Pianka do mycia usuwa odory
Karta Charakterystyki
zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Data wydania: 29.10.2019 Data weryfikacji: 02.06.2022 Zastępuje wersję z dn.: 06.08.2021 Wersja: 2.1

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Postać produktu
Nazwa handlowa
Kod produktu
Rodzaj produktu
Pojemnik aerozolowy
Grupa produktów
Inne sposoby identyfikacji

:
:
:
:
:
:
:

Mieszanina
Pianka do mycia usuwa odory
PLNBRI214 (VRCBRI214-1)
Detergent
Rozpylacz
Produkt handlowy
Gencod : 3 383 482 306 486

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Przeznaczone do użytku ogólnego
Kategoria głównego zastosowania

: Stosowanie przez konsumentów

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Wytwórca
HARRIS SAS SASU
16 rue des rougeries CS31809
FR– 35400 Saint-Malo
France
T +33 (0) 2 96 63 88 22 - F +33 (0) 2 96 63 88 77
jacques@lebriochin.com - www.jacquesbriochin.fr

1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego

: INRS/ORFILA (France) : 33 1 45 42 59 59

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
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]
Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP)

: P102 - Chronić przed dziećmi.

2.3. Inne zagrożenia
Nie zawiera substancji PBT/vPvB ≥ 0,1% ocenianych zgodnie z załącznikiem XIII REACH
Mieszanina nie zawiera substancji włączonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH ze względu na
właściwości zaburzające układ hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzająca układ hormonalny zgodnie z kryteriami określonymi w
rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu równym lub większym niż 0,1 %
wag.
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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]

etanol; alkohol etylowy

Numer CAS: 64-17-5
Numer WE: 200-578-6
Numer indeksowy: 603-00200-5
REACH-nr: 01-211945761043

1–5

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Pierwsza pomoc - środki ogólnie
Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami
Pierwsza pomoc - środki po połknięciu

: Nigdy niczego nie podawać doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku złego
samopoczucia, należy zasięgnąć porady lekarza (pokazać etykietę, jeżeli to możliwe).
: Osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze. Zapewnić poszkodowanemu
odpoczynek.
: Zdjąć skażoną odzież i umyć wszystkie eksponowane okolice skóry wodą z delikatnym
mydłem, a następnie płukać ciepłą wodą.
: Natychmiast wypłukać dużą ilością wody. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku
utrzymywania się bólu lub zaczerwienienia.
: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Objawy/skutki narażenia

: Nie jest uważany za niebezpieczny w normalnych warunkach użytkowania.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze
Nieodpowiednie środki gaśnicze

: Piana. Suchy proszek. Ditlenek węgla. Woda rozpylana. Piasek.
: Nie używać silnego strumienia wody.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Brak dodatkowych informacji

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Instrukcje gaśnicze

Ochrona podczas gaszenia pożaru

02.06.2022 (Data weryfikacji)

: Schłodzić narażone pojemniki rozpylaną wodą lub mgłą wodną. Zachować ostrożność
podczas gaszenia pożaru produktów chemicznych. Unikać zanieczyszczenia środowiska
wodą używaną do gaszenia pożaru.
: Nie wchodzić do strefy ogarniętej pożarem bez sprzętu ochronnego i aparatu do
oddychania.
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SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Procedury awaryjne

: Oddalić zbędny personel.

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy
Wyposażenie ochronne
Procedury awaryjne

: Dostarczyć odpowiednią ochronę ekipom sprzątającym.
: Przewietrzyć strefę.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji i wód publicznych. Powiadomić władze, jeżeli ciecz dostanie się do ścieków lub wód publicznych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Metody usuwania skażenia

: Zebrać rozprzestrzeniony produkt jak najszybciej za pomocą obojętnych ciał stałych takich
jak glina lub ziemia okrzemkowa. Zebrać wyciek. Przechowywać z dala od innych
materiałów.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 8. Środki zmniejszenia narażenia / środki ochrony indywidualnej.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego
postępowania

: Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed opuszczeniem pracy umyć ręce i wszystkie
narażone części ciała wodą z łagodnym mydłem. Zapewnić odpowiednią wentylację w
miejscu pracy, aby zapobiec powstawaniu oparów.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Warunki przechowywania

Produkty niezgodne
Materiały niezgodne

: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i odpowiednio
wentylowanym miejscu z dala od: Poza użyciem, przechowywane pojemniki powinny zostać
zamknięte.
: Silne zasady. Silne kwasy.
: Źródła zapłonu. Bezpośrednie światło słoneczne.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli
8.1.1 Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy i dopuszczalne wartości biologiczne
Brak dodatkowych informacji
8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania
Brak dodatkowych informacji
8.1.3. Tworzą się substancje zanieczyszczające powietrze
Brak dodatkowych informacji
8.1.4. DNEL i PNEC
Brak dodatkowych informacji
8.1.5. Zarządzanie pasmami ryzyka
Brak dodatkowych informacji
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8.2. Kontrola narażenia
8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli
Brak dodatkowych informacji
8.2.2. Indywidualne wyposażenie ochronne
Osobiste wyposażenie ochronne:
Unikać wszelkiej niepotrzebnej ekspozycji.
Symbole osobistego sprzętu ochronnego:

8.2.2.1. Ochronę oczu lub twarzy
Ochrona oczu:
Gogle do pracy z chemikaliami lub okulary ochronne
8.2.2.2. Ochrona skóry
Ochrona rąk:
Stosować rękawice ochronne.
8.2.2.3. Ochrona dróg oddechowych
Ochrona dróg oddechowych:
Nosić odpowiednią maskę
8.2.2.4. Zagrożenia termiczne
Brak dodatkowych informacji
8.2.3. Kontrola narażenia środowiska
Inne informacje:
Nie jeść i nie pić oraz nie palić podczas używania produktu.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan skupienia
Barwa
Wygląd
Zapach
Próg zapachu
Temperatura topnienia
Temperatura krzepnięcia
Temperatura wrzenia
Łatwopalność
Granica wybuchowości
Dolna granica wybuchowości
Górna granica wybuchowości
Temperatura zapłonu
Temperatura samozapłonu
Temperatura rozkładu
pH
Lepkość, kinematyczna
Rozpuszczalność
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Kow)
Prężność par
Ciśnienie pary przy 50°C
Gęstość
Gęstość względna
Gęstość względna pary w temp. 20 °C

02.06.2022 (Data weryfikacji)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ciekły
Bezbarwna.
przezroczyste i bezbarwne
Charakterystyczny.
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niepalny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
10,5 +/-0.5
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
1,01 +/-0.02
Niedostępny
Niedostępny
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Charakterystyka cząstki

: Nie dotyczy

9.2. Inne informacje
9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego
Brak dodatkowych informacji
9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność
Brak dodatkowych informacji

10.2. Stabilność chemiczna
Nie ustalono.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Nie ustalono.

10.4. Warunki, których należy unikać
Bezpośrednie światło słoneczne. Skrajnie wysokie lub niskie temperatury.

10.5. Materiały niezgodne
Silne kwasy. Silne zasady.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
dym. Tlenek węgla. Ditlenek węgla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksyczność ostra (doustnie)
Toksyczność ostra (skórnie)
Toksyczność ostra (inhalacja)

: Nie sklasyfikowany
: Nie sklasyfikowany
: Nie sklasyfikowany

etanol; alkohol etylowy (64-17-5)
LD50 doustnie

10470 mg/kg masy ciała

LD50 przez skórę

15800 mg/kg masy ciała

LC50 Inhalacja - Szczur (Pył/mgła)

> 99999 mg/l

Działanie żrące/drażniące na skórę
Dodatkowe informacje

: Nie sklasyfikowany
pH: 10,5 +/-0.5
: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na
oczy
Dodatkowe informacje

: Nie sklasyfikowany
pH: 10,5 +/-0.5
: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
Dodatkowe informacje

: Nie sklasyfikowany
: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
Dodatkowe informacje

: Nie sklasyfikowany
: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Działanie rakotwórcze
Dodatkowe informacje

: Nie sklasyfikowany
: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Szkodliwe działanie na rozrodczość
Dodatkowe informacje

: Nie sklasyfikowany
: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione
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Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie jednorazowe
Dodatkowe informacje

: Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie powtarzane
Dodatkowe informacje

: Nie sklasyfikowany

Zagrożenie spowodowane aspiracją
Dodatkowe informacje

: Nie sklasyfikowany
: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pianka do mycia usuwa odory
Pojemnik aerozolowy

Rozpylacz

11.2. Informacje o innych zagrożeniach
11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
Brak dodatkowych informacji
11.2.2. Inne informacje
Potencjalne szkodliwe oddziaływanie na zdrowie
człowieka i możliwe objawy

: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego,
krótkotrwałe (ostre)
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego,
długotrwałe (przewlekłe)
Nie ulega szybkiej degradacji

: Nie sklasyfikowany
: Nie sklasyfikowany

etanol; alkohol etylowy (64-17-5)
LC50 - Ryby [1]

14200 mg/l

EC50 - Inne organizmy wodne [1]

5012 mg/l waterflea

EC50 - Inne organizmy wodne [2]

275 mg/l

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Pianka do mycia usuwa odory
Trwałość i zdolność do rozkładu

Nie ustalono.

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Pianka do mycia usuwa odory
Zdolność do bioakumulacji

Nie ustalono.

etanol; alkohol etylowy (64-17-5)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)

-0,32

12.4. Mobilność w glebie
Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Brak dodatkowych informacji

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
Brak dodatkowych informacji
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12.7. Inne szkodliwe skutki działania
: Unikać uwolnienia do środowiska.

Dodatkowe informacje

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenia dotyczące usuwania
produktu/opakowania
Ekologia - odpady

: Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.
: Unikać uwolnienia do środowiska.

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

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nie dotyczy

Nie dotyczy

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy

Nie dotyczy

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

14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Transport drogowy
Nie dotyczy
transport morski
Nie dotyczy
Transport lotniczy
Nie dotyczy
Transport śródlądowy
Nie dotyczy
Transport kolejowy
Nie dotyczy

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy

02.06.2022 (Data weryfikacji)
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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 substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH
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
Nie zawiera substancji podlegających ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 września
2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową: {0}.
Nie zawiera substancji podlegającej rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych.
Alergenne substancje zapachowe > 0,01%:
CITRAL
LINALOOL

Rozporządzenie w sprawie detergentów (648/2004/WE): Karta składnika:
Składnik

Numer CAS

%

AQUA

7732-18-5

≥10%

ALCOHOL

64-17-5

1 - 10%

SODIUM BICARBONATE

144-55-8

0,1 - 1%

TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE

164462-16-2

0,1 - 1%

SODIUM LAURYL SULFATE

73296-89-6

0,1 - 1%

SODIUM HYDROXIDE

1310-73-2

0,1 - 1%

CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE

68515-73-1

0,1 - 1%

Parfum

0,1 - 1%

SODIUM CAPRYLYL SULFATE

142-31-4

0,1 - 1%

CITRIC ACID

77-92-9

0,1 - 1%

ISOPROPYL ALCOHOL

67-63-0

<0,1%

MEK

78-93-3

<0,1%

CITRAL

5392-40-5

<0,1%

LINALOOL

78-70-6

<0,1%

DENATONIUM BENZOATE

3734-33-6

<0,1%

02.06.2022 (Data weryfikacji)
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Rozporządzenie w sprawie detergentów (648/2004/WE): Oznakowanie dotyczące zawartości:
Składnik

%

anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne

<5%

kompozycje zapachowe
CITRAL
LINALOOL
Zawiera substancję podlegającą rozporządzeniu (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie
wytwarzania i wprowadzania do obrotu niektórych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji
psychotropowych
15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje
Źródła danych

: 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.
: Żadne(a).

Inne informacje

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH:
Eye Irrit. 2

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2

Flam. Liq. 2

Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 2

H225

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319

Działa drażniąco na oczy.

Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS), EU
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.
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