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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Postać produktu : Mieszanina
Nazwa produktu : Hand Cleaner Classic Red
Kod produktu : 10100
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Kategoria głównego zastosowania : Do stosowania przez personel wykwalifikowany,Stosowanie przez 

konsumentów,Zastosowanie przemysłowe
Kategoria funkcji lub zastosowania : Kosmetyk

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1)

Kraj Organ/Spółka Adres Numer telefonu 
alarmowego

Komentarz

Polska Pomorskie Centrum 
Toksykologii
Szpital MSWiA

Ul. Kartuska 4/6
80-104 Gdańsk

+48 58 682 04 04
+48 58 309 83 83

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE > 2015: Zgodnie z 

Rozporządzeniem (UE) 2015/830, 2020/878 (Załącznik II Rozporządzenia REACH)
Nie sklasyfikowany

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.
Brak dodatkowych informacji
2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]Dodatkowe oznakowanie do wyświetleniaDodatkowe(e) klasyfikacja(e) do wyświetlenia

Etykietowanie nie dotyczy
2.3. Inne zagrożenia
Inne zagrożenia, które nie powodują 
zaklasyfikowania

: Częste lub długotrwałe kontakty mogą odtłuścić i osuszyć skórę, powodując dyskomfort i 
zapalenie skóry.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1. Substancje
Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP]

CI 16255 (Numer CAS) 2611-82-7
(Numer WE) 220-036-2

1 Nie sklasyfikowany

AQUA (Numer CAS) 7732-18-5
(Numer WE) 231-791-2

Nie sklasyfikowany

C9-16 ALKANES/CYCLOALK ANES Nie sklasyfikowany

POTASSIUM TALLATE (Numer CAS) 61790-44-1
(Numer WE) 263-136-1

Nie sklasyfikowany

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
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C9-11 ALCOHOLS (Numer CAS) 66455-17-2
(Numer WE) 266-367-6

Nie sklasyfikowany

BHT (Numer CAS) 128-37-0
(Numer WE) 204-881-4

Nie sklasyfikowany

2-BROMO-2- NITROPROPANE-1 ,3- DIOL (Numer CAS) 52-51-7
(Numer WE) 200-143-0

Nie sklasyfikowany

IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE (Numer CAS) 55406-53-6
(Numer WE) 259-627-5

Nie sklasyfikowany

GLYCERIN (Numer CAS) 56-81-5
(Numer WE) 200-289-5

Nie sklasyfikowany

BUTYLENE/ETHYLENE COPOLYMER (Numer CAS) 9019-29-8 Nie sklasyfikowany

PARFUM Nie sklasyfikowany

C12-14 ETHOXYLATED/PROPOXYLATED 
ALCOHOLS

(Numer CAS) 68439-50-9 Nie sklasyfikowany

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Pierwsza pomoc - środki ogólnie : W razie jakichkolwiek wątpliwości, lub jeżeli objawy nie ustępują, należy zasięgnąć porady 

lekarza.
środki po zainhalowaniu : Żadne środki specjalne nie są potrzebne.
środki po kontakcie ze skórą : Zmienić zanieczyszczoną odzież. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym 

użyciem.
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast zacząć je opłukiwać dużą ilością wody przez 

10 - 15 minut, przytrzymując podniesione powieki. Następnie skontaktować się z optykiem. 
Jeśli podrażnienie będzie się utrzymywać, skontaktować się z lekarzem.

środki po połknięciu : Natychmiast udać się po pomoc medyczną. Nie wywoływać wymiotów. Jeśli większe ilości 
kurzu wdarły się do dróg oddechowych lub zostały połknięte, natymiast wypić: Wodą.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Objawy/skutki narażenia : Jak dotąd nie znane są żadne objawy.
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Żaden.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Nieodpowiednie środki gaśnicze : Nieznane.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Brak dodatkowych informacji
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Inne informacje : Zebrać zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie pozwolić by dostała się do kanalizacji lub 

wody gruntowej.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogólne środki zaradcze : W przypadku uwolnienia gazu lub przecieku do wód, gruntów lub systemów 

kanalizacyjnych, konieczne jest poinformowanie odpowiednich władz.

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Brak dodatkowych informacji

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy
Brak dodatkowych informacji
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie dopuścić do wycieku do gleby/podglebia. Nie wylewać do wód powierzchniowych lub kanalizacji. Upewnij się, że wycieki mogą być zamknięte 
(palety wychwytowe, strefy z krawężnikami, etc.).
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia : Przeznaczone do usunięcia materiały zbierać w zamkniętych pojemnikach. W stosunku do 

zebranych materiałów stosować się do sekcji dotyczącej pozbywania się materiałów 
zużytych.

Metody usuwania skażenia : Czyścić materiałem absorbującym (np. piaskiem, trocinami, neutralnym, zgranulowanym 
absorbentem lub żelem silikonowym).
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6.4. Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat osobistego ekwipunku ochronnego  - sprawdź w rozdziale 8. Informacje na temat bezpiecznego postępowania - sprawdź w 
sekcji 7.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Zalecenia dotyczące higieny : Podczas używania: nie jeść, nie pić, nie palić papierosów.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Szczególne przepisy dotyczące opakowania : Trzymać/przechowywać tylko w orginalnym zbiorniku.
Materiały pakunkowe : Zbiornik/kontener powinien być wykonany z odpowiedniego materiału: stal nierdzewna. 

polietylen.
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Żaden.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
GLYCERIN (56-81-5)
UE IOELV TWA (mg/m³) 10 mg/m³

Niemcy TRGS 910 Dopuszczalne stężenie – uwagi

Polska Nazwa miejscowa Glicerol

Polska NDS (mg/m³) 10 mg/m³ frakcja wdychalna

Polska Uwaga (PL) Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez 
nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach 
oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia.

Polska Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

Dodatkowe informacje : Obecnie nie istnieją żadne krajowe wartości graniczne.
8.2. Kontrola narażenia
 

 

Kontrola narażenia środowiska:
Informacje na temat bezpiecznego postępowania - sprawdź w sekcji 7.

Inne informacje:
Zmienić zanieczyszczoną odzież. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan skupienia : Ciekły
Barwa : czerwony.
Zapach : bezwonny.
Próg zapachu : Brak danych
pH : Brak danych
Szybkość parowania względne (octan butylu=1) : Brak danych
Temperatura topnienia : Brak danych
Temperatura krzepnięcia : Brak danych
Temperatura wrzenia : Brak danych
Temperatura zapłonu : Brak danych
Temperatura samozapłonu : Brak danych
Temperatura rozkładu : Brak danych
Palność (ciała stałego, gazu) : Brak danych
Prężność par : Brak danych
Gęstość względna pary w temp. 20 °C : Brak danych
Gęstość względna : Brak danych
Rozpuszczalność : Brak danych
Log Pow : Brak danych
Lepkość, kinematyczna : Brak danych
Lepkość, dynamiczna : Brak danych
Właściwości wybuchowe : Brak danych
Właściwości utleniające : Brak danych
Granica wybuchowości : Brak danych
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9.2. Inne informacje
Dodatkowe informacje : Żaden

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Brak dodatkowych informacji
10.2. Stabilność chemiczna
Produkt jest trwały w normalnych warunkach obróbki i składowania.
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Brak dostępnych danych.
10.4. Warunki, których należy unikać
Brak dostępnych danych.
10.5. Materiały niezgodne
Silny utleniacz.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany
Toksyczność ostra (skórnie) : Nie sklasyfikowany
Toksyczność ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany

GLYCERIN (56-81-5)
LD50 doustnie, szczur 27 mg/kg masy ciała

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany
Dodatkowe informacje : Nie drażniący.
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na 
oczy

: Nie sklasyfikowany

Dodatkowe informacje : Nie drażniący.
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę

: Nie sklasyfikowany

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany (Nie stwierdzono obecności mutacji ludzkich komórek rozrodczych.)
Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany
Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe

: Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane

: Nie sklasyfikowany

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Ekologia - woda : Nie szkodzi organizmom wodnym - stwierdzono do poziomu badanego stężenia.
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
krótkotrwałe (ostre)

: Nie sklasyfikowany

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
długotrwałe (przewlekłe)

: Nie sklasyfikowany

GLYCERIN (56-81-5)
LC50 dla ryby 1 54000 mg/l Oncorhynchus mykiss
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Hand Cleaner Classic Red 
Trwałość i zdolność do rozkładu Produkt jest biodegradowalny.
12.3. Zdolność do bioakumulacji
Hand Cleaner Classic Red 
Zdolność do bioakumulacji Nie stwierdzono zdolności do bioakumulacji.
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12.4. Mobilność w glebie
Hand Cleaner Classic Red 
Grunt Brak danych.
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Brak dodatkowych informacji
12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Inne szkodliwe skutki działania : Żaden.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Metody unieszkodliwiania odpadów : oficjalnie zarejestrowane przedsiębiorstwo utylizacji odpadów. Zanieczyszczone 

opakowanie musi zostać całkowicie opróżnione i, po właściwym oczyszczeniu, może być 
ponownie użyte. Z zanieczyszczonym opakowaniem postępować według tej samej 
procedury, co z substancją.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG

14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nie dotyczy Nie dotyczy

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Nie dotyczy Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy Nie dotyczy

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Produkt niebezpieczny dla 

środowiska : Nie
Produkt niebezpieczny dla środowiska : Nie

Zanieczyszczenia morskie : Nie

Brak dodatkowych informacji
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Transport drogowy
Brak danych

transport morski
Brak danych
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub 

mieszaniny
15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH
Nie zawiera składników od kandydata substancji REACH (y) liście
Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH
Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i rady z 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i 
przywozu niebezpiecznych chemikaliów.
Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącemu 
trwałych zanieczyszczeń organicznych

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Oceny bezpieczeństwa chemicznego dla substancji w tej mieszance nie zostały przeprowadzone.
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SEKCJA 16: Inne informacje
Brak dodatkowych informacji

SDS MPM REACH
Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi 
zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu.


