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KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

Data sporządzenia: 12.09.2001.
Data aktualizacji: 03.01.2014.

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA.

1.1. Identyfikacja mieszaniny.

Mydło Dezynfekujące Toaletowe

1.2. Zastosowanie mieszaniny.

Mydło glicerynowe w postaci płynnej do codziennej toaletowej (kosmetycznej i profesjonalnej -
higienicznej) pielęgnacji i DEZYNFEKCJI skóry ludzkiej. Pełne działanie na drożdżaki, bakterie,
grzyby i pochodne.

1.3. Identyfikacja producenta.

IMCA s.c. Jan Bogacki Magdalena Bogacka
ul. Lipowa 45;  Dąbrowa Chotomowska 05-123 Chotomów

tel. 22 353 96 56 faks 22 353 96 57
www.imca.com.pl e-mail: imca@imca.com.pl

Osoba odpowiedzialna: mgr Jan Bogacki

1.4. Numer telefonu alarmowego.

Tel. +48 22 353 96 56

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie  z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi – patrz pkt. 15
Wyrób nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia.

2.2. Elementy oznakowania.
Mieszanina nie wymaga oznakowania ostrzegawczego na opakowaniach.

2.3. Inne zagrożenia.
Nie są znane.
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3. SKŁAD/ INFORMACJE O SKŁADNIKACH.

A – Skład.

Sole potasowe i sodowe kwasów tłuszczowych olejów roślinnych, gliceryna, cukier, chlorek sodu,
chlorek potasu, triclosan, substancje zapachowe .
Igredients: sodium salt/ pottasium salt- fatty acids, glicerinum, sacharum album, triclosan, sodium
chloride, potassium chloride, aroma

B – Informacje o składnikach.

NR
CAS/WE

Substancja % Symbol
ostrzegawczy

Rodzaj
zagrożenia

Klasyfikacja
wg
67/548/EWG

3380-34-5
CAS: 3380-
34-5

Triclosan
(C12H7Cl3O2)

<0,30%*
Xi,

N;

R 36/38-50/53

Klasyfikacja
wg
1272/2008/WE

EINECS:
222-182-2

H319, H315,
H400, H410

*Zgodna z Dyrektywą Kosmetyczną 76/768/EEC (Aneks VI) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list
substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na
opakowaniach kosmetyków Dz.U. 2005 nr 72 poz. 642.

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY.

4.1. Opis środków pierwszej pomocy.

Wdychanie Nie istnieje zagrożenie
Kontakt ze skórą Nie istnieje zagrożenie
Połknięcie dużych ilości W przypadku połknięcia mieszaniny należy

przepłukać usta, Nie prowokować wymiotów -
możliwość wystąpienia pienienia prowadzącego do
zachłyśnięcia. W razie potrzeby skontaktować się
z lekarzem.

Kontakt z oczami W przypadku dostania się mieszaniny do oka należy
przemywać dużą ilością zimnej wody, przy odwiniętych
powiekach. W przypadku
podrażnienia udać się do okulisty.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia.
Nie dotyczy.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postępowania z poszkodowanym.
Brak specjalnych zaleceń. Stosować postępowanie objawowe.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU.

5.1. Środki gaśnicze.

Odpowiednie środki gaśnicze: produkt niepalny, stosować środki odpowiednie do palącego się
otoczenia. Niewłaściwe środki gaśnicze: nie są znane.
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5.2. Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną.
Nie są znane.

5.3. Informacje dla straży pożarnej.
Brak szczególnych informacji. Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone,
wyposażone we właściwą odzież i sprzęt ochronny.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZMIERZONEGO UWOLNIENIA
DO ŚRODOWISKA.

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

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska.
Powstrzymać wyciek. Nie są wymagane żadne środki specjalne.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania
skażenia.
Odzyskać lub przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Większe ilości
mieszaniny zebrać za pomocą czerpaków, szmat itp. do dowolnego pojemnika odpornego na
działanie wody. Zabrudzoną powierzchnię spłukać dużą ilością wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji.
Odnieść się również do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

7. POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE.

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania.

Mieszanina nie wymaga specjalnego postępowania. Przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich
wzajemnych niezgodności.

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach, w ogrzewanych magazynach w
temperaturze powyżej +5°C, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz
temperatury powyżej +30°C. W przypadku wystawienia na działanie promieni słonecznych
następuje ciemnienie mieszaniny, zaś ze wzrostem temperatury następuje znaczne jej rzednięcie.

7.3. Szczególne zastosowanie(a) końcowe.

Nie zostały określone.
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8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

Ochrona oczu: nie dotyczy (kosmetyk)
Ochrona rąk: nie dotyczy (kosmetyk)
Ochrona skóry: nie dotyczy (kosmetyk)
Ochrona dróg oddechowych: nie dotyczy (kosmetyk)
Najwyższe dopuszczalne stężenie
w środowisku pracy:

nie dotyczy (kosmetyk)

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE.

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

Postać: gęsty płyn
Kolor: naturalny słomkowy
Zapach: naturalny zapach mydła lub dedykowana kompozycja

zapachowa
Wartość pH – przy 20°C: ok. 7,0-11,5
Gęstość przy 20°C: 1,001 +/-0,003
Rozpuszczalność wodzie: bardzo dobra
Temperatura krzepnięcia : poniżej 00C
Temperatura wrzenia: ok. 100 °C
Właściwości wybuchowe : nie
Właściwości utleniające: nie

9.2 Inne informacje.
Brak.

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ.

10.1. Reaktywność.
Mieszanina nie jest reaktywna.

10.2. Stabilność chemiczna.
Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej
temperaturze i pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nią.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji.
Nie są znane.

10.4. Warunki, których należy unikać.
Nie są znane.

10.5. Materiały niezgodne.
Brak

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu.
Nie są znane.
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11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych.

Na skórze nie powoduje podrażnień
Oczy nie stwierdzono
Uczulenia nie stwierdzono
Inne brak danych

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE.

12.1. Toksyczność.
Brak.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu.
Biodegradacja: składniki wchodzące w skład produktu są łatwo biodegradowalne, jak każdego
naturalnego mydła.

12.3. Zdolność do bioakumulacji.
Brak danych.

12.4. Mobilność w glebie.
Badanie adsorpcji/desorpcji – brak danych.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB.
Skład mieszaniny wskazuje, iż nie spełnia ona kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem
XIII rozporządzenia REACH.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania.
Nie są znane.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów.

Sam produkt: Środek należy przekazywać zakładowi utylizacji
Opakowanie: Po umyciu może być przekazane do systemu recyklingu

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU.

Produkt nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.
14.1. Numer UN (numer ONZ).
Nie dotyczy.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN.
Nie dotyczy.

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

14.4. Grupa pakowania.
Nie dotyczy.
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14.5. Zagrożenia dla środowiska.
Nie dotyczy.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników.
Nie dotyczy.

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem
IBC.
Nie dotyczy.
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH.

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne
dla substancji i mieszaniny.

Pozwolenie Ministerstwa Zdrowia 1256/04.
Produkt opatentowany.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63
poz. 322).
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji
niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków
graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków Dz.U. 2005 nr 72 poz. 642.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
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 (Dz.
Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku, z późniejszymi zmianami). (REACH)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 171, poz. 1666; z 2004 r. Nr
243, poz. 2440; z 2007 r. Nr 174, poz. 1222; z 2009 r. Nr 43, poz. 353).
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z
2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690).
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. z 2005 r. Nr
11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
178, poz. 1380; z 2010 r. Nr 57, poz. 353)
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U.
2002 Nr 199, poz. 1671 z późn. zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 wraz z późniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638
z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.
nr 112.poz. 1206 z późniejszymi zmianami).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego.
Producent nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny. Klasyfikacja
przeprowadzona metodą obliczeniową.
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16. INNE INFORMACJE.

Osoba odpowiedzialna: mgr Jan Bogacki.

Opracowano na podstawie obecnej wiedzy producenta oraz kart charakterystyki poszczególnych
składników.

Zwroty R i zwroty H (wskazujące rodzaj zagrożenia) oraz akronimy symboli, klas zagrożenia i
kodów kategorii użyte w sekcji 3. Karty charakterystyki:

- R 36/38: Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
- R-50/53: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
- H315: Działa drażniąco na skórę.
- H319: Działa drażniąco na oczy.
- H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
- H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki:
- vPvB (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji.
- PBT (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna.

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu
wymagań bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego
używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego
stosowania niniejszego produktu.

Aktualizacja związana z dostosowaniem karty charakterystyki mieszaniny do najnowszych
wymogów prawnych/ zmian wymogów prawnych wprowadzonych rozporządzeniem 453/2010.

Ilość stron: 7.


