unikać kontaktu preparatu z oczami i skórą. Nie jeść, nie pić 
i nie palić 
na stanowisku pracy i w czasie UŜytkowania. 
Warto ści parametrów kontroli nara Ŝenia NDS, NDSCh, NDSP: Chlor NDS: 0,7 mg/m3, NDSCh: 1,5 mg/m3 
 
Karta charakterystyki substancji biobójczej 
Chlor  granulat  
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę Rady 1999/45/EWG oraz uchylające rozporządzenie Rady(EWG)nr 
793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 217,poz. 
1833 z 
2002r z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 
212 poz. 1769 z 28.10.2005r), 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla 
zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 73, poz. 645 z 2005r) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych(Dz. U. nr 11, poz.86 z 2005r.) 
 
Środki ochrony indywidualnej : 
- ochrona dróg oddechowych: wymagana ochrona dróg oddechowych jeŜeli tworzą się pyły(maska przeciwpyłowa 
typ P2, P3), 
- ochrona oczu: stosować okulary ochronne typu gogle 
- ochrona rąk i skóry: w warunkach przemysłowych stosować rękawice ochronne oraz odzieŜ ochronną. 
Materiały z których mogą być rękawice ochronne: guma, neopren, lateks, nitryl, viton, PVC itp. 
Nie stosować rękawic ze skóry i grubych materiałów. 
- ochrona ciała: nosić odzieŜ ochronną odporną na substancje śrące. 
- higiena pracy: obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Po zakończeniu pracy zdjąć 
zanieczyszczone ubranie. Dokładnie spłukać całe ciało. Przed przerwami w pracy wymyć porządnie ręce i twarz. 
Nie jeść, nie pić i nie palić na stanowisku pracy. 
Oznaczanie czystości powietrza na stanowiskach pracy: 
PN-86/Z-04050.01- Ochrona czystości powietrza. Przyrządy i zestawy do pobierania próbek. Postanowienia 
ogólne. 
PN-89/Z-04008.07 – Ochrona czystości powietrza. pobieranie próbek. Postanowienia ogólne. Zasady pobierania 
próbek w środowisku pracy i interpretacja wyników. 
PN-75/Z-04037/03 – Badanie zawartości chloru. Oznaczanie chloru na stanowiskach pracy metodą 
kolorymetryczną z oranŜem metylowym. 
9. Właściwo ści fizyczne i chemiczne 
Posta ć, barwa, zapach: granulat biały o zapachu chloru 
pH w 20ºC: 6,0 
Temperatura topnienia: 2500C 
Temperatura wrzenia: nie dotyczy 
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy 
Temperatura zapłonu: brak danych 
Granice wybuchowo ści: nie dotyczy 
Właściwo ści utleniaj ące: utleniacz 
Zawarto ść rozpuszczalników organicznych: 0,00% 
Ciśnienie pary: brak danych 
Gęsto ść: brak danych 
CięŜar nasypowy: 1000 k g/m3 

Rozpuszczalno ść w wodzie (20 0C): 250g/l 
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: brak danych 
Lepko ść: nie dotyczy 
Szybko ść parowania: nie dotyczy 
Temperatura rozpadu: 2500C 
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Karta charakterystyki substancji biobójczej 
Chlor  granulat  
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę Rady 1999/45/EWG oraz uchylające rozporządzenie Rady(EWG)nr 
793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 
 
10. Stabilno ść i reaktywno ść 
Preparat jest stabilny w normalnych warunkach UŜytkowania i przechowywania. 
Warunki powoduj ące niebezpieczne reakcje: temperatura > 2500C-rozkład substancji, duŜa wilgotność, 
promieniowanie słoneczne. 
Materiały powoduj ące niebezpieczne reakcje: kwasy-wydziela toksyczne gazy(chlor)-reakcja egzotermiczna, 
gwałtownie reaguje z substancjami utleniającymi się(rozkład substancji), materiały palne- niebezpieczeństwo 
zapalenia, reaguje ze związkami organicznymi(rozkład substancji),zasady. 
Niebezpieczne produkty rozkładu: w warunkach poŜaru mogą powstawać tlenki węgla, chlor lub chlorowodór. 
11. Informacje toksykologiczne 
Skutki zdrowotne nara Ŝenia ostrego(tzw. toksyczno ść ostra): 
CL50 (szczur, inhalacyjnie 1h) 877-950 mg/l 
DL50 (szczur, doustnie) 1400 mg/kg 
DL50 (skóra, królik) >5000 mg/kg 
Skutki zdrowotne nara Ŝenia przewlekłego: 
Powtarzające się lub przewlekłe naraŜenie na wdychanie pyłów powoduje niewydolność układu 
oddechowego, zapaść oraz perforację przegrody nosowej, przewlekły kontakt ze skórą moŜe spowodować 
martwicze uszkodzenie skóry, pęcherze, owrzodzenia i zaczerwienienia skóry. 
Nie obserwowano działania uczulającego. 
Skutki zdrowotne nara Ŝenia miejscowego: 
- przy wdychaniu: wdychanie pyłów powoduje podraŜnienie dróg oddechowych, kaszel, trudnościami w 
oddychaniu, 
moŜe dojść do obrzęku płuc 
- przy spoŜyciu: poparzenie ust i przewodu pokarmowego 
- przy kontakcie ze skórą: powoduje oparzenia 

- przy kontakcie z oczami: działa bardzo draŜniąco powoduje łzawienie, ból, powaŜne oparzenia, uszkodzenie 
rogówki 
Próg wyczuwalności chloru 0,2 mg/m3 

12. Informacje ekologiczne 
Zachowanie preparatu w środowisku: rozpuszcza się w wodzie, w powietrzu migruje w postaci pyłów, 
zabezpieczyć przed przedostawaniem się preparatu do cieków wodnych, wód gruntowych i kanalizacji. 
Ekotoksyczno ść: 
Oncorhynchus mykiss CL50 = 0,37 mg/l(96h) 
Preparat szkodliwy dla organizmów wodnych. 
W wodzie i glebie, na skutek reakcji wtórnych powstają oprócz chloru takŜe toksyczne chloryny i chlorany. 
StęŜenie 
chloru 0,2 do 0,5 mg/m3 powoduje szybkie zniszczenie pierwotniaków i bakterii. 
NajwyŜsze dopuszczalne wartości wskaźników w ściekach: 
Chlor wolny: 1 mg/l, chlor związany: 4 mg/l. 
NajwyŜsze dopuszczalne zawartości wskaźników w wodzie przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi: 
Chlor wolny: 0,3 mg/l w oparciu o rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi(Dz. U. Nr 61 poz. 417 z 2007r) 
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Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w 
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13. Postępowanie z odpadami 
Sposób usuwania nadwy Ŝki lub odpadu: produkt usuwać jako odpad niebezpieczny. Nie wprowadzać do 
kanalizacji. Nie dopuścić do dostania się do gleby i wód gruntowych, rzek i zbiorników wodnych. 
Kod odpadu 160305- organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 
Sposób usuwania opakowania: opakowanie traktować jako odpad niebezpieczny 
Kod odpadu 150110- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach(Dz. U. nr 62, poz.628 z 2001r z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych(Dz. U. nr 63, poz.638 z 2001 r. z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów(Dz. U. nr 112 poz. 1206 z 2001r. z 
późniejszymi 
zmianami. 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. nr 175, poz. 
1458 
z 2005r.) 
14. Informacje o transporcie 
Transport lądowy ADR/RID: 
Numer UN: 3077 
Prawidłowa nazwa przewozowa: MATERIAŁ ZagraŜający ŚRODOWISKU, STAŁY, I.N.O. 
(sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego) 
Klasa: 9 
Grupa pakowania: III 
Nalepka ostrzegawcza nr 9 
Numer rozpoznawczy zagroŜenia 90 
Kod ograniczeń transportu towaru przez tunele: E 
Nazwa wysyłkowa: chlor granulat  
Nalepka ostrzegawcza nr 9 
Zgodnie z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych(ADR)(Dz. 
U. 
Nr194 z 2002r, poz. 1629 oraz 2003r Nr 207 poz.213 i 214 z póź. zm.) i ustawy z dnia 28 października 2002r. o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych(Dz. U. Nr 199 poz. 1671, Dz.U. z 2004r Nr 96 poz. 959, Nr 97 poz. 962 oraz 173, poz. 
1808z późniejszymi zmianami), regulaminem dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
(RID)(Ustawa z dnia 31 marca 2004 o przewozie kolejowym towarów niebezpiecznych(Dz. U. z 2004r. nr 97 poz. 962 z 
późniejszymi zmianami)), 
Transport morski IMDG: 
Numer UN: 3077 
Prawidłowa nazwa przewozowa: Environmentally hazardous substancje, solid, N.O.S. 
(sodium dichloroisocyanurate, dihydrate) 
Klasa: 9 
Grupa pakowania: III 
Nalepka ostrzegawcza nr 9 
MoŜliwość skaŜenia środowiska morskiego: tak 
Nazwa wysyłkowa: chlor  granulat  
Nalepka ostrzegawcza nr 9 
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Zgodnie z Konwencją SOLAS z 1 Listopada 1974r.(tekst jednolity z dnia 25 maja 1980r. z późniejszymi zmianami), 
Międzynarodowym Kodeksem Ładunków Niebezpiecznych przewoŜonych transportem morskim(IMDG), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie przekazywania informacji przez załadowcę 
podstawiającego pod załadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające(Dz. U. z 2004r. Nr 203 poz.1084 z 
późniejszymi zmianami) 
 
Transport lotniczy ICAO/IATA: 
Numer UN: 3077 
Prawidłowa nazwa przewozowa: Environmentally hazardous substancje, solid, N.O.S. 
(sodium dichloroisocyanurate, dihydrate) 
Klasa: 9 
Grupa pakowania: III 
Nalepka ostrzegawcza nr 9 
Nazwa wysyłkowa: chlor T granulat 65 
Nalepka ostrzegawcza nr 9 
Zgodnie z Instrukcjami Technicznymi ICAO(załącznik 18 Konwencji Chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie 
cywilnym ). 
15. Informacje dotycz ące przepisów prawnych 
Opakowania: 
Oznakowanie opakowań: 
Etykieta zawierająca 
Nazwa: chlor  granulat  
Symbol i oznaczenie zagroŜenia produktu: 
Xn -Szkodliwy N – Niebezpieczny 
dla środowiska 
Zwroty R 
R22 Działa szkodliwie po połknięciu, 
R31 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy, 
R36/37 Działa draŜniąco na oczy i drogi oddechowe, 
R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, moŜe powodować długo utrzymujące się niekorzystne 
zmiany w środowisku wodnym. 
Zwroty S 
S2 Chronić przed dziećmi, 
S8 Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu, 
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, 
S41 Nie wdychać dymów powstających w wyniku poŜaru lub wybuchu, 
S60 Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny, 
S61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. 
Na opakowaniu nale Ŝy umie ść informacj ę: 
Uwaga! Nie mieszać z innymi produktami. MoŜe uwalniać niebezpieczne gazy(chlor) 
Opakowanie zwrotne, podlega kaucjonowaniu. Opakowanie i odpady opakowaniowe zwrócić sprzedawcy. 
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Uwaga: 
Na oznakowaniu preparatu muszą znaleźć się informacje wymagane przez art.44 Ustawy z dnia 13 września 
2002r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 z póź. zm. tekst jednolity Dz. U. Nr 39 poz. 252 z 
2007r). 
Inne przepisy prawne wykorzystane przy opracowaniu karty 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11 z 2001 r. poz. 84 z 
póź. 
zm.). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 
preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2003r. , z póź. zm) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z 2003r., póź. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz 
z 
ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674 z 14 października 2005r., z póź. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz. 
1588) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach(Dz. U. nr 62, poz.628 z 2001r z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych(Dz. U. nr 63, poz.638 z 2001 r. z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów(Dz. U. nr 112 poz. 1206 z 2001r. z 
późniejszymi 
zmianami. 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. nr 175, poz. 
1458 
z 2005r.) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 217,poz. 
1833 z 
2002r z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 
212 poz. 1769 z 28.10.2005r), 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla 
zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 73, poz. 645 z 2005r) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych(Dz. U. nr 11, poz.86 z 2005r.) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej(Dz. U. nr 259, poz. 2173 z 2005r.) 
Rozporządzenie(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów(opublikowane w Dz. U. UE seria L nr 396 z 30 grudnia 2006r. z póź. zm.). 
Ustawa z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 z póź. zm. tekst jednolity 
Dz. 
U. Nr 39 poz. 252 z 2007r). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych 
według ich przeznaczenia (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z póź. zm) 
16. Inne informacje 
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpnięte zostały z karty dostarczonej przez 
producenta 
uzupełnione w oparciu o dane literaturowe. 
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Inne źródła informacji: 
ESIS- European Chemical Substances Information System 
Niezbędne szkolenia: 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prawidłowego postępowania z substancjami i preparatami 
chemicznymi. 
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Przed przystąpieniem do stosowania naleŜy zapoznać się z kartą charakterystyki i instrukcją stosowania. 
Informacje podane w tym dokumencie są oparte na naszej aktualnej wiedzy o opisanej substancji lub preparacie i 
dotyczą produktu zgodnego z naszą specyfikacją. W przypadku mieszania z innymi substancjami lub preparatami 
konieczne jest upewnienie się, Ŝe nie powstanie dodatkowe zagroŜenie. Ostrzega się równieŜ o moŜliwości 
wystąpienia innych niebezpieczeństw w przypadku stosowania substancji lub preparatu w innym niŜ zalecany 
celu. 
UŜytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania preparatu i to on bierze na 
siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego jego zastosowania. 
Pełne brzmienie zwrotów R 
R22-działa szkodliwie po połknięciu, 
R31-w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy, 
R36/37-działa draŜniąco na oczy i drogi oddechowe, 
R50-działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
R53-moŜe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 
Preparat posiada Atest PZH HK/W/0099/07/2006 


