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KARTA CHARAKTERYSTYKI 
MELONKOTE850 

(Rozp. UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH) 
Data sporządzenia karty: 2014-11-20                          Aktualizacja: 2014-11-20 
 
Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 
 
1.1. Identyfikator produktu.  
Nazwa handlowa: MELONKOTE 850 
Identyfikator: MELONKOTE 850 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane. 
Zastosowania zidentyfikowane: ochrona przed odwęgleniem i utlenieniem w obróbce cieplnej stali.  
Zastosowania odradzane: inne niż wymienione powyżej 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki. 
Melontools 
Mickiewicza 25/31 m 80 
42-217 Częstochowa 
tel. 73 000 80 15 
Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Melontools – kontakt@melontools.com 
1.4. Numer telefonu alarmowego. 
Melontools w godzinach pracy firmy tel. 73 000 80 15; 998 lub 112; najbliższa terenowa jednostka PSP. Informacja 
toksykologiczna w Polsce: 042/ 631 47 24 (w godz. 7-15-tej). 
 
Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń. 
 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  
Wg rozporządzenia 1272/2008:  
Eye Irrit. 1; H318  
Skin Irrit. 2; H315  
Wg dyrektywy 67/548/EWG:  
Xi, R36/38  
Produkt drażniący, ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, działa drażniąco na skórę. 
2.2. Elementy oznakowania 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: 

   
Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃŚTWO 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
H315 - Działa drażniąco na skórę 
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: 
P303+P361+P353 - W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 
Spłukać skórę 
pod strumieniem wody/prysznicem. 
P262 - Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. 
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
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 
 2.3. Inne zagrożenia. 
Substancja nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII REACH. 
Produkt jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujących przepisów. 
 
Sekcja 3. Skład / informacja o składnikach. 
 
Skład wg Rozporządzenia 1272/2008. 
Nazwa i stężenie Stężenie Nr CAS Nr WE Klasyfikacja  

67/548/EEC 
Klasyfikacja  
CLP 

Krzemian sodu  30-43%   1344-09-8   215-687-4 Xi; 
R41,38 

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

 
 
Produkt na bazie wodnego roztworu krzemianu sodu i nie sklasyfikowanych jako niebezpieczne dodatków mineralnych. 
Pełne znaczenie zwrotów R oraz H podane jest w p. 16 karty charakterystyki. 
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Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy. 
 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy. 
Wdychanie:  W razie narażenia na wdychanie aerozolu w przypadku złego samopoczucia wyprowadzić na świeże powietrze. 
Kontakt ze skórą:  W razie kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem 
wody/prysznicem. 
Kontakt z oczami: W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez co najmniej 10 minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Zapewnić pomoc lekarza okulisty. 
Spożycie: W razie połknięcia wypłukać usta, nie wywoływać wymiotów. 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia. 
Substancja ciekła, o charakterze alkalicznym. Kontakt ze skórą powoduje poważne podrażnienia. Przypadkowe 
wprowadzenie substancji do oka grozi poważnym, często trwałym uszkodzeniem oka. Połknięcie substancji powoduje 
uszkodzenie śluzówki. 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym. 
W przypadku przedostania się substancji do oczu i nie ustąpienia podrażnienia lub zaczerwienienia oczu po przemyciu dużą 
ilością wody należy natychmiast udzielić poszkodowanemu pomocy lekarza okulisty. W przypadku długotrwałych i 
powtarzających się podrażnień skóry należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku przedostania substancji do układu 
oddechowego należy poszkodowanego natychmiast wyprowadzić na świeże powietrze, a jeżeli objawy podrażnienia nie 
ustaną, skontaktować się z lekarzem. W przypadku niezamierzonego połknięcia należy dać poszkodowanemu do picia dużą 
ilość wody. Wezwać lekarza \ pogotowie. Każdorazowo, w przypadku korzystania z pomocy lekarskiej zaleca się przedstawić 
udzielającemu pomocy niniejszą kartę charakterystyki. 
 
Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru. 
 
5.1. Środki gaśnicze. 
W przypadku zaistnienia pożaru stosować środki odpowiednie dla materiałów znajdujących się w pobliżu. Brak danych o 
środkach niezalecanych przy gaszeniu pożaru. 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną. 
Substancja niepalna i nie podtrzymująca palenia. 
5.3. Informacje dla straży pożarnej. Substancja rozpuszczalna w wodzie, alkaliczna. Nie dopuścić do przedostania się do wód 
powierzchniowych lub gruntowych. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z nieosłonięta skórą i z oczami. Stosować ogólne 
środki indywidualnej ochrony osobistej. 
 
Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska. 
 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych. Zapobiec rozpyleniu i 
wdychaniu aerozoli substancji z powietrzem. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, unikać zanieczyszczenia substancją; 
zapewnić wentylację w pomieszczeniach zamkniętych. Nakładać odzież ochronną i rękawice gumowe chroniące przed 
zanieczyszczeniami; stosować maski lub półmaski przeciwpyłowe z filtrem A/P2; stosować ochronę twarzy –gogle. 
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Wyeliminować źródło uwalniania produktu. W przypadku 
niezamierzonego rozlania miejsce skażone obwałować. Uwolniony produkt zasypać obojętnym materiałem pochłaniającym 
ciecze (np. piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalne środki wiążące, wermikulit, trociny itp.) i zebrać mechanicznie. 
Zabezpieczyć przed przedostaniem się do systemu wodno-kanalizacyjnego, cieków wodnych i gleby.  
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska. 
Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych, zbiorników i cieków 
wodnych. W przypadku skażenia środowiska dużą ilością substancji powiadomić odpowiednie władze i służby ratownictwa 
chemicznego. 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia. Skażone miejsce 
obwałować, rozlewy pokryć piaskiem lub sorbentem, zebrać resztki mechanicznie, przekazać do utylizacji. Nie spłukiwać 
wodą. Nie neutralizować.  
6.4. Odniesienia do innych sekcji. 
Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. 
 
Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie. 
 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania. 
Zapobiegać rozpyleniu substancji. Pojemniki opróżniać do końca. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, stosować środki ochrony 
osobistej: rękawice, ochronę oczu, ubranie robocze. Nie wolno spożywać posiłków, pić napojów oraz palić tytoniu podczas 
pracy z substancją, z wyjątkiem przerw w pracy i miejsc do tego przeznaczonych; należy myć ręce przed przerwami i po 
zakończeniu pracy. Nie wylewać odpadów/pozostałości do ścieków ani do kanalizacji. Postępować zgodnie z ogólnymi 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi, zasadami dobrej praktyki przemysłowej oraz 
zaleceniami producenta. Jeżeli zachodzi konieczność manipulowania substancją stosować środki ochrony osobistej według 
zasad opisanych w sekcji 8 niniejszej karty. 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności. 
Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach, w suchym miejscu. Nie przechowywać w pobliżu 
kwasów. Nie 
przechowywać w pojemnikach wykonanych lub pokrywanych cynkiem, aluminium. Pojemniki dokładnie zamykać, jeżeli 
pozostaje w nich substancja. 
7.3. Szczególne zastosowania końcowe. Substancja znajduje zastosowanie w mieszaninach/preparatach przeznaczonych dla 
konsumentów. Opis bezpiecznego stosowania substancji zamieszczono w scenariuszu narażenia pt. Zastosowanie w 
produktach dla konsumentów. 
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Sekcja 8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej. 
 
8.1. Parametry dotyczące kontroli. 
Wartości DNEL: 
Pracownicy (zatrudnieni w procesach wytwarzania i przetwarzania, w których stężenie substancji w produkcie i mieszaninie 
przekracza 25%) 
-narażenie długotreminowe - efekty systemowe - przez skórę: 1,59 mg/kg mc/d 
-narażenie długotreminowe - efekty systemowe - przy wdychaniu: 5,61 mg/m3 
-narażenie długotreminowe - efekty miejscowe - przez skórę: nie ma zastosowania 
-narażenie długotreminowe - efekty miejscowe - przy wdychaniu: nie ma zastosowania 
Wyznaczono poziomy OEL (krytyczne stężenie na stanowisku pracy): 3mg/m3 dla wchłaniania drogą doustną i 10 mg/m3 dla 
wchłaniania drogami oddechowymi. Przekroczenie wyznaczonych dawek o 5% powodowało chroniczne bronchity. Pomimo, 
że wyznaczone poziomy DNEL dla pracowników przy działaniu systematycznym i długotrwałym są wyższe, niż to wynika ze 
zbadanych/ wyznaczonych stężeń w środowisku pracy, z powodu alkaliczności substancji miejscowe szkodliwe działanie na 
skórę, oczy i na drogi oddechowe musi być brane pod uwagę. 
Konsumenci: 
-narażenie długotreminowe - efekty systemowe - przez skórę: 0,8 mg/kg mc/d 
-narażenie długotreminowe - efekty systemowe - przy wdychaniu: 1,38 mg/m3 
-narażenie długotreminowe - efekty systemowe - doustnie: 0,8 mg/kg mc/d 
-narażenie długotreminowe - efekty miejscowe - przez skórę: nie ma zastosowania 
-narażenie długotreminowe - efekty miejscowe - przy wdychaniu: nie ma zastosowania 
W przypadku konsumentów bezpośredni i pośredni kontakt ze skórą, działanie inhalacyjne oraz drogą pokarmową, a także 
incydentalne przypadki narażenia oczu lub drogą pokarmową zostały zidentyfikowane i ocenione. Największe zagrożenie 
stwarza powtarzające się działanie przez skórę, krótkoterminowe narażenie może być wywołane przez wchłanianie drogą 
oddechową. Zagrożenie wywołane połknięciem odgrywa marginalna rolę. 
PNEC: 
Dla środowiska wodnego – woda słodka: 7,5 mg/l 
Dla środowiska wodnego – woda morska: 1,0 mg/l 
Dla przerywanego uwalniania do wody: 7,5 mg/l 
Dla osadów ściekowych - 348 mg/l 
Dla pozostałych komponentów środowiska wartości PNEC nie zostały wyznaczone z powodu bardzo małego, niemożliwego 
do oszacowania, ryzyka dla środowiska. 
NDS, NDSCh - nie ustalono 
(wg Rozporzadzenia MPiPS z dn. 29 listopada 2002 ; Dz.U. Nr 217, poz. 1833 z póżniejszymi zmianami) 
Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu – metodyka pomiarów: 
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz.U. 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. 
Uwaga: 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, konserwacje, naprawę i odkażanie. 
Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników należy przeprowadzać zgodnie z Rozporządzeniem 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 wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 
69/1996r. poz. 332, ze zmianami Dz.U. Nr 37/2001r. poz. 451). 
8.2. Kontrola narażenia. 
Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173). 
Ochrona dróg oddechowych: 
Jeżeli substancja jest wytwarzana lub przetwarzana poza pomieszczeniami lub układami szczelnie zamkniętymi należy 
stosować: maski lub półmaski z filtrem przeciwpyłowym 
Ochrona oczu: gogle lub okulary ochronne 
Ochrona rąk: rękawice gumowe (guma naturalna lub z dodatkiem polichloroprenu 
Techniczne środki ochronne: wentylacja pomieszczeń/lokalna wentylacja odciągowa 
Inne wyposażenie ochronne: ubranie ochronne 
Zalecenia ogólnie: 
Nie wolno spożywać posiłków, pić napojów oraz palić tytoniu podczas pracy z substancją, z wyjątkiem przerw w pracy i miejsc 
do tego przeznaczonych; należy myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy. 
Kontrola narażenia środowiskowego: ze względu na znaczną alkaliczność zaleca się jej neutralizację przed odprowadzeniem 
do wód lub ścieków. 
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Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne:  
 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych. 
Wygląd: ciecz koloru czarnego/ o lepkiej konsystencji 
Zapach: charakterystyczny zapach 
pH: 11-13 
Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: brak dostępnych danych 
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: brak dostępnych danych 
Temperatura zapłonu, [°C]: nie dotyczy 
Szybkość parowania: brak dostępnych danych 
Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy 
Górna granica wybuchowości, [% V/V]: nie dotyczy 
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: nie dotyczy 
Prężność par [hPa], w temp. 1175 °C0,103 
Gęstość par względem powietrza: brak dostępnych danych 
Gęstość, [kg/m3] w temp. 20 °C 1450-1480 
Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie mieszalny 
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak dostępnych danych 
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: nie dotyczy 
Temperatura samozapłonu, [°C]: nie dotyczy 
Temperatura rozkładu, [°C]: brak dostępnych danych 
Lepkość, [mPa s] w temp. 20 °C>100 
Właściwości wybuchowe: Badanie nie jest konieczne substancja nieorganiczna 
Właściwości utleniające: Substancja nie ma właściwości utleniających 
Współczynnik załamania światła: brak dostępnych danych 
Masa cząsteczkowa: nie dotyczy 
Stan skupienia: ciecz 
9.2. Inne informacje. 
Minimalna energia zapłonu: [mJ] 
Przewodnictwo elektryczne: [pS/m] 
 
Sekcja 10. Stabilność i reaktywność. 
 
10.1. Reaktywność. Substancja alkaliczna. Reaguje z kwasami z wydzieleniem ciepła. Miesza się z wodą w każdym stosunku. 
10.2. Stabilność chemiczna. Substancja stabilna w normalnych warunkach użytkowania oraz w przewidywanych warunkach 
przechowywania i magazynowania. 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Należy unikać kontaktu z wodą i mocnymi kwasami oraz z kwasem fluorowodorowym. Reakcji z kwasami i z woda towarzyszy 
wydzielanie się pewnej ilości ciepła. Reakcji z kwasem fluorowodorowym towarzyszy wydzielanie się niebezpiecznych gazów. 
10.4. Warunki, których należy unikać. Należy unikać kontaktu z kwasami. 
10.5. Materiały niezgodne. Substancja alkaliczna oraz łatwo rozpuszczająca się w wodzie. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu. W normalnych warunkach substancja nie ulega rozkładowi. 
 
Sekcja 11. Informacje toksykologiczne. 
 
Toksyczność ostra: 
Droga pokarmowa: LD50 (szczur) =3400mg/kg 
Droga inhalacyjna LC50 (szczur) = 2,06 g/m3 
Po naniesieniu na skórę; LD50 (szczur) = 5000 mg/kg 
Działanie żrące/drażniące na skórę: działa drażniąco na skórę; 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Powoduje poważne uszkodzenia oczu; 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: nie jest substancją uczulającą; 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: nie ma działania mutagennego na komórki rozrodcze; 
Rakotwórczość: nie są dostępne żadne dane, które pozwalałyby sądzić o rakotwórczym działaniu rozpuszczalnych 
krzemianów sodu. Szkodliwe działanie na rozrodczość: NOAEL dla szczura >159mg/kg mc/d (dane lit.) ocena wpływu na 
funkcje rozrodcze i płodność i NOAEL (mysz) >200 mg/kg mc/d (dane lit.) ocena niekorzystnego wpływu na potomstwo. 
Przytoczone wartości danych pozwalają ocenić substancję (krzemian sodu) jako nieszkodliwą dla rozrodczości i dla 
potomstwa. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: Na podstawie danych literaturowych 
opisujących badania na zwierzętach nie stwierdzono toksyczności na narządy docelowe substancji w postaci roztworu. Brak 
podstaw do klasyfikacji substancji. 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane; krzemian sodu był badany na toksyczne działanie dawki 
powtarzanej od 28 do 180 dni narażenia drogą pokarmową dla szczurów i psów. Nie zaobserwowano negatywnych efektów 
podając szczurom (osobniki żeńskie i męskie) substancję w wodzie przeznaczonej do picia przez okres 180 dni . Wyznaczony 
NOAEL dla szczura wynosi >159 mg/kg mc/d. U psów zaobserwowano negatywne efekty przy dawce 2400 mg/kg mc/d. 
Zagrożenie spowodowane aspiracją: brak dostępnych danych 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Sekcja 12. Informacje ekologiczne. 
 
12.1. Toksyczność. 
Toksyczność ostra dla ryb: 
LC50 (96 h): 1108 mg/L (Brachydanio rerio) 
LC50 (96 h): 260 - 310 mg/L (Onchorhynchus mykiss) 
NOEC (96 h, śmiertelność): 348 mg/L (Brachydanio rerio) 
Toksyczność długoterminowa dla ryb: 
NOEC nie możliwy do wyznaczenia 
Toksyczność ostra dla bezkręgowców: 
EC50 (48 h): 1700 mg/L (Daphnia magna) 
Toksyczność długoterminowa dla bezkręgowców: 
EC50 (72 h, biomasa): 207 mg/L (Scenedesmus subspicatus) 
EC50 (72 h, szybkość wzrostu): > 345.4 mg/L (Scenedesmus subspicatus) 
zagrożenie dla środowiska wodnego jest niewystarczające dla sklasyfikowania substancji. 
Z powodu właściwości fizykochemicznych – bardzo niska prężność par – uwolnienie do atmosfery podczas stosowania 
substancji nie jest możliwe. 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu. 
Zdolność do biodegradacji: nie ma zastosowania dla produktów nieorganicznych. 
Z uwagi na dobrą rozpuszczalność w wodzie może przenikać do wód powierzchniowych w miejscu uwolnienia i może być 
wykryta w punktach znajdujących się daleko od tego miejsca. Jednakże rozpuszczalna krzemionka pochodząca z 
rozpuszczalnych krzemianów jest nie do odróżnienia od naturalnych krzemianów z geochemicznych procesów rozkładu 
minerałów, których stężenie w wodach mieści się w granicach 10-20 mg. SiO2/L. Z tego powodu krzemiany uwolnione do 
wody w stopniu nie przekraczającym wyznaczonego poziomu PNEC dla wód nie stanowią zagrożenia dla środowiska. 
12.3. Zdolność do bioakumulacji. Substancja wykazuje niski potencjał do bioakumulacji, co zostało potwierdzone badaniami 
toksykokinetycznymi na kręgowcach. 
12.4. Mobilność w glebie. Rozpuszczalne krzemiany sodu w wodzie ulegają hydrolizie 
12.5. Wyniki oceny własności PBT i vPvB. Substancja nie wykazuje cech substancji PBT ani vPvB. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania. Substancja alkaliczna, dobrze rozpuszczalna w wodzie. Niezamierzone uwolnienie 
znacznej ilości substancji do środowiska wodnego może spowodować szkodliwą dla organizmów lokalna zmianę pH . 
 
Sekcja 13. Postępowanie z odpadami. 
 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów. 
Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ) ze zmianami Przestrzegać 
przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 
888) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 Nr 112, poz. 
1206) 
Kod odpadu: 16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 
Nie wylewać odpadów/pozostałości do ścieków ani do kanalizacji. 
Jeżeli odzysk i zawracanie do wykorzystania nie jeśli możliwe, substancje odpadowe należy zebrać do oznakowanego 
pojemnika, przekazać do unieszkodliwienia wyspecjalizowanym firmom. 
 
Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu. 
 
14.1. Transport drogą lądową/kolejową (ADR/RID). 
Numer UN: - Prawidłowa nazwa przewozowa:- Klasa zagrożenia w transporcie: nie podlega; Grupa pakowania: bez 
ograniczeń 
Numer rozpoznawczy zagrożenia: -;Nalepka ostrzegawcza: nie dotyczy; Znak: Nie dotyczy 
Kod ograniczeń przejazdu przez tunele: nie dotyczy 
Inne informacje 
14.2. Transport drogą morską (IMDG). 
Numer UN: brak dostępnych danych; Prawidłowa nazwa przewozowa: brak dostępnych danych 
Klasa zagrożenia w transporcie: brak dostępnych danych; Grupa pakowania: brak dostępnych danych 
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: brak dostępnych danych 
14.3. Transport drogą powietrzną (ICAO). 
Numer UN: brak dostępnych danych; Prawidłowa nazwa przewozowa: brak dostępnych danych 
Klasa zagrożenia w transporcie: brak dostępnych danych;Grupa pakowania: brak dostępnych danych 
14.4. Transport śródlądowymi drogami wodnymi (ADN). 
Numer UN: brak dostępnych danych; Prawidłowa nazwa przewozowa: brak dostępnych danych 
Klasa zagrożenia w transporcie: brak dostępnych danych; Grupa pakowania: brak dostępnych danych 
14.5. Zagrożenia dla środowiska. 
Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Substancja alkaliczna. W przypadku niezamierzonego uwolnienia (rozlania) zebrać mechaniczne stosując środki ochrony 
osobistej opisane w sekcji 8 niniejszej karty. 
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Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych. 
 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny. 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63 z 2011r. poz.322) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L335/1 z dn. 31.12.2008) 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
Producent dokonał Oceny Bezpieczeństwa Chemicznego. 
 
Sekcja 16. Inne informacje. 
 
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. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają 
kontakt z produktem, o zagrożeniach i środkach 
ochrony osobistej wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki. 
Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub 
internetowych baz danych oraz obowiązujących przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów 
chemicznych. 
 
Wykaz zwrotów R: 
R 36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę. 
R 41 - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu 
Wykaz zwrotów H i EUH: 
H315 - Działa drażniąco na skórę 
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
 
Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej: 
Wykaz skrótów 
Expl. - Materiał wybuchowy 
Flam. Gas - Gaz łatwo palny 
Flam. Aerosol - Wyrób aerozolowy łatwo palny 
Ox. Gas - Gaz utleniający 
Press. Gas - Gaz pod ciśnieniem 
Flam. Liq. - Substancja ciekła łatwo palna 
Flam. Sol. - Substancja stała łatwo palna 
Self-react. - Substancja lub mieszanina samoreaktywna 
Pyr.liq. - Substancja ciekła piroforyczna 
Pyr.sol. - Substancja stała piroforyczna 
Self-heat - Substancja lub mieszanina samonagrzewająca się 
Water-react. - Substancja lub mieszanina, która w kontakcie z wodą uwalnia łatwopalny gaz 
Ox. Liq. - Substancja ciekła utleniająca 
Ox. Sol. - Substancja stała utleniająca 
Org. Perox. - Nadtlenek organiczny 
Met. Corr. - Substancja lub mieszanina powodująca korozję metali 
Acute Tox. - Toksyczność ostra 
Skin Corr. - Działanie żrące na skórę 
Skin Irrit. - Działanie drażniące na skórę 
Eye Dam. - Poważne uszkodzenie oczu 
Eye Irrit. - Działanie drażniące na oczy 
Resp. Sens. - Działanie uczulające na drogi oddechowe 
Skin Sens. - Działanie uczulające na skórę 
Muta. - Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Carc. - Rakotwórczość 
Repr. - Działanie szkodliwe na rozrodczość 
STOT SE - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 
STOT RE - Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie 
Asp. Tox. - Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Aquatic Acute - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie ostre 
Aquatic Chronic - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat. przewlekła 
Ozone - Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej 
Lact. - Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria dodatkowa, wpływ na laktację lub oddziaływanie 
NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie 
NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP - Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
vPvB - (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumul 
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PBT - (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 
PNEC - PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące skutków 
DN(M)EL - Poziom niepowodujący zmian 
LD50 - Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych organizmów 
LC50 - Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych organizmów 
ECX - Stężenie, przy którym obserwuje się X % zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu 
LOEC - Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt 
NOEL - Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów 
RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 
ICAO/IATA - Organizacja Międzynarodowego lotnictwa cywilnego/Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
ADN - Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewóz materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami 
wodnymi 
UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne 
 
Data sporządzenia karty: 2014-11-20; Aktualizacja: 2014-11-20;  
 
Strona 7 z 7; koniec karty 


