KARTA CHARAKTERYSTYKI
COLGATE-PALMOLIVE

AJAX Floral Fiesta Spring Flowers Konwalie

wersja : 01
Data :
Zastępuje :

30/11/2012
Zmiana

029-1037-0013

SEKCJA1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTAWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa :
Kod produktu :
1.2. Zidentyfikowane
zastosowania :
Użycie :
1.3. Dane dotyczące dostawcy
karty charakterystyki:

płyn
AJAX Floral Fiesta Spring Flowers Konwalie
029-1037-0013
Płyn do czyszczenia
Środek czystości domowej
Colgate-Palmolive (Poland) sp. z o.o., ul.
Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa

1.4. Numer telefonu alarmowego: Numer telefonu alarmowego:
PL infolinia: 801 66 11 66
Adres poczty elektronicznej:

dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00

infoSDS_ce@colpal.com

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Produkt ten nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą w sprawie preparatów niebezpiecznych 1999/45/WE.

2.1. Klasyfikacja substancji lub
mieszaniny
2.2. Elementy oznakowania.
Zwroty R :

Nie dotyczy

Zwroty S:

Nie dotyczy

2.3. Inne zagrożenia:

Brak informacji

Nie dotyczy

SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Nazwa

Sodium Dodecyl Benzene
Sulfonate

Numer CAS

68411-30-3

Numer WE

Klasyfikacja
Zakres stężeń
Xn, Xi; 22, 38 - Pomiędzy 1 i 5%
41

REACH
-- Registration

270-115-0

Klasyfikacja
CLP
(jeśliEye
Acute
Tox.4,
Dam.1, Skin Irrit.
2; H302, H318,
H315

Treść zwrotów R/H podana w sekcji 16.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
4.1.1.

Wdychanie :

Znikome ryzyko wystąpienia.

Kontakt ze skórą :

Spłukać wodą.

Kontakt z oczami :

W przypadku kontaktu z oczami, spłukać natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza.

Połknięcie :

Wypić szklankę mleka lub wody.
Nie wywoływać wymiotów.
Skontaktować sie z centrum zatruć (ośrodkiem toksykologicznym)

4.1.2. Dodatkowe informacje:
4.2. Najważniejsze ostre i
opóźnione objawy oraz skutki

Brak danych

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej
natychmiastowej pomocy lekarskiej i

Brak danych

5.1. Środki gaśnicze :

Rozpylona woda.
Uniwersalne suche proszki gaśnicze, CO2 (w zależności od typu pożaru i materiałów znajdujących się w
pobliżu)

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
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5.2. Szczególne zagrożenia
związane z substancją lub
mieszaniną:

Roztwór wodny, w znacznej części składający się z wody.

5.3. Informacje dla straży
pożarnej:

Zalecane stosowanie niezależnego aparatu oddechowego oraz odzieży ochronnej odpornej na chemikalia.

Niepalny

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
6.1. Indywidualne środki
ostrożności, wyposażenie

Zaleca sie stosowanie okularów ochronnych w przypadku możliwego kontaktu rozpryskującego się płynu z
Wyposażyć ekipę zajmującą się usuwaniem produktu we właściwe środki ochrony osobistej.

6.2.Środki ostrożności w
zakresie ochrony środowiska:

Nie dopuścić do przedostania się dużych ilości rozlanego płynu do kanalizacji i wód.

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

Nie dopuścić do przedostania się dużych ilości rozlanego płynu do kanalizacji i wód. Użyć materiału
sorpcyjnego i usunąć do specjalnego pojemnika na odpady najszybciej jak to możliwe.

6.4. Odniesienia do innych

Brak danych

Powiadomić władze w przypadku przedostania sie produktu do kanalizacji i wód.

Spłucz pozostałości dużą ilością wody.
Miejsca rozlania płynu mogą być śliskie.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności
dotyczące bezpiecznego
7.2. Warunki bezpiecznego
magazynowania, łącznie z
informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych
niezgodności :

Brak specjalnych zaleceń.

7.3. Szczególne zastosowania

Brak informacji
Postępuj zgodnie z informacjami znajdujacymi się na etykiecie.

Przechowywać w temperaturze powyżej temperatury zamarzania produktu.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczące kontroli:
Krajowe wartości najwyższych dopuszczlnych stężeń:
W normalnych warunkach użytkowania specjalne środki ochrony oczu lub skóry, ubranie ochronne nie są
8.2. Kontrola narażenia :
zalecane.
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Podczas przetwarzania i pakowania, gdzie możliwy jest kontakt ze skórą lub oczami, zaleca się korzystanie z
okularów ochronnych oraz gumowych rękawic.

Ochrona oczu:

Brak w normalnych warunkach.
Unikać kontaktu z oczami.

Ochrona skóry :

Brak w normalnych warunkach.

Ochrona dróg oddechowych:

Brak w normalnych warunkach.

SEKCJA 9: WŁASNOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1. informacje na temat podstawowych własności fizycznych i chemicznych
Wygląd:
Kolor:
Zapach:
Próg zapachu:
pH:
Temperatura
topnienia/krzepnięcia:
Początkowa temperatura wrzenia i

Płyn
Zielony
Perfumowany
Brak informacji
6.3
Brak informacji
Brak informacji

zakres temperatur wrzenia:

Temperatura zapłonu:
Szybkość parowania:
Palność (ciała stałego/gazu):
Górna/dolna granica palności lub
górna/dolna granica wybuchowości:

Brak informacji
Brak informacji
Brak informacji
Brak informacji

Prężność par (hpa):
Gęstość par:

Brak informacji
Brak informacji

Gęstość względna:

1.04

Rozpuszczalność:
Współczynnik podziału: noktanol/woda:
Temperatura samozapłonu:
Temperatura rozkładu:
Lepkość:

Całkowicie rozpuszczalny w wodzie.
Brak informacji

Właściwości wybuchowe:
Właściwości utleniajace:
9.2. Inne informacje:

Brak informacji
Brak informacji
Brak informacji

Brak informacji
Brak informacji
Tak jak woda

-

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1. Reaktywność:
10.2. Stabilność chemiczna:
10.3. Możliwość występowania
niebezpiecznych reakcji:

Nie w warunkach normalnych.
Nie przwiduje się żadnych reakcji niebezpiecznych.
Nie w normalnych warunkach.

10.4. Warunki, ktorych należy
unikać:
10.5. Materiały niezgodne:

Brak informacji

10.6. Niebezpieczne produkty
rozkładu:

Nie w warunkach normalnych.

Nie w warunkach normalnych.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczące
Kontakt ze skórą:

Produkt nie był testowany w całości.
Może wystąpić dyskomfort (uczucie pieczenia) skóry w przypadku długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu
Szybkie usunięcie produktu ( w ciagu kilku minut) poprzez spłukanie wodą zapobiega takim skutkom.

Kontakt z oczami :

Może wystąpić łagodny dyskomfort oczu (uczucie pieczenia) .
W przypadku kontaktu z oczami, wypłukac natychmiast dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzeam.
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W razie przypadkowego połknięcia małej ilości produktu (kilka ml), można się spodziewać przejściowych
dolegliwości żołądkowo-jelitowych, jednak nie przewiduje się żadnych ostrych, szkodliwych skutków.
>2000 mg/kg wagi ciała
(na podstwie toksycznych właściwości składników).

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksyczność

Brak informacji

12.2. Trwałośc i zdolność do
rozkładu:

Substancje powierzchniowo czynne znajdujące się w produkcie ulegają szybkiej

12.3. Zdolność do bioakumulacji: Brak informacji
12.4. Mobilność w glebie:

Brak informacji

12.5. Wyniki oceny PBT i vPvB:

Brak informacji
Brak informacji

12.6. Inne szkodliwe skutki
działania:

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
13.1. Metody unieszkodliwiania
odpadów

Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.
Nie usuwać do kanalizacji, wód lub do gruntu.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
14.1. Numer UN:

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z umową o transporcie (ADR, RID, UN, IMO,
IATA/ICAO)

14.2. Prawidłowa nazwa przwozowa UN

Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

Nie dotyczy.

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

14.5: Zagrozenia dla środowiska
14.6. Szczególne środki ostrożności dla
użytkowników
14.7. Transport luzem (zał. II do konwencji
MARPOL)

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i

Mieszanina detergentowa:

Rozporządzenie (WE) No. 648/2004 z 31 marca 2004 w sprawie detergentów
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji
i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz.1666 z późn. zm.)
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 uchylajace dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowotechnicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężerń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U,. Nr 217
poz.1833 z późn. zm.)
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)
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH)
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15.2. Ocena bezpieczeństwa
chemicznego:
Informacje umieszczone
dodatkowo:

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
W przypadku kontaktu z oczami, przemyc dużą ilością wody.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE
-Certyfikat analizy dla danego numeru serii potwierdzi zawartość procentową substancji aktywnej.
- Niniejsza karta charakterystyki uzupełnia wskazania umieszczone na opakowaniu. W szczególności należy przestrzegać wskazówek dotyczących
użytkowania
i ostrzeżeń umieszczonych
na etykiecie.
- Informacje przedstawione
w niniejszej karcie
charakterystyki mieszaniny chemicznej zostały sporządzone na podstawie najlepszej wiedzy
- Ponieważ warunki użytkowania i przechowywania produktu pozostają poza kontrolą Colgate-Palmolive, Spółka zrzeka się wszelkiej
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- Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią żadnej formy umowy lub zobowiązania handlowego.
R22- Działa szkodliwie po połknięciu
ZWROTY R / H
PRZEDSTAWIONE W SEKCJI 3 R38 - Działa drażniąco na skórę.
R35 - Powoduje poważne oparzenia.

R41 - Ryzyko poważnoego uszkodzenia oczu.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H315 -Działa drażniąco na skórę.
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

Dokument przygotowany data

11/30/2012

Dokument sprawdzony przez +
Niniejsza karta charakterystyki preparatu chemicznego została przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Nr
Rozporządzeniem Nr 453/2010
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