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KARTA CHARAKTERYSTYKI  

 

Data sporządzenia: 2007-12-13  

Data aktualizacji: 2014-03-20 Wersja:3 

Spełnia wymagania przepisów Rozporz ądzenia  Komisji (UE) NR 453/2010  

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i ide ntyfikacja przedsi ębiorstwa  

1.1 Identyfikator produktu 

NIRAL GARD – NG 10 (butelka 1 l) – Mieszanina do ko nserwacji stali 

1.2  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancj i lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
Płynna gotowa mieszanina do czyszczenia, pielęgnacji wyrobów ze stali szlachetnej. 
Użycie mieszaniny: Produkt do użytku profesjonalnego. 

Zastosowania odradzane: inne zastosowanie niewskazane. 
1.3 Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki 
FIRMA:       Merida Sp. z o.o. 

ul. Karkonoska 59 
53 – 015 Wrocław 
Tel./fax: (71) 33 97 888 

Odpowiedzialny:     e-mail: justyna.golebiowska@merida.com.pl 

1.4 Numer telefonu alarmowego     +48 71 33 97 888 – w godzinach od 8 do 15 (od ponie działku do pi ątku)  

Sekcja 2: Identyfikacja zagro żeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Definicja produktu: mieszanina 
Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej późniejszymi 
zmianami. 
Klasyfikacja:        Xn; R65, R66  
Zagro żenia ludzkiego zdrowia:   Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku 

połknięcia. Powtarzające się  narażenie może powodować 

wysuszanie lub pękanie skóry 

Działanie na środowisko    Brak szkodliwego działania na środowisko 

Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej późniejszymi 
zmianami. Pełny zwrotów R podano w sekcji 16. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia 
podano w sekcji 11. 
2.2 Elementy oznakowania 
Symbol zagro żeń: 
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Wskazanie niebezpiecze ństwa: produkt szkodliwy 

Określenie zagro żenia: R65  – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia 
                                                         R66 –  Powtarzające się  narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry   
Warunki bezpiecznego  
stosowania:   S2  – chronić przed dziećmi 
    S23  – nie wdychać rozpylonej cieczy 
                                                         S24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
                                                         S62 – w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady  
                                                         lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę 

2.3 Inne zagro żenia      Brak. 

3.1 Mieszaniny  

Komentarz cz ęści składowych: Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w sekcji 16. 

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

W razie dostania si ę do dróg    Zapewnić dopływ świeżego powietrza. 
oddechowych:   W przypadku nie ustąpienia objawów, wezwać pomoc medyczną 

Kontakt ze skór ą:  Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć natychmiast dużą ilością 
wody. 

Kontakt z oczami:  Płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą przy otwartych 
powiekach, nałożyć jałowy opatrunek, skontaktować się z lekarzem. 

Droga pokarmowa: Popić dużą ilością wody, nie wywoływać wymiotów, natychmiast 
skontaktować się z lekarzem.  

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach 

Nazwa Chemiczna  Identyfikatory  % Klasyfikacj a 

67/548/EWG Rozporz ądzenie WE Nr 127/2008[CLP]  

Benzyna(ropa naftowa) alkilat 
ciężki 

Niskowrząca modyfikowana 
frakcja benzynowa                              
> 30% 

CAS: 64741-65-7 
Nr WE: 265-067-2 
Nr indeksowy: 649-275-00-4 
Nr rejestracji: nie dotyczy 

<30 Xn, R65, R66 Carc. 1B, H350 
Asp. Tox. 1, H304 
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4.2 Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia 

Potencjalne ostre nara żenie na zdrowie: Może wywoływać podrażnienia skóry i oczu. Może powodować 
podrażnienia gardła, żołądka. 

Objawy wynikaj ące z nadmiernej Kontakt z okiem: łzawienie, zaczerwienienie. 
ekspozycji: Kontakt ze skórą: podrażnienie, zaczerwienienie. 
  Spożycie: nudności, ból żołądka. 

4.3  Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej  
       i  szczególne post ępowania z poszkodowanym 

Wskazówki dla lekarza:    Leczenie objawowe.  

Sekcja 5: Post ępowanie w przypadku po żaru 

5.1 Środki ga śnicze 
Stosowany środek gasz ący:  Użyć środka gaśniczego odpowiedniego dla otaczającego ognia 
Niewłaściwe środki ga śnicze:   Zwarty strumień wody – ryzyko rozprzestrzenienia pożaru.  

5.2 Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą 
W wyniku pożaru mogą tworzyć się szkodliwe dla zdrowia opary (tlenek węgla CO) – stosować środki ochrony dróg 
oddechowych. 

5.3 Informacje dla stra ży po żarnej 
Specjalny sprz ęt ochronny  Podstawowy sprzęt ochrony osobistej oraz indywidualne aparaty 
dla stra żaków:  oddechowe. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadków 

chemicznych zapewnia odzież stosowana przez strażaków 
(włączając hełmy, buty ochronne i rękawice). 

Dodatkowe wskazówki: Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę używaną do 
gaszenia ognia, muszą być usunięte zgodnie z przepisami.  

Sekcja 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Dla osób nienale żących     Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby 
do personelu udzielaj ącego pomocy:  ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio 

przeszkolonym. Nie dotykać, ani nie przechodzić po rozlanym 
materiale. Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać 
zanieczyszczenia oczu i skóry. Zapewnić odpowiednią wentylację. 

Dla osób udzielaj ących pomocy: Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał 
wyłącznie przeszkolony personel. Stosować środki ochrony 
indywidualnej. 

6.2 Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska  

W przypadku uwolnienia większych ilości preparatu należy nie dopuścić do rozprzestrzenienia się w środowisku 
naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze. 

6.3 Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania ska żenia 
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Metody zapobiegaj ące     O ile to możliwe zlikwidować wyciek, uszczelnić, uszkodzone 
rozprzestrzenianiu si ę wycieku:  opakowania umieścić w pojemniku ochronnym. miejsca 

gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować. 
Metody likwidacji wycieku:   Zebrać za pomocą materiałów wchłaniających ciecze (piasek, żwir, 

ziemia okrzemkowa, trociny itp.). Następnie umieścić  
w pojemnikach na odpady i usunąć zgodnie z przepisami 
dotyczącymi odpadów. 

6.4 Odniesienie do innych sekcji 

Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w sekcji 1. 
Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano sekcji 8. 
Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w sekcji 13. 

Sekcja 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie 

7.1 Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania 

Zalecenia:  Należy stosować środki ostrożności dotyczące obchodzenia się  
z chemikaliami. Przy pracy z koncentratem stosować środki ochrony 
indywidualnej (sekcja 8). Nie stosować w postaci aerozolu. Nie 
mieszać z innymi preparatami.  

Zalecenia dotycz ące ogólnej    Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. 
higieny pracy: Nieużywane pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Stosować 

zgodnie z przeznaczeniem. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ączenie z informacjami dotycz ącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodno ści 
Składować w miejscu chłodnym i suchym. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie magazynować  
w innych niż oryginalne opakowania. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia.  
Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi  
i paszami dla zwierząt. 

7.3 Szczególne zastosowanie (-a) ko ńcowe 
Zalecenia: Mieszanina na konserwacji stali. 
Rozwiązania specyficzne dla sektora przemysłowego:  Niedostępne.  

Sekcja 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotycz ące kontroli 

Zalecane procedury monitoringu: 
Unikać wdychania oparów, aerozoli i cząsteczek. Zadbać o skuteczną wentylację wywiewną na stanowiskach pracy.  

Poziomy oddziaływania wtórnego: Brak  

8.2 Kontrola nara żenia 
Produkt nie posiada w swoim składzie komponentów podlegających kontroli narażania  
Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. 
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Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Przed przerwą i po pracy umyć dokładnie ręce wodą. Zapewnić odpowiednią 
wentylację. 

Stosowne techniczne środki kontroli: W przypadku kiedy użytkownik generuje pył, gaz, opary lub mgiełkę, 
należy stosować bariery procesowe, miejscowe wyciągi oparów lub 
inne zabezpieczenia techniczne pozwalające utrzymanie poziomu 
narażenia poniżej zalecanych statutowych granic. 

Indywidualne środki ochrony: Podczas stosowania preparatu nie pić, nie spożywać posiłków 
Środki zachowania higieny nie palić tytoniu. Myć ręce przed każdą przerwą  

i po zakończeniu pracy. Trzymać z dala od żywności, napojów  
i pasz. 

Ochrona oczu lub twarzy:  Przy pracy z koncentratem zalecane są okulary ochronne typu gogle 
w przypadku powstawania aerozoli ochrona twarzy. 

Ochrona r ąk:  Zalecane rękawice ochronne, chroniące przed chemikaliami 
wykonane np. z nitrylu, neoprenu lub innego materiału odpornego na 
działanie zasad. Kremy ochronne mogą być stosowane w celu 
ochrony narażonych partii skóry, nie należy ich stosować po 
zetknięciu skóry z preparatem. 

Ochrona ciała:  W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór 
ochronny odpowiedni do potencjalnego ryzyka  
i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed przystąpieniem do 
pracy. 

Inne środki ochrony  Przed rozpoczęciem operowania preparatem należy dobrać 
i specjalne środki higieny:  środki ochrony skóry, bazując na wykonywanych zadaniach  

i związanych z nim zagrożeniem. Podlegają one zatwierdzeniu prze 
specjalistę BHP. 

Ochrona dróg oddechowych: Jeśli pracownicy są narażeni na stężenia powyżej dopuszczalnej 
wartości, powinni stosować odpowiednie, legalizowane urządzenia 
oddechowe. Właściwie dopasowany aparat oddechowy , 
wyposażony w filtr powietrza lub zasilany powietrzem, zgodny z 
zatwierdzoną normą powinien być noszony, kiedy ocena ryzyka 
wskazuje, że to jest konieczne. Wybór maski oddechowej powinien 
być dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu 
ekspozycji, niebezpieczeństwa produktu  
i limitów bezpieczeństwa pracy wybranej maski. 

Kontrola nara żenia środowiska: 

Zapobiec bezpośredniemu wyciekowi do kanalizacji/wód powierzchniowych. Nie wolno zanieczyszczać wód 
powierzchniowych i rowów odwadniających chemikaliami czy zużytymi opakowaniami. Rozlany produkt lub 
niekontrolowane wycieki do wody powierzchniowej należy zgłosić odpowiednim organom zgodnie z przepisami krajowymi 
i lokalnymi. Wywozić jak odpady chemiczne, zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. 

Sekcja 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne 
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9.1 Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych 

Wygl ąd:      Ciecz 
Kolor:      Bezbarwny 
Zapach:      Specyficzny dla produktu 
Próg zapachu:     Niedostępne 
pH:      20°C: 7,5 ± 0,5 
Temperatura krzepni ęcia/topnienia:  Nie ustalona 
Początkowa temperatura wrzenia 
i zakres temperatur wrzenia:   190 C    
Temperatura zapłonu:    + 75 C 
Szybko ść parowania:    Niedostępne 
Palno ść:     Nie dotyczy 
Górna/dolna granica palno ści/ 
wybuchowo ści:     Nie dotyczy 
Prężność par:     Nie dotyczy 
Gęsto ść par:     Nie dotyczy 
Gęsto ść wzgl ędna:    20°C: 0,99 ± 0,005 g/cm3 
Rozpuszczalno ść w wodzie:                 Całkowicie mieszalny 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:  0,064 
Temperatura samozapłonu:   Nie dotyczy 
Temperatura rozkładu:   Nie dotyczy 
Lepko ść:      20°C < 3,37 m `Pas 
Właściwo ści wybuchowe:   Nie dotyczy 
Właściwo ści utleniaj ące:    Nie dotyczy      

9.2 Inne informacje     Brak dodatkowych informacji 

Sekcja 10: Stabilno ść i reaktywno ść 

10.1 Reaktywno ść 

Dla tego produktu lub jego składników nie ma jednoznacznych danych testowych dotyczących reaktywności. Trzeba 
unikać łączenia tego preparatu z innymi szczególnie z mocnymi kwasami. 

10.2 Stabilno ść chemiczna                                

Produkt jest trwały przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu. 

10.3 Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji 

W prawidłowych i normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne reakcje. 

10.4 Warunki, których nale ży unika ć 

Produkt stabilny w zalecanych warunkach obchodzenia się i przechowywania (patrz sekcja 7).  

10.5 Materiały niezgodne     Nie dotyczy. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu    Brak. 
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Sekcja 11: Informacje toksykologiczne  

11.1 Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych 

Toksyczno ść ostra 

Nazwa składnika Wynik Gatunki Dawka Narażenie 

Mieszanina NIRAL GARD LD50: doustnie 
LD50: skóra 

Szczur 
Szczur 

5153 mg/kg 
9500 mg.kg 

- 

Działanie dra żniące:    Może powodować podrażnienia 
Działanie żrące:     Nie ma działania żrącego 
Działanie uczulaj ące:    Nie powoduje uczuleń 
Toksyczno ść dla dawki powtarzalnej:  Brak 
Rakotwórczo ść:     Nie wywołuje 
Mutagenno ść:     Nie wywołuje 
Szkodliwe działanie na rozrodczo ść:  Nie wywołuje 
 Informacje dotycz ące prawdopodobnych dróg nara żenia  
Wdychanie:     Może powodować podrażnienie błon śluzowych 
Skóra:      Może powodować uczulenie skóry 
Oczy:      Może powodować podrażnienia i zaczerwieniania 
Połkni ęcie:     Może powodować podrażnienie błon śluzowych 
Opóźnione, bezpo średnie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałe :   

Spożycie:   Do poważnych objawów można zaliczyć: bóle żołądka 
Kontakt ze skór ą:             Długotrwałe działanie może powodować wysuszenie skóry 
Kontakt z oczami:  Do poważnych objawów można zaliczyć: ból, łzawienie, zaczerwienienie  

Inne informacje: 

Brak danych na temat samej mieszaniny. Mieszanina została oceniona zgodnie ze zwykle stosowaną metodą, określoną 
przez Dyrektywę Unii Europejskiej 1999/45/EC i został odpowiednio sklasyfikowany pod kątem toksyczności – sekcja 2 i 
16.  
Przy właściwym obchodzeniu się i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem produkt według naszych doświadczeń nie 
powoduje działania szkodliwego dla zdrowia.  

Sekcja 12: Informacje ekologiczne  

12.1 Toksyczno ść 

Nazwa składnika Wynik Gatunki Narażenie 

Mieszanina NIRAL GARD LC50: 1919 mg/l bezkręgowce - 

12.2 Trwało ść i zdolno ść do rozkładu   Brak danych na temat preparatu. 

12.3 Zdolno ść do biokumulacji  

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 
648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów. 

12.4 Mobilno ść w glebie      Brak danych na temat preparatu. 
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12.5 Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB   Nie dotyczy 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. Produkt został oceniony wg konwencjonalnej 
metody w myśl przepisu 1999/45/EU i został sklasyfikowany jako nie zagrażający środowisku naturalnemu, lecz 
zawierający substancje mogące być niebezpieczne dla środowiska. Szczegóły w sekcji 3 i 15.Brak doniesień  
o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. 
Klasa zagrożenia dla wody: WGK-1 (klasyfikacja własna): słabo zagrażające wodzie. 

Sekcja 13: Post ępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów  

Produkt Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do 
minimum. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. 
Mniejsze ilości zdeponowane mogą być razem z domowymi 
śmieciami lub mocno rozcieńczone wprowadzone do kanalizacji. 
Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ścieków. 

Opakowanie:   Wypłukać wodą, usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi  
i rozporządzeniami. 

Kod odpadu produktu:                    20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 
                                                          20 01 – odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie  

(z wyłączeniem 15 01) 
                                                         20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29* 
Klasyfikacja ta dotyczy samego preparatu, bez zmieszania z innymi substancjami i preparatami. 

. 

Kod odpadu opakowani           15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i 
ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach 

15 01 – odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi 
opakowaniami 

                                                        15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych. 

Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2006/12/WE i 94/62/WE, dyrektywa Rady 91/689/EWG. 
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z późn.zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z późn. zm. 
 
Specjalne środki ostro żności: Usuwać produkt i opakowanie w sposób bezpieczny.  

Sekcja 14: Informacje dotycz ące transportu 
 

 ADR/RID ADN/ADNR IMGD IATA 

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

Prawidłowa nazwa przewozowa 
UN 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
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Klasa( -y) zagro żenia w 
transporcie  

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Grupa pakowania  Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Zagro żenia dla środowiska  Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Szczególne środki ostro żności 
dla u żytkowników 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC    Nie dotyczy 

Sekcja 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych 

15.1 Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny 

-Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/9/3 i 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami  
-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 z późniejszymi zmianami  
-Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179 poz. 1485 z 2005r.) wraz z późniejszymi 
zmianami. 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. ( Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833 ) wraz z 
późniejszymi zmianami. 
 -Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 wraz z 
późn. zm.)  
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników 
organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów (Dz.U. 2007 nr 11 poz. 72)  
-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. 2005 nr 11 poz. 86)  
-Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 )  
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz. 166 z 2011 r)  
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i ich 
mieszanin (Dz.U. z 2012r., poz. 1018)  
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012r., poz. 445) 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21).  
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. 
2011 nr 95 poz. 558)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania 
rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, preparatach do odnawiania pojazdów (Dz.U. 2005 nr 216 
poz. 1826) 
 - Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości 
granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w 
sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu 
pracy.  
- Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych 
wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 
2000/39/WE. 
 - Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości 
narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE.  
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 354 z 31 grudnia 2008 roku)  
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin 
niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne 
dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. z 2012r. poz. 688)  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
(Dz.U. 2012 nr 0 poz.1031)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz.U z 2005, nr 259, poz. 2173).  
- Ustawa o preparatach biobójczych (Dz.U 2002 Nr 175, poz. 1433).  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania 
substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania 
wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny(Dz.U z 2013r. poz.180)  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.03.169.1650, Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690, Dz.U.11.173.1034)  
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników 
lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U z 2012r., poz. 890) 
 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U z 2011, nr 227, poz. 1367 )  
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.  
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013r., poz. 888) 
- Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 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.z 2013r., poz. 815).  
- Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego 
przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym 
przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie 9 maja 1980r (Dz.U.z 2013r., poz. 840). 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów 
kosmetycznych.  
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- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii produktów będących 
kosmetykami (Dz.U. 2003 nr 125, poz. 1168).  
- Rozporządzenie 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 Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list subwencji 
niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych 
umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 540).  
- Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. 2001 nr 42, poz. 473)  
- Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów  
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII  
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia 
(odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych) 
- Rozporządzenie Komisji WE Nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia  
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylająca niektóre dyrektywy 
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych 
 
 
15.2 Ocena bezpiecze ństwa chemicznego   Nie dokonano. 

Sekcja 16: Inne informacje 

Zakres wystawiania karty charakterystyki:   bezpieczeństwo produktu. 
Pełna tre ść klasyfikacji DSD/DPD]:                Xn – produkt szkodliwy 
                                                                                     
Pełny tekst skróconych zwrotów R:   R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku       
                                                                                   połknięcia 
                                                                        R66 -   powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie   

                                                                                   lub pękanie skóry 

Pełny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]: 
Carc. 1B, - może powodować raka- Kategoria 1 
Asp. Tox. – połknięcie grozi śmiercią 
Pełny tekst skróconych zwrotów H 
H304- Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 
H350 - Może powodować raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie 
powoduje zagrożenia>. 
 
Aktualizacja: dotyczy sekcji 1 do 16 zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 453/2010. 
Szkolenia Zaleca się by osoby mające bezpośredni kontakt z preparatem odbyły specjalistyczne szkolenia na temat 
postępowania z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi, niebezpiecznymi dla zdrowia lub życia. 
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Instrukta ż:  Przestrzegać  zaleceń zawartych w danej Karcie Charakterystyki Mieszaniny Niebezpiecznej. 
Źródło danych:  Skład produktu w sekcji 3 karty podano zgodnie z informacjami sekcji 3 karty producentów/dostawców 
i/lub internetowych baz danych oraz obowiązujących przepisów dotyczących substancji/mieszanin niebezpiecznych. 
Osoba odpowiedzialna: Justyna Goł ębiowska, Roman Kurbiel-Salamonowicz 
Informacje zawarte w tej karcie dotycz ą tylko wy żej wymienionego produktu i opracowana została na po dstawie 
obowi ązujących w Polsce przepisów dotycz ących substancji i mieszanin chemicznych nakładem Fi rmy MERIDA 
Sp. z o. o. 
Prezentuj ą one dane oparte na obecnym stanie wiedzy naukowej i technicznej. 
Dane techniczne zawarte w tej karcie nie s ą specyfikacja jako ściow ą i nie mog ą stanowi ć podstawy  
do jakichkolwiek roszcze ń prawnych (reklamacji). 
Pozostawia si ę użytkownikowi własn ą odpowiedzialno ść za upewnienie si ę czy te informacje s ą odpowiednie 
 i kompletne dla specyficznego u życia produktu. 
Wykorzystywanie informacji zawartych w karcie chara kterystyki w celach innych ni ż te, które zostały okre ślone 
przepisami Ustawy o substancjach i mieszaninach che micznych, wymaga uzyskania zgody wystawcy. 

Firma zastrzega sobie prawo modyfikacji danych bez powiadomienia. Jakiekolwiek zmiany danych spowoduj ą 
aktualizacj ę Karty Charakterystyki. 

     KONIEC KARTY CHARAKTERYSTYKI 


