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Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U.140.1171) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 14 grudnia 2004 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 

niebezpiecznego (Dz.U.05.2.8) 
 

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 
 Nazwa handlowa: Szampon błyszcząca miedź 
 Zastosowanie: Preparat przeznaczony do czyszczenia wyrobów z miedzi i 

mosiądzu.  
 PRODUCENT IMPORTER/DYSTRYBUTOR 
Nazwa/imię i nazwisko HG International B.V. 

 
HG Polska Sp. z o. o. 

Adres Damsluisweg 70, 
1303 AB Almere,  
Holandia 

ul. Dąbrowskiego 17/21 
93-177 Łódź 

Numer telefonu 
Numer faxu 
WWW 
e-mail 

+31 (0) 365494700 
+31 (0) 365494744 
www.hginternational.com 

+48 42 6559880 
+48 42 6559890 
 
hgpolska@hgpolska.pl 

  
Telefon alarmowy +31 (0) 365494777 
Data sporządzenia 25.05.2004 
Data aktualizacji 03.03.2007 

 

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

   
Nazwa składnika Numer CAS Numer WE Numer 

indeksowy 
Zawartość 

(%) 
Klasyfikacja 

Kwas cytrynowy, 
monohydrat 

5949-29-1 201-069-1 - 1-5 Xi; 36 

Krzemionka, 
krystaliczny-kwarc 

 

14808-60-7 238-878-4 - 1-5 nieklasyfikowany 

Etoksylowane 
alkohole (C11-14-
izo,C13) 

78330-21-9 - - 1-5 Xn;R22 
Xi;R41 

 
  

 

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w 
sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666 ze 
zm. Dz. U. Nr 243 z 2004 r., poz.  2440): 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny  

 

4. PIERWSZA POMOC 
 Po narażeniu inhalacyjnym: Natychmiast wynieść osobę poszkodowaną na świeże powietrze lub

podać jej tlen. W przypadku, gdy osoba nie oddycha, należy zastosować sztuczne oddychanie. Po
narażeniu inhalacyjnym  rozpylonymi mgłami niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie
lub etykietę. 

  
 Po połknięciu:  Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. Nigdy
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4. PIERWSZA POMOC 
nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku wystąpienia zaburzeń zasięgnąć
porady lekarza. 

  
 W  wyniku kontaktu ze skórą: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością, przez co

najmniej 15 minut. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty. Uprać odzież przed ponownym
użyciem. Należy wyczyścić dokładnie buty, przed ponownym założeniem. Niezwłocznie zasięgnąć
porady lekarza. 

  
 W wyniku kontaktu z oczami:  Zanieczyszczone oczy, przemyć dostateczną ilością wody rozdzielając

osobno powieki, później zasięgnąć porady lekarza. 
  
 

 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
 Zalecane środki gaśnicze: Użyć środka gaśniczego odpowiedniego dla otaczającego ognia. 
  
 Nieodpowiednie środki gaśnicze: - 
  
 Szczególne zagrożenie ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów: - 
  
 Specjalne wyposażenie ochronne strażaków: Strażacy powinni nosić aparaty oddechowe izolacyjne

(SCBA) i odpowiednią odzież (kompletna odzież ochronna). 
  
 

6. 
 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA 
DO ŚRODOWISKA 

 Indywidualne środki ostrożności: Niezwłocznie skontaktować się z personelem ratunkowym. Używać
odpowiedniego sprzętu ochronnego (patrz, punkt 8).   

  
 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 
 Nie dopuszczać do przedostawania się preparatu do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód

gruntowych. Powiadomić odpowiednie władze i służby ratownictwa chemicznego w przypadku
zanieczyszczenia wód powierzchniowych lub gruntowych. 

 Metody oczyszczania/usuwania: W przypadku, gdy personel ratunkowy jest niedostępny, należy
zebrać rozlany materiał. W przypadku niewielkiego rozlania, należy dodać substancję absorbującą (przy
braku odpowiedniej substancji można użyć piasku), zebrać materiał i umieścić w szczelnym pojemniku,
przeznaczonym do usunięcia. W przypadku, gdy rozlany materiał zajmuje duży obszar, należy
zabezpieczyć go wałem ochronnym, aby zapobiec jego przedostawaniu się do zbiorników wodnych i wód.
Umieścić rozlany materiał w pojemniku nadającym się do likwidacji. 

  
 

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE 
 Postępowanie z preparatem: Umyć dokładnie po manipulowaniu. 
  
 Magazynowanie: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Pojemnik należy przechowywać w

chłodnym, dobrze wietrzonym miejscu. 
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8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 Dodatkowe zalecenia w zakresie środków inżynieryjnych: 
  
 Parametry kontroli narażenia: 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
(Dz. U. z 2002 r. nr 217, poz. 1833 ze zm. w Dz. U. z 2005 r.  nr . 212, poz. 1769): 
 
Krzemionka, krystaliczny-kwarc – NDS: 2 mg/m3 (pył całkowity)     NDSCh: -     
                                                      NDS: 0,3 mg/m3 (pył respirabilny)          NDSCh: - 
                                                      ACGIH TLV   (Stany Zjednoczone, 2003) TWA: 0,05 mg/m3  (8h)  
  

  
 Zalecane procedury monitoringu: 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie

badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. 2005 nr 73, poz.
645 

• PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia
dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy;  

• PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek
powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników;  

• PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na
czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa 

 Środki ochrony indywidualnej: 
 Myć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. 

Podczas stosowania preparatu nie pić, nie spożywać posiłków i nie palić tytoniu
Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz.  

  
 Ochrona dróg oddechowych: Powinien być noszony odpowiednio dopasowany aparat oddechowy,

wyposażony w filtr powietrza lub zasilany powietrzem i zatwierdzony, kiedy ocena ryzyka wskazuje że
jest to konieczne. Wybór maski oddechowej powinien być dokonany na podstawie znanego lub
oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczeństwa ze strony preparatu i limitów bezpieczeństwa
pracy wybranej maski. 

  
 Ochrona skóry rąk: Zaleca się noszenie rękawic odpornych na czynniki chemiczne lub rękawic

jednopalcowych zgodnych z zatwierdzoną normą, w każdym przypadku pracy z preparatami
chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje że jest to konieczne. 

  
 Ochrona oczu: Stosować okulary ochronne, osłonę twarzy lub inne całkowite zabezpieczenie twarzy,

jeżeli istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z substancjami rozpylanymi lub rozpryskiwanymi. 
  
 Ochrona ciała: Osobiste wyposażenie ochronne ciała powinno być dobierane odpowiednio do

wykonywanej czynności a także w zależności od potencjalnego ryzyka i powinno być zatwierdzane
przez osobę kompetentną przed przystąpieniem do pracy z preparatem. 

  
 Kontrole narażenia zawodowego: Zapewnić wentylację wyciągową lub inną technikę kontroli, aby

utrzymać stężenie par w powietrzu poniżej ich granicznych wartości. Upewnić się, że miejsce do mycia
oczu i prysznice znajdują się w pobliżu stanowiska pracy. 

  
 Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy

dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu
ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie
substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej
zalecanej klasie ochrony. 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i
obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie,
konserwację, naprawę i odkażanie. 
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8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników należy przeprowadzać zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.
U. nr 69 z 1996 r., poz. 332 z późniejszymi zmianami). 

 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 
 Postać Ciecz 
 Barwa Żółtawa 
 Zapach Charakterystyczny łagodny 
 pH  2,5 
 Gęstość względna 1,05 g/cm3  
 Temperatura topnienia Może zestalać się w temperaturze < 5ºC (41ºF), 

wyniki oparte na danych dla etoksylowanych alkoholi 
(C11-14-izo,C13)  ; średnia ważona: - 0,55°C (31ºF). 

 Temperatura wrzenia Najniższa znana wartość to 72 do 77°C (161,6 do 
170,6°F) (etoksylowane , propoksylowane alkohole 
(C12-18)) 

 Temperatura zapłonu Najniższa znana wartość to 100°C (212°F) (woda); 
średnia ważona: 101,16°C (214,1°F). 

 Właściwości wybuchowe Niedostępne 
 Właściwości utleniające Nie dotyczy 
 Rozpuszczalność Rozpuszczalny w gorącej wodzie. 

Częściowo rozpuszczalny w zimnej wodzie. 
 Lepkość Dynamiczna: najwyższa znana wartość to  873 cP 

(?); średnia ważona: 482 cP. 
 Szybkość parowania (octan butylu = 1) 0,36 (woda) w porównaniu z octanem butylu 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 Stabilność: Preparat jest trwały 
  
 Warunki, których należy unikać: - 
  
 Materiały, których należy unikać: - 
   
 Niebezpieczne produkty rozkładu: - 
  
 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 Toksyczność ostra 
  

 
 
 
 

Nazwa składnika Test Wynik (mg/kg) Droga Gatunki 
LD50 > 6730 doustnie szczur 
LD50 > 5400 doustnie Mysz 
LD50 >7000 doustnie szczur 

Kwas cytrynowy, 
monohydrat 

LD50 11700 skóra królik 
Etoksylowane 
alkohole (C11-
14-izo,C13) 

LD50 200 do 2000 doustnie szczur 
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11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

 Połknięcie: - 
  
 Wdychanie: - 
  
 Narażenie przez skórę: - 
  
 Oczy: - 
  
 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

 Nazwa składnika Gatunek Okres (h) Wynik (mg/l) 
Daphnia magna (LC50) 48 80 

Glon (LC50) 48 80 do 640 
Kwas cytrynowy, 
monohydrat 

Złota rybka (LC50) 48 625 
Flora (EC50) 72 1 do 10 

Leuciscus idus (LC50) 96 1 do 10 
Etoksylowane 
alkohole (C11-14-
izo,C13) Wodne bezkręgowce 

(LC50) 
48 1 do 10 

 
  
 Inne informacje: 
  
 Trwałość/degradowalność Zdolność bioakumulacji Nazwa 

składnika BOD5 COD ThOD Okres 
połowicznego 

rozpadu w 
środ. wodnym 

Fotoliz
a 

Podatność 
na rozkład 

biologiczny 

logPo
w 

BC
F 

Potencjał

Kwas 
cytrynowy, 
monohydrat 

     łatwo    

 
  
 Mobilność: Niedostępne 
  
 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczania wód powierzchniowych i gruntowych.  

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach  i odpadach    opakowaniowych
(Dz. U. nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
(Dz.U.01.62.628 z późniejszymi zmianami). Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo
Wydziałem Ochrony Środowiska. 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie realizacji obowiązków
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych (Dz.U.06.136.964) ustala m.in. dopuszczalne wartości stężeń substancji w ściekach
przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. 

 Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w
sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206):  

 Sposoby unieszkodliwiania odpadów 
Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe. Należy unikać
rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami
wodnymi, drenami i kanalizacją. Utylizacja niniejszego preparatu, roztworów lub produktów pochodnych
powinna w każdym przypadku być zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z
utylizacją odpadów. 

 Klasyfikacja odpadów 
 



KARTA CHARAKTERYSTYKI 
PREPARATU  

                                                                                                                                     Strona 6 z 8 

14.      INFORMACJE O TRANSPORCIE 

 Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgodnie z Oświadczeniem Rządowym z dnia 24 września 2002 
r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia
30 września 1957 r. (Dz. U. nr 194/2002, poz. 1629) oraz  Ustawą Rozporządzenie z dnia 28 października
2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199/2002, poz. 1671). 
 

  
Rodzaj 

transportu 
Numer UN Nazwa 

transportowa 
Klasa Grupa 

pakowania 
Nalepka Dodatkowa 

informacja 
Klasa ADR/RID Nieklasyfikow

any 
- - - - Przechowywać w 

dodatniej 
temperaturze 

Klasa ADN Nieklasyfikow
any 

- - - - Przechowywać w 
dodatniej 
temperaturze 

Klasa IMDG Nieklasyfikow
any 

- - - - Przechowywać w 
dodatniej 
temperaturze 
 

Klasa IATA-
DGR 

Nieklasyfikow
any 

- - - - Przechowywać w 
dodatniej 
temperaturze  

 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 

(Dz. U. nr 11/2001, poz. 84 z późniejszymi zmianami) produkt nie jest klasyfikowany jako 
niebezpieczny i wymaga oznakowania opakowań jednostkowych znakami i napisami ostrzegawczymi 
zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w 
sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych  (Dz. U. 
nr 173, poz. 1679 ze zm. w Dz.U 2004, nr 260, poz. 2595). 

 Składniki niebezpieczne: brak 
 Znaki i napisy ostrzegawcze: brak 
 Zwroty R: brak 
 Zwroty S: S2 - Chronić przed dziećmi. 

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż 
opakowanie lub etykietę. 

 Napisy dodatkowe: Pytania odnośnie czyszczenia i pielęgnacji: 
www.HGinternational.com 
Personel medyczny może uzyskać informacje o danych dotyczących 
produktów pod numerem telefonu 0031(0) 365494777 
Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie 
internetowej www.HGinternational.com 

 Inne przepisy dotyczące ochrony ludzi lub środowiska: 
1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. nr 

11 z 2001 r., poz. 84, z późniejszymi zmianami 
• 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) 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 

substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 ze zm. w Dz. U. 
2005 nr 2, poz.8) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666 ze zm. w Dz. U. 2004 
nr 243, poz. 2440) 
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15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych  (Dz. U. nr 173, poz. 1679 ze zm. w 
Dz. U. 2004 nr 260, poz. 2595) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia 
utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie 
(Dz. U. nr 128 poz. 1348) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania 
karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. nr 
142, poz. 1194)  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny 
ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz. U. nr  
16, poz. 138) 

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 21 z 1998 r., 
poz. 94; z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 129 z 1997 r., poz. 844 ze zm. 
w Dz. U. 2002 nr 91, poz. 811) 

4. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych. 
(Dz. U  nr 199 z 2002 r., poz. 1671 z późniejszymi zmianami) 

5. Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do 
załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 
194 z 2002 r., poz. 1629) 

6. Przepisy ADR -stan prawny od 1 stycznia 2003 r.  
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 z późniejszymi 

zmianami) wraz z Rozporządzeniami Ministra Środowiska (Dz. U. nr 152 z 2001 r., poz. 1735 i 
1737) 

8. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz. U. nr 63 z 
2001 r., poz. 638  z późniejszymi zmianami) 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 
(Dz. U. nr 112 z 2001 r., poz. 1206) 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac 
wzbronionych kobietom. (Dz. U . nr 114 z 1996 r., poz. 545 wraz ze zm. z 30 lipca 2002 r., Dz. 
U. nr 127, poz.1092) 

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 
pracy. (Dz. U. nr 69 z 1996 r., poz. 332, wraz z późniejszymi zmianami) 

12.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych.  (Dz. U. nr 129, poz. 1108 z późniejszymi zmianami) 

13.    Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w 
powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. 
U. nr 87, poz. 796) 

14.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie   
          najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz. U. nr 217 z 2002 r., poz. 1833 ze zmianą w Dz. U. nr 212 2005 r., poz. 
1769) 

15.     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku Nr 648/2004/WE 
w sprawie detergentów (Dz. Urz. WE L 104 z 08.04.2004., str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48 z późniejszymi zmianami). 
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16. INNE INFORMACJE 
Wykaz zwrotów R, które zamieszczono w punkcie 2 i 3 karty charakterystyki oraz pełnego ich  
brzmienia:  
 
R22 - Działa szkodliwie po połknięciu.  
R36 - Działa drażniąco na oczy. 
R41 - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 
 
Aktualizacja dotyczyła punktów: 1, 3, 8, 12, 13, 15. 
 
Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci w jakiej jest 
stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie 
zagwarantowania jego szczególnych właściwości. 
W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za 
bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika. 
Niniejsza karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego opracowana została na podstawie  
 obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących substancji i preparatów chemicznych. 
Niniejszy dokument opracowany został nakładem firmy. Wykorzystywanie informacji zawartych w karcie charakterystyki 
w celach innych niż te, które zostały określone przepisami ustawy o substancjach i preparatach chemicznych wymaga 
uzyskania zgody wystawcy. 

 


