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 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu 
 

Nazwa handlowa:  Płyn do dezynfekcji powierzchni 
Numer katalogowy: xxxxx 
Typ produktu: ciecz 
 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
 

Zastosowania zidentyfikowane: dezynfekcja powierzchni 
Zastosowania odradzane: inne niż wyżej wymienione 
 
 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 

i-Petrol Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 227 
40-600 Katowice 
tel: 32 739 08 10 
laboratorium@i-petrol.pl 

 

1.4. Numer telefonu alarmowego 
 

Straż pożarna: 998 / 112 
Centrum informacji toksykologicznej:  42 631 47 25 
 

 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1.  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

  Wysoce łatwopalna ciecz i pary (H225), (H226). 
Działa drażniąco na skórę (H315) i oczy (H318). 
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy (H336) i podrażnienie dróg oddechowych (H335).    

2.2. Zwroty wskazujące środki ostrożności 
 

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.  
P102 Chronić przed dziećmi.  
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.  
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  
P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym 
miejscu.  
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady 
zgodnie z krajowymi przepisami.  
 

 

2.3.  Elementy oznakowania 

Piktogramy zagrożenia:     

 

Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO 
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2.4.   Inne zagrożenia 

Komponenty mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia 
REACH.  

 

 SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

Substancje:  Nie dotyczy 

 
        Mieszaniny:  

  

Nazwa 
produktu/składnika    Identyfikatory % 67/548/EWG 

Rozporządzenie 
(WE) Nr 1272/2008 

[CLP] 
Typ 

      
      

Alkohol propylowy REACH #: 01-   40 F; R11 Flam. Liq. 2, H225 [A] 

 2119486761-29     
 WE: 200-746-9  Xi; R41 Acute Tox. 4, H302  
 CAS: 71-23-8  R67 Eye Dam. 1, H318  
 Indeks: 603-003-

00-0 
 
 

  STOT SE 3, H336  

      

 REACH #: 01- 30 R10 Flam. Liq. 3, H226 [A] 

Alkohol butylowy  
(Butanol) 

2119484630-38     

 WE: 200-751-6  Xn; R22 Acute Tox. 4, H302  
 CAS: 71-36-3  Xi; R41, 

R37/38 
Acute Tox. 4, H332  

 Indeks: 603-004-
00-6 

 R67 Skin Irrit. 2, H315  

    Eye Dam. 1, H318  
    STOT SE 3, H335 

and 
 

    H336  
Typ  

[A] Skład  
[B] Zanieczyszczenie  

 [C]Dodatek stabilizu
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 SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1.  Opis środków pierwszej pomocy 

 
Kontakt z oczami: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Natychmiast przepłukać oczy 

dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna powiekę. 
Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Oparzenia chemikaliami powinny być 
niezwłocznie opatrzone przez lekarza. Należy kontynuować płukanie 
przez co najmniej 10 minut. 
 

Kontakt ze skórą: Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. 
Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej 
 

Wdychanie: Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Jeśli podejrzewa się, że opary 
wciąż są obecne ratownik powinien założyć właściwą maskę lub 
oddechowy aparat izolacyjny. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Jeżeli 
osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, 
wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub 
podać tlen. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego 
oddychania usta usta. Zasięgnąć porady medycznej. W przypadku utraty 
przytomności, należy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast 
wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić 
ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek. 
 

Dostanie się do 
dróg 
pokarmowych: 

Przemyć usta wodą. Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. 
Zapewnić osobie ciepło i spokój.  
Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy 
podać do wypicia małą ilość wody. Przerwać, jeżeli narażona osoba ma 
mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne. Nie wywoływać 
wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. W 
przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być utrzymywana 
nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc. Należy wezwać pomoc 
medyczną w przypadku dalszego występowania objawów lub w 
przypadku ich nasilania się. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie 
nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w 
pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwać pomoc medyczną. 
Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład 
kołnierz, krawat lub pasek. 
 

Ochrona osób 
udzielających 
pierwszej pomocy: 

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla 
kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Jeśli 
podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik powinien założyć 
właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Może być 
niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta. 
Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego 
zdjęciem lub założyć rękawice. 

 

   . 
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4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

      Potencjalne ostre działanie na zdrowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji 

Kontakt z okiem: Do poważnych objawów można zaliczyć: 
 ból 
 łzawienie 
 zaczerwienienie 

Wdychanie: Do poważnych objawów można zaliczyć: 
 mdłości lub wymioty  
 ból głowy  
 senność/zmęczenie  
 zawroty głowy  
 nieprzytomność 

Kontakt ze skórą: Do poważnych objawów można zaliczyć: 
 ból lub podrażnienie 
 zaczerwienienie 
 mogą występować pęcherze 

Spożycie: Do poważnych objawów można zaliczyć: 
 bóle żołądka 

 

 

4.3.  Wskazówki dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 

 

Informacja dla lekarza: Leczyć objawowo. W przypadku połknięcia lub wdychania dużej ilości, 
natychmiast skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w leczeniu 
zatruć truciznami 

Szczególne sposoby 
leczenia: 

Bez specjalnego leczenia 

  

Kontakt z okiem: Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

Wdychanie: 

Może powodować depresją centralnego systemu nerwowego. 
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może 
wydzielać gazy, opary lub pyły, które są mocno drażniące dla 
układu oddechowego. 

Kontakt ze skórą: Działa drażniąco na skórę 

Spożycie: 

Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować depresją 
centralnego systemu nerwowego. Może powodować oparzenia 
ust, gardła lub żołądka 
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 SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1.  Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze:       Używać suchych środków chemicznych, CO2, zraszania wodą lub piany  

Niewłaściwe środki gaśnicze:        Nie używać strumienia wody. 

 

 

5.2.  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

      Produkty rozkładu mogą zawierać tlenek węgla i dwutlenek węgla. Opary są cięższe od powietrza, mogą 
rozprzestrzeniać się na znaczne odległości oraz ulec zapłonowi. W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi 
do wzrostu ciśnienia i pojemnik może pęknąć, co stwarza ryzyko eksplozji. Opary/gaz są cięższe od 
powietrza i rozprzestrzeniają się blisko podłoża. Pary mogą się zbierać w nisko położonych lub 
zamkniętych miejscach, przemieszczać się na znaczną odległość w kierunku źródła ognia i powodować 
powrót płomienia. Wyciek do kanalizacji może spowodować pożar lub niebezpieczeństwo wybuchu. 

 

5.3.  Informacje dla straży pożarnej 

Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy wypadku, jeżeli wybuchł 
pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się 
odpowiednio przeszkolonym. Usunąć pojemniki z miejsca pożaru, jeżeli można to 
zrobić bez zagrożenia. Do chłodzenia pojemników narażonych na pożar używać rozpylanej wody 

Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe z maska 
zakrywającą całą twarz działająca przy dodatnim ciśnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadków 
chemicznych zapewnia odzież stosowana przez strażaków (włączając hełmy, buty ochronne i rękawice), 
zgodna z normą europejską EN 469. 

 

 

 SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1.  Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Postępowanie dla osób nie 
biorących udziału w akcji 
ratowniczej: 

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla 
kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować 
ludzi z okolicznych terenów. Nie udzielać zezwolenia na  
wejście - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie 
dotykać, ani nie przechodzić, po uwolnionym materiale. Usunąć 
wszystkie źródła zapłonu. Wzniecanie ognia i iskier, rozbłysków i palenie 
tytoniu na niebezpiecznym terenie jest zabronione. Nie wdychać par ani 
mgły. Zapewnić właściwą wentylację. W razie niewystarczającej 
wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Założyć odpowiedni sprzęt 
ochrony osobistej 

Postępowanie dla osób 
biorących udział w akcji 
ratowniczej: 

Jeśli do usuwania skażenia potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać 
się z informacjami w punkcie 8, dotyczącymi materiałów właściwych i 
nieodpowiednich. Patrz także informacje w punkcie "Dla personelu nie 
biorącego udziału w akcji ratowniczej". 



 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE1907/2006 (REACH) oraz 2015/830/WE 
i-Petrol Sp. z o.o. Płyn do dezynfekcji powierzchni 

6.2.   Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
 

Należy unikać kontaktu materiału z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. Należy poinformować 
odpowiednie władze, w przypadku kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieków, 
cieków wodnych, gleby lub powietrza). 

 
6.3.   Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia  

 
Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. Wyciek zebrać za pomocą niepalnych 
materiałów wchłaniających ciecze (np. piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, wermikulit) i umieścić w 
zamykanych pojemnikach. Zebrany materiał potraktować jak odpady. Oczyścić i przewietrzyć 
zanieczyszczone miejsce. Nie stosować narzędzi iskrzących.  
 

6.4.   Odniesienia do innych sekcji  
 

Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13. Środki ochrony indywidualnej –    
patrz sekcja 8 karty  

 

 

 SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1.   Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz część 8). Nie dopuścić, do przedostania się do 
oczu, na skórę lub ubranie. Nie wdychać par ani mgły. Nie spożywać. Używać tylko z odpowiednią 
wentylacją. W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Nie wchodzić do 
pomieszczeń magazynowych i przyległych, chyba, że są odpowiednio przewietrzone. Przechowywać w 
oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego 
materiału, dokładnie zamkniętym, jeśli nie jest użytkowany. Przechowywać z dala od źródła ciepła, 
iskrzenia, otwartego płomienia lub innych źródeł zapłonu. Używać wyposażenia elektrycznego 
odpornego na eksplozję. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Podjąć środki ostrożności przeciw 
wyładowaniom elektrostatycznym. Puste pojemniki mogą zachowywać resztki produktu i mogą być 
niebezpieczne. Nie używać powtórnie pojemnika 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania 

Przechowywać w odpowiednio oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w dobrze 
wentylowanym suchym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od materiałów palnych, aerozoli, 
materiałów utleniających, materiałów powodujących korozję.  
 

 
 SEKCJA 8: Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Propanol:  NDS:  200 mg/m3 8godzina/ godzina 
  NDSCh: 600 mg/m³ 15 minuta/minuty 

Butanol:  NDS:  50 mg/m3 8godzina/ godzina 
  NDSCh: 150 mg/m³ 15 minuta/minuty 
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8.2.   Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 
 

Stosować odpowiednią wentylację pomieszczenia, zapewniającą utrzymanie stężenia poniżej 
określonych limitów. Zapewnić dostęp do wody. Stosować środki ochrony indywidualnej zależne od 
stężenia i ilości substancji niebezpiecznej. Stosować odzież ochronną odporną chemicznie, w tym 
rękawice odporne na działanie chemikaliów, okulary ochronne oraz obuwie ochronne. W przypadku 
tworzenia się par stosować aparat oddechowy. Po kontakcie z substancją dokładnie wymyć ręce i twarz. 

 
 
 SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

 

     Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan fizyczny:  ciecz    Granice wybuchowości:        brak danych 

Kolor:  bezbarwna    Prężność par:        brak danych 

Zapach:  łagodny podobny 

                                                                  do alkoholu   Gęstość:       brak danych 

                                         Rozpuszczalność w wodzie:       ograniczona 

pH   brak danych  Temperatura rozkładu:       brak danych 

Temperatura krzepnięcia/topnienia: brak danych   Lepkość:       brak danych 

Temperatura wrzenia:  brak danych   Właściwości wybuchowe:       wybuchowe 

Temperatura zapłonu:  brak danych   Właściwości utleniające:       brak danych 

Palność:  brak danych   

 
 
 SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

 

Brak danych testowych dotyczących produktu oraz jego składników.  Produkt trwały. W normalnych 
warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne reakcje. Unikać wszelkich, 
możliwych źródeł ognia (iskier lub płomieni). Nie poddawać pojemników działaniu ciśnienia, nie ciąć, nie 
spawać, nie lutować, nie wiercić, nie szlifować, chronić przed ciepłem oraz źródłami zapłonu. Silnych 
utleniaczy. Nie zezwalać, aby opary kumulowały się w niskich lub zamkniętych pomieszczeniach. 

 

 SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

Alkohol propylowy LD50 królik   skórnie:  5040mg/kg 

                                  LD50             szczur doustnie:            1870 mg/kg 

 Alkohol butylowy LD50 królik   skórnie:  3400mg/kg 

                                 LD50       szczur  doustnie: 790 mg/kg 
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 SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

 

Nazwa produktu/składnika Wynik  Gatunki Narażenie 
    

alkohol propylowy Toksyczność ostra EC50 3200000 do Glon - Selenastrum sp. 72 godzin 

 5600000 ug/L Słodka woda    

 Toksyczność ostra EC50 4480000 ug/L Glon - Selenastrum sp. 96 godzin 

 Słodka woda    

 Toksyczność ostra LC50 2500000 ug/L Skorupiaki - Asellus aquaticus 48 godzin 

 Słodka woda    

 Toksyczność ostra LC50 2950000 ug/L Rozwielitka - Daphnia pulex - <1 48 godzin 

 Słodka woda  dni  

 Toksyczność ostra LC50 3000000 do Ryba - Alburnus alburnus - 8 cm 96 godzin 

alkohol butylowy 
Toksyczność ostra EC50 
1983000 ug/L Rozwielitka - Daphnia magna - 6 48 godzin  

 Słodka woda do 24 godzin   

 
Toksyczność ostra LC50 100 
mg/L Ryba - Lepomis macrochirus - 96 godzin  

 Słodka woda 0,1 g   

  

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

Zalecenia dotyczące mieszaniny: nie wprowadzać do kanalizacji. Utylizować zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Kod odpadu należy nadać w miejscu jego wytwarzania.  Zalecenia dotyczące 
zużytych opakowań: odzysk / recykling / likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do 
recyklingu.  
Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z późn. zm. i 
94/62/WE wraz z późn. zm. Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z późn. zm.; Dz. U. 2013, poz. 
888 wraz z późn. zm.  
 

 

 SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

 

14.1.  Numer UN (numer ONZ)  
 
           UN 1274, 1120 
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14.2    Prawidłowa nazwa przewozowa UN  
 

ALKOHOLE I.N.O. [n-propanol, butanole]  
 

14.3    Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  
 

                  3  
 

14.4   Grupa pakowania  
 

                 II, III 
 
      14.5   Zagrożenia dla środowiska  
 

Mieszanina nie stanowi zagrożenia dla środowiska w myśl przepisów transportowych.  
 

14.6  Szczególne środki ostrożności dla użytkownika  
 

                Oddalić źródła zapłonu.  
 

      14.7  Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC  
 

Nie dotyczy.  
Nazwa przewozowa: Materiał zapalny ciekły, i.n.o. 
 

Klasa zagrożenia w transporcie:   
  

Grupa pakowania: III 

Zagrożenia dla środowiska: nie 

 
 

 SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 
Oznakowanie WE 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku, w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014, 
poz. 817). 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 260/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku zmieniające , w celu 
dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). (L 81/1). 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 758/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku zawierające sprostowanie 
załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 
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Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 
2013, poz. 888). 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 roku dostosowujące do postępu naukowo – 
technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 201, poz. 1018). 
Ustawa z dnia 16 lipca 2013 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Opracowano na podstawie Dz. U. 2013, 
poz. 815. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie  sposobu oznakowania miejsc, rurociągów 
oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub 
mieszaniny niebezpieczne (Dz.U. 2012, poz. 601). 

 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo – 
technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Ne 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (L 149 z dn. 1.6.2013). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2012, poz. 445). 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 109/2012 z dnia 9 lutego 2012 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR). 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 roku dostosowujące do postępu naukowo – 
technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166).  
Rozporządzenie (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniające rozporządzenie (WE)  nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w 
zakresie chemikaliów (REACH). 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 
1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące wywozu 
i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i 
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86. z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. 2001, nr 62, 
poz. 627; z 2008 r. Nr 25, poz. 150 (tekst ujednolicony), Nr 111, poz. 708, Nr 138 poz. 865, nr 154 poz. 958, nr 171 
poz. 1056, nr 199 poz. 1227, nr 223 poz. 1464, nr 227 poz. 1505; z 2009 r. nr 19 poz. 100, nr 20 poz. 106, nr 79 
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poz. 666, nr 130 poz. 1070, nr 215 poz. 1664; z 2010 r. nr 21 poz. 104, nr 28 poz. 145, nr 40 poz. 227, nr 76 poz. 
489, nr 119 poz. 804, nr 152 poz. 1018 i 1019, nr 182 poz. 1228, nr 229 poz. 1498, nr 249 poz. 1657; z 2011 r. nr 
32 poz. 159, nr 63 poz. 322, nr 94 poz. 551, nr 99 poz. 569, nr 122 poz. 695, nr 129 poz. 734, nr 152 poz. 897, nr 
178 poz. 1060, nr 224 poz. 1341; z 2012 r. poz. 460, poz. 951, poz. 1342, poz. 1513, z 2013 r. poz. 21, poz. 888, z 
2014 r. poz. 1101, 1146). 15 
 
 

 SEKCJA 16: Inne informacje 

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] 

 

                        Klasyfikacja                        Uzasadnienie 
 

Flam. Liq. 2, H225  Informacje dotyczące przepisów 
Eye Dam. 1, H318  Informacje dotyczące przepisów 
STOT SE 3, H336  Informacje dotyczące przepisów 
Flam. Liq. 3, H226  Informacje dotyczące przepisów 
Acute Tox. 4, H302  Informacje dotyczące przepisów 
Skin Irrit. 2, H315  Informacje dotyczące przepisów 
Eye Dam. 1, H318  Informacje dotyczące przepisów 

 
 

Pełny tekst zwrotów H:  
H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H226: Łatwopalna ciecz i pary. 
H302: Działa szkodliwie po połknięciu. 
H315: Działa drażniąco na skórę. 
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
 H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
 
Pełny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]:     
AcuteTox. 4, H302: TOKSYCZNOŚĆ OSTRA: DOUSTNIE - Kategoria 4 
Acute Tox. 4, H332: TOKSYCZNOŚĆ OSTRA: WDYCHANIE - Kategoria 4 
Eye Dam. 1, H318: POWAŻNE USZKODZENIE OCZU/DZIAŁANIE DRAŻNIĄCE NA OCZY - Kategoria 1 
Flam. Liq. 2, H225: SUBSTANCJE CIEKŁE ŁATWOPALNE - Kategoria 2 
Flam. Liq. 3, H225: SUBSTANCJE CIEKŁE ŁATWOPALNE - Kategoria 3 
Skin Irrit. 2, H315: DZIAŁANIE ŻRĄCE/DRAŻNIĄCE NA SKÓRĘ – Kategoria 2 
STOT SE 3, H335 i H336: DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA NARZĄDY DOCELOWE - NARAŻENIE JEDNORAZOWE   
[Działanie drażniące na drogi oddechowe oraz skutek narkotyczny] - Kategoria 3 
  
Pełny tekst zwrotów R: 
R11- Produkt wysoce łatwopalny. 
R22- Działa szkodliwie po połknięciu. 
R37/38- Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. 
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R41- Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 
R67- Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 
 
Pełny tekst klasyfikacji [DSD/DPD]: 
F - Produkt wysoce łatwopalny 
Xi - Produkt drażniący 
Xn - Produkt szkodliwy 
 
Data wydruku: 27.03.2020 
Data wydania: 27.03.2020 
Wersja: 1 
 
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki uważane są za prawidłowe, jednak należy je 
traktować wyłącznie jako pomoc celem bezpiecznego użytkowania produktu. Firma nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody wynikające z pracy i kontaktu z niniejszym produktem. 
Karta stanowi własność firmy i-Petrol Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i charakteryzuje wyłącznie 
produkty oznakowane nazwą oraz symbolem ww. firmy.   

 


