
KARTA CHARAKTERYSTYKI
FRESH MAINTAIN

Strona: 1

Data opracowania: 23/04/2008

Aktualizacja: 03/12/2010

Nr weryfikacji: 2Wyslano do: The Proton Group Ltd

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu: FRESH MAINTAIN

Kod produktu: 48133

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: The Proton Group Ltd

Ripley Drive

Normanton Industrial Estate

Normanton

West Yorkshire

WF6 1QT

Tel.: 01924 892834

Fax: 01924 220213

Email: mail@proton-group.co.uk

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy: 112

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (DSD/DPD): Xi: R38; Xi: R41

Dzialania niepozadane: Dziala drazniaco na skóre. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. 

2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania (DSD/DPD):  

Symbole zagrozen: Produkt drazniacy.

Wyraz. dotyczace zagrozen: R38: Dziala drazniaco na skóre.

R41: Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

Wyraz. dotyczace bezpiecz.: S26: Zanieczyszczone oczy przemyc natychmiast duza iloscia wody i zasiegnac porady 

lekarza.

S39: Nosic okulary lub ochrone twarzy.

Wyrazenia ostrzegawcze: Zawieraoslo-osl 85.Moze wywolywac odczyn alergiczny.

[c.d.]
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2.3. Inne zagrozenia

PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwalej, ulegajacej bioakumulacji i toksycznej 

(tzw. substancja PBT).

Sekcja 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2. Mieszaniny

Skladniki niebezpieczne:

BENZYL AMMONIUM CHLORIDE 50%

EINECS CAS Klasyfikacja (DSD/DPD) Klasyfikacja (CLP) Procento
wa

  -   - Xn: R21/22; C: R34; N: R50   - 5-25%

UREA

  -   - Xn: R20/22; Xi: R36/37/38   - 5-25%

ALCOHOL ETHOXYLATE 916 (A)

  -   - Xn: R22; Xi: R41   - 5-25%

OSLO-OSL 85

  -   - Sens.: R43; N: R51/53   - <1%

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodków pierwszej pomocy

Kontakt ze skóra Zdjac natychmiast zanieczyszczona odziez i obuwie, chyba ze sa przyklejone do skóry. 

Natychmiast zmyc duza iloscia wody z mydlem. 

Zanieczyszczenie oka Plukac oko pod biezaca woda przez 15 minut. Przewiezc do szpitala w celu wykonania 

specjalistycznych badan. 

Spozycie: Przemyc jame ustna woda. Nie nalezy wywolywac wymiotów. Jesli poszkodowany jest 

przytomny, to nalezy mu podac natychmiast pól litra wody do wypicia. Skonsultowac 

sie z lekarzem. 

Wdychanie: Wyniesc poszkodowanego z zagrozonego miejsca dbajac przy tym o wlasne 

bezpieczenstwo. 

4.2. Najwazniejsze ostre i opóznione objawy oraz skutki narazenia

Kontakt ze skóra W miejscu zetkniecia moze wystapic podraznienie i zaczerwienienie. 

Zanieczyszczenie oka Moze wystapic ból i zaczerwienienie. Moze wystapic silne lzawienie oczu. Moze 

wystapic silny ból. Moga wystapic zaburzenia widzenia - zamazany obraz. Moze 

spowodowac trwale uszkodzenie. 

Spozycie: Moze wystapic podraznienie i zaczerwienienie jamy ustnej i gardla. Moga wystapic 

mdlosci oraz bóle zoladka. 

Wdychanie: Moze wystapic podraznienie gardla z odczuciem ucisku w klatce piersiowej. 

Dzialanie opóznione: Po krótkotrwalym kontakcie z substancja mozna spodziewac sie natychmiastowego 

dzialania. [c.d.]



KARTA CHARAKTERYSTYKI
FRESH MAINTAIN

Strona: 3

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postepowania z poszkodowanym

Postep. natychmiast./szczególne: Na terenie placówki powinien byc dostepny sprzet do kapieli ocznej. 

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Srodki gasnicze: Do gaszenia ognia w sasiedztwie nalezy zastosowac odpowiednie srodki gasnicze. 

Do schlodzenia pojemników zastosowac pyl wodny. 

5.2. Szczególne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina

Zagroz. w przyp. naraz.: Podczas spalania wydziela toksyczne dymy. 

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Informacje dla strazy pozarnej: Zastosowac niezalezny aparat oddechowy. W celu zapobiezenia zetknieciu ze skóra i 

dostaniem do oczu nalezy nosic odziez ochronna. 

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Sr. ostrozn. wzgledem ludzi: Oznaczyc skazone miejsce odpowiednimi znakami i uniemozliwic dostep osobom 

postronnym. Nie podejmowac dzialan bez odpowiedniej odziezy ochronnej - patrz 

punkt 8 karty bezpieczenstwa. Aby zapobiec dalszemu wyciekowi obrócic cieknace 

pojemniki tak, by miejsce cieknace znalazlo sie u góry. 

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Sr. ostrozn. wzgl. srod.: Nie wylewac do kanalizacji lub do rzeki. Powstrzymac dalszy rozlew za pomoca 

obwalowania. 

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i sluzace do usuwania skazenia

Procedury usuwania: Zaabsorbowac za pomoca suchej ziemi lub piasku. Przeniesc do zamykanego, 

opisanego pojemnika awaryjnego w celu likwidacji odpowiednia metoda. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji: Patrz punkt 8 karty bezpieczenstwa. 

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wymagania przy manipul.: Unikac bezposredniego kontaktu z dana substancja. Zapewnic odpowiednie 

przewietrzanie danego obszaru. Unikac tworzenia sie lub rozprzestrzeniania mgiel w 

powietrzu. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki magazynowania: Przechowywac w chlodnym, dobrze wentylowanym miejscu Przechowywac pojemnik 

szczelnie zamkniety. 

[c.d.]
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7.3. Szczególne zastosowanie(-a) koncowe

Zastosowanie koncowe: Brak danych. 

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Dopuszcz. stez. w miejsc. zamiesz. Brak danych.

8.1. DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Brak danych.

8.2. Kontrola narazenia

Srodki techniczne: Zapewnic odpowiednie przewietrzanie danego obszaru. 

Ochrona dróg oddechowych: Na wypadek zagrozenia powinien byc dostepny samodzielny aparat oddechowy. 

Ochrona rak: Rekawice ochronne. 

Ochrona oczu: Szczelnie przylegajace okulary ochronne. Przygotowac przemywacz do oczu. 

Ochrona skóry: Odziez ochronna. 

Sekcja 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan: Ciecz 

Kolor: Niebieski 

Lepkosc: Malolepki 

9.2. Inne informacje

Inne informacje: Brak danych.

Sekcja 10: Stabilnosc i reaktywnosc

10.1. Reaktywnosc

Reaktywnosc: Substancja jest stabilna, jesli przestrzegane sa zalecane warunki transportu lub 

przechowywania. 

10.2. Stabilnosc chemiczna

Stabilnosc chemiczna: Stabilny w normalnych warunkach. 

10.3. Mozliwosc wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje niebezpieczne: Niebezpieczne reakcje nie zajda w normalnych warunkach transportu lub 

przechowywania. Rozklad substancji moze nastapic w przypadku kontaktu z 

nastepujacymi materialami lub w ponizszych warunkach. 

10.4. Warunki, których nalezy unikac

Nalezy unikac: Cieplo. 

[c.d.]
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10.5. Materialy niezgodne

Unikac nastep. material.: Silne utleniacze. Mocne kwasy. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

Niebezp. prod. rozkladu: Podczas spalania wydziela toksyczne dymy. 

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutków toksykologicznych

Istotne dzialania zwiazane z mieszanina:

Dzialanie Droga kontaktu Podstawa

Dzialanie drazniace OPT DRM Substancja niebezpieczna: oszacowano

Objawy / drogi kontaktu

Kontakt ze skóra W miejscu zetkniecia moze wystapic podraznienie i zaczerwienienie. 

Zanieczyszczenie oka Moze wystapic ból i zaczerwienienie. Moze wystapic silne lzawienie oczu. Moze 

wystapic silny ból. Moga wystapic zaburzenia widzenia - zamazany obraz. Moze 

spowodowac trwale uszkodzenie. 

Spozycie: Moze wystapic podraznienie i zaczerwienienie jamy ustnej i gardla. Moga wystapic 

mdlosci oraz bóle zoladka. 

Wdychanie: Moze wystapic podraznienie gardla z odczuciem ucisku w klatce piersiowej. 

Dzialanie opóznione: Po krótkotrwalym kontakcie z substancja mozna spodziewac sie natychmiastowego 

dzialania. 

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosc

Ekotoksycznosc Brak danych.

12.2. Trwalosc i zdolnosc do rozkladu

Trwalosc i zdolnosc degradacji: Ulega biodegradacji. 

12.3. Zdolnosc do bioakumulacji

Zdolnosc bioakumulacji: Brak zdolnosci bioakumulacji. 

12.4. Mobilnosc w glebie

Ruchliwosc: Latwo absorbuje sie w glebie. 

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwalej, ulegajacej bioakumulacji i toksycznej 

(tzw. substancja PBT).

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania

Inne niekorzystne dzialania: Nieznaczna ekotoksycznosc. 

[c.d.]
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Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Operacje likwidacji (usuwania) Przeniesc do odpowiedniego pojemnika i zorganizowac odbiór przez specjalistyczna 

firme usuwania odpadów. 

Uwaga: Zwraca sie uwage uzytkowników na mozliwosc istnienia regionalnych lub krajowych 

przepisów dotyczacych likwidacji odpadów. 

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

Klasa transportu: Produkt nie podlega klasyfikacji ze wzgledu na transport.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i srodowiska specyficzne

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Sekcja 16: Inne informacje

Inne informacje

Wyraz. dot. zagrozen z s.2 / 3: R20/22: Dziala szkodliwie przez drogi oddechowe i po polknieciu.

R21/22: Dziala szkodliwie w kontakcie ze skóra i po polknieciu.

R22: Dziala szkodliwie po polknieciu.

R34: Powoduje oparzenia.

R36/37/38: Dziala drazniaco na oczy, drogi oddechowe i skóre.

R38: Dziala drazniaco na skóre.

R41: Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

R43: Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skóra.

R50: Dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne.

R51/53: Dziala toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dlugo utrzymujace 

sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Oswiadcz. prawne: Sadzimy, ze powyzsze informacje sa poprawne, lecz nie oznacza to ze sa kompletne. 

Powinny byc zatem traktowane wylacznie jako wskazówki. Niniejsza firma nie moze 

ponosic odpowiedzialnosci za szkody wynikle z manipulowania lub kontaktu z powyz

szym produktem. 

[ostatnia strona]


