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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu 

Postać produktu : Mieszanina 
Nazwa produktu :  
Rodzaj produktu : Detergent 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 
Szczegóły dot. zastosowań 
przemysłowych/profesjonalnych 

: Przeznaczony do użytku przez profesjonalistów 
Przemysłowy 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Produkt do czyszczenia 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 
Brak dodatkowych informacji 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Kraj Organ/Spółka Adres Numer telefonu 
alarmowego 

Komentarz 

Polska National Poisons Information Centre 
The Nofer Institute of Occupational 
Medicine (Łódź) 

ul. Teresy 8 
P.O. BOX 199 
90950 Łódź 

+48 42 63 14 724  

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) 

Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 3 H226    
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, 
kategoria 3, działanie narkotyczne 

H336    

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, 
kategoria 3, działanie drażniące na drogi oddechowe 

H335    

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, 
kategoria 1 

H372    

Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1 H304    
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie 
przewlekłe, kategoria 2 

H411    

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16 

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko. 
Łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Powoduje uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
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2.2. Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) : 

    

  

  GHS02 GHS07 GHS08 GHS09   
Hasło ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczeństwo 
Zawiera : Hydrocarbons, C9, aromatics; ksylen; dimetylobenzen; etylobenzen; fenyloetan; 

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H226 - Łatwopalna ciecz i pary. 

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 
P261 - Unikać wdychania par, mgły. 
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska. 
P301+P310+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z 
lekarzem, z OŚRODKIEM ZATRUĆ. NIE wywoływać wymiotów. 
P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z z lekarzem, z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ. 
P391 - Zebrać wyciek. 

Zwroty EUH : EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

2.3. Inne zagrożenia 

Brak dodatkowych informacji 

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] 

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, 
cyclics, aromatics (2-25%) 

(Numer WE) 919-446-0 
(REACH-nr) 01-2119458049-33 

≥ 50 Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H336 
STOT RE 1, H372 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

Hydrocarbons, C9, aromatics (Numer WE) 918-668-5 
(REACH-nr) 01-2119455851-35 

25 – 50 Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H336 
STOT SE 3, H335 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

butanon; keton etylowo-metylowy 
substancja posiada dopuszczalna(e) wartość/wartości 
narażenia zawodowego (PL); substancja z określoną 
na poziomie Wspólnoty wartością najwyższego 
dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy 

(Numer CAS) 78-93-3 
(Numer WE) 201-159-0 
(Numer indeksowy) 606-002-00-3 
(REACH-nr) 01-2119457290-43 

5 – 10 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 
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ksylen; dimetylobenzen 
substancja posiada dopuszczalna(e) wartość/wartości 
narażenia zawodowego (PL); substancja z określoną 
na poziomie Wspólnoty wartością najwyższego 
dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy 
(Uwaga C) 

(Numer CAS) 1330-20-7 
(Numer WE) 215-535-7 
(Numer indeksowy) 601-022-00-9 
(REACH-nr) 01-2119488216-32 

1 – 5 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 2, H373 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 3, H412 

mezytylen; 1,3,5-trimetylobenzen 
substancja z określoną na poziomie Wspólnoty 
wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w 
środowisku pracy 

(Numer CAS) 108-67-8 
(Numer WE) 203-604-4 
(Numer indeksowy) 601-025-00-5 
(REACH-nr) 01-2119463878-19 

1 – 5 Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Chronic 2, H411 

etylobenzen; fenyloetan 
substancja posiada dopuszczalna(e) wartość/wartości 
narażenia zawodowego (PL); substancja z określoną 
na poziomie Wspólnoty wartością najwyższego 
dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy 

(Numer CAS) 100-41-4 
(Numer WE) 202-849-4 
(Numer indeksowy) 601-023-00-4 
(REACH-nr) 01-2119489370-35 

1 – 5 Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
STOT RE 2, H373 
Asp. Tox. 1, H304 

 

Specyficzne stężenia graniczne: 

Nazwa Identyfikator produktu Specyficzne stężenia graniczne 
mezytylen; 1,3,5-trimetylobenzen (Numer CAS) 108-67-8 

(Numer WE) 203-604-4 
(Numer indeksowy) 601-025-00-5 
(REACH-nr) 01-2119463878-19 

( 25 ≤C ≤ 100) STOT SE 3, H335 

 
Uwaga C : Niektóre substancje organiczne są wprowadzane do obrotu w postaci określonego izomeru albo w postaci mieszaniny kilku izomerów. 
W tym przypadku dostawca musi podać na etykiecie, czy substancja jest określonym izomerem właściwym, czy mieszaniną izomerów. 
Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc - środki ogólnie : Niezwłocznie spłukać skórę i/lub oczy bieżącą wodą przez co najmniej 20 minut. 
Natychmiast wezwać lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do 
swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem 
zatruć lub z lekarzem. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną 
odzież. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Ze względu na ostrożność płukać oczy wodą. 
Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Nie powodować wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Objawy/skutki narażenia : Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
Symptomy/skutki w przypadku inhalacji : Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skórą : Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
Symptomy/skutki w przypadku połknięcia : Ryzyko obrzęku płuc. 

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

Leczenie objawowe. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek węgla. 
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Nieodpowiednie środki gaśnicze : Nie używać silnego strumienia wody. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Zagrożenie pożarowe : Łatwopalna ciecz i pary. 
Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku 
pożaru 

: Możliwość uwolnienia się toksycznych dymów. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Instrukcje gaśnicze : Schłodzić narażone pojemniki rozpylaną wodą lub mgłą wodną. Zachować ostrożność 
podczas gaszenia pożaru produktów chemicznych. Unikać zanieczyszczenia środowiska 
wodą używaną do gaszenia pożaru. 

Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Samodzielny, izolujący 
aparat ochronny do oddychania. Kompletna odzież ochronna. 

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 : Przewietrzyć strefę rozlewu. Nie narażać na nieizolowane płomienie i iskry. Zakaz palenia. 

Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Oddalić zbędny personel. 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 
Wyposażenie ochronne : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania 

dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej". 
Dostarczyć odpowiednią ochronę ekipom sprzątającym. 

Procedury awaryjne : Przewietrzyć strefę. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Unikać uwolnienia do środowiska. Powiadomić władze, jeżeli produkt dostanie się do ścieków lub wód publicznych. 

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

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia : Zebrać wyciek. 
Metody usuwania skażenia : Zebrać rozlany płyn za pomocą materiału wchłaniającego. Powiadomić władze, jeżeli 

produkt dostanie się do ścieków lub wód publicznych. 
Inne informacje : Usuwać materiały lub pozostałości stałe w upoważnionym zakładzie. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcai 8 i 13. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania 

: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego 
ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. 
Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające 
statycznemu rozładowaniu. Opary łatwopalne mogą nagromadzić się w kontenerze. 
Stosować urządzenia przeciwwybuchowe. Nosić indywidualne środki ochrony. Nie wdychać 
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu. 

Zalecenia dotyczące higieny : Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z 
produktem. 

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

Środki techniczne : Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. 
Warunki przechowywania : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. 

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać pod zamknięciem. 
Materiały niezgodne : Gwałtownie reaguje z utleniaczami (silnymi). 
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7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

butanon; keton etylowo-metylowy (78-93-3) 
UE - Orientacyjna wartość graniczna narażenia zawodowego (IOEL) 

Nazwa miejscowa Butanone 

IOEL TWA 600 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 200 ppm 

IOEL STEL 900 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 300 ppm 

Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy 

Nazwa miejscowa Butan-2-on 

NDS (OEL TWA) 450 mg/m³ 

NDSCh (OEL STEL) 900 mg/m³ 

Uwaga (PL) Skóra (Oznakowanie substancji notacją „skóra” oznacza, że wchłanianie substancji przez 
skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową) 

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286 

 

ksylen; dimetylobenzen (1330-20-7) 
UE - Orientacyjna wartość graniczna narażenia zawodowego (IOEL) 

Nazwa miejscowa Xylene, mixed isomers, pure 

IOEL TWA 221 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 50 ppm 

IOEL STEL 442 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 100 ppm 

Uwagi Skin 

Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy 

Nazwa miejscowa Ksylen mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4- 

NDS (OEL TWA) 100 mg/m³ 

NDSCh (OEL STEL) 200 mg/m³ 

Uwaga (PL) Skóra (Oznakowanie substancji notacją „skóra” oznacza, że wchłanianie substancji przez 
skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową) 

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286 

 

mezytylen; 1,3,5-trimetylobenzen (108-67-8) 
UE - Orientacyjna wartość graniczna narażenia zawodowego (IOEL) 

Nazwa miejscowa Mesitylene (Trimethylbenzenes) 

IOEL TWA 100 mg/m³ 
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mezytylen; 1,3,5-trimetylobenzen (108-67-8) 
IOEL TWA [ppm] 20 ppm 

Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

 

etylobenzen; fenyloetan (100-41-4) 
UE - Orientacyjna wartość graniczna narażenia zawodowego (IOEL) 

Nazwa miejscowa Ethylbenzene 

IOEL TWA 442 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 100 ppm 

IOEL STEL 884 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 200 ppm 

Uwagi Skin 

Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy 

Nazwa miejscowa Etylobenzen 

NDS (OEL TWA) 200 mg/m³ 

NDSCh (OEL STEL) 400 mg/m³ 

Uwaga (PL) Skóra (Oznakowanie substancji notacją „skóra” oznacza, że wchłanianie substancji przez 
skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową) 

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286 

8.2. Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli: 
Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. 
Osobiste wyposażenie ochronne: 
Dobrze dopasowane okulary ochronne. Rękawice. 
 

Ochrona rąk: 

Dane opierają się na danych literaturowych i informacjach od producentów rękawic lub pochodzą analogicznie z podobnych substancji. Należy 
pamiętać, że okres użytkowania rękawic chemicznych może w praktyce być znacznie krótszy niż czas przenikania obliczony zgodnie z EN 374 z 
powodu wielu czynników wpływających (np. Temperatury). Rękawice należy wymienić w przypadku oznak zużycia. Rękawice należy wymieniać w 
przypadku zanieczyszczenia i po każdej operacji chemicznej, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu. Rękawice należy zutylizować zgodnie 
z odpowiednimi przepisami krajowymi i lokalnymi. Rękawice ochronne odporne na chemikalia (EN 374). Odpowiednie materiały o krótkim 
kontakcie lub rozpryskiwania. Zalecane: co najmniej klasa przenikania 2, odpowiadająca> 30 minutom czasu przenikania zgodnie z EN 374: 
Kauczuk butylowy (IIR; grubość warstwy ≥ 0,5 mm) 

 

Ochrona oczu: 

Dobrze dopasowane okulary ochronne 

 

Ochrona skóry i ciała: 

Nosić odpowiednią odzież ochronną 

 

Ochrona dróg oddechowych: 

Zapewnić lokalny wyciąg lub ogólną wentylację pomieszczenia, aby ograniczyć stężenie mgieł i/lub oparów. W przypadku możliwości narażenia 
przez inhalację, zalecane jest noszenie sprzętu chroniącego drogi oddechowe. Maska przeciwgazowa z filtrem typu A 
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Symbole osobistego sprzętu ochronnego: 

  
Kontrola narażenia środowiska: 
Unikać uwolnienia do 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 : Ciekły 
Wygląd : ciecz. 
Barwa : Bezbarwna. 
Zapach : Rozpuszczalniki. 
Próg zapachu : Brak danych 
pH : Nie dotyczy 
Szybkość parowania względne (octan butylu=1) : Brak danych 
Temperatura topnienia : Nie dotyczy 
Temperatura krzepnięcia : Brak danych 
Temperatura wrzenia : Brak danych 
Temperatura zapłonu : 40 °C 
Temperatura samozapłonu : Brak danych 
Temperatura rozkładu : Brak danych 
Palność (ciała stałego, gazu) : Nie dotyczy 
Prężność par w temperaturze 20 °C : Brak danych 
Gęstość względna pary w temp. 20 °C : Brak danych 
Gęstość względna : 0,81 
Rozpuszczalność : Praktycznie niemieszalny. 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) : Brak danych 
Lepkość, kinematyczna : < 7 mm²/s 
Lepkość, dynamiczna : Brak danych 
Właściwości wybuchowe : Brak danych 
Właściwości utleniające : Brak danych 
Granica wybuchowości : Brak danych 

9.2. Inne informacje 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

Łatwopalna ciecz i pary. W przypadku pożaru, obecność niebezpiecznych oparów. 

10.2. Stabilność chemiczna 

Stabilny w warunkach normalnych. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach użycia. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami. Ciepło. Z dala od płomieni i iskier. Zlikwidować wszelkie źródła zapłonu. 

10.5. Materiały niezgodne 

Reaguje z utleniaczami (silnymi). 
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10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania. 

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 
 

butanon; keton etylowo-metylowy (78-93-3) 
LD50 doustnie, szczur 3460 mg/kg (metoda OECD 423) 

LD50 skóra, królik 5000 mg/kg (metoda OECD 402) 

LC50 Inhalacja - Szczur [ppm] > 7500 

LC50 Inhalacja - Szczur (Pary) 32 mg/l Source: RTECS 

 

Hydrocarbons, C9, aromatics 
LD50 doustnie, szczur 3592 mg/kg 

LD50 skóra, królik > 3160 mg/kg masy ciała Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 
Toxicity) 

LC50 Inhalacja - Szczur > 6,193 mg/l/4h Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) 

LC50 Inhalacja - Szczur (Pary) > 6,193 mg/l/4h 

 

ksylen; dimetylobenzen (1330-20-7) 
LD50 doustnie, szczur 3523 mg/kg Source: ECHA 

LD50 skóra, królik 12126 mg/kg masy ciała Animal: rabbit, Animal sex: male 

 

mezytylen; 1,3,5-trimetylobenzen (108-67-8) 
LD50 doustnie, szczur 6000 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: EU Method B.1 (Acute 

Toxicity (Oral)), 95% CL: 4920 - 7320 

LC50 Inhalacja - Szczur > 10,2 mg/l/4h Animal: rat 

LC50 Inhalacja - Szczur (Pył/mgła) 24 mg/l Source: RTECS 

 

etylobenzen; fenyloetan (100-41-4) 
LD50 doustnie, szczur 3500 mg/kg Source: ECHA, HSDB 

LD50 skóra, królik 15400 mg/kg Source: ECHA, ChemIDPLUS 

 

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) 
LD50 doustnie, szczur > 15000 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity) 

LC50 Inhalacja - Szczur > 13,1 mg/l Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) 

 
Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany 

pH: Nie dotyczy 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na 
oczy 

: Nie sklasyfikowany 
pH: Nie dotyczy 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę : Nie sklasyfikowany 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany 
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Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany 
 

ksylen; dimetylobenzen (1330-20-7) 

Grupa IARC 3 - Niedający się zaklasyfikować 

 

etylobenzen; fenyloetan (100-41-4) 

Grupa IARC 2B - Może być rakotwórczy dla ludzi 

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

: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować podrażnienie dróg 
oddechowych. 

 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane 

: Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 

 

butanon; keton etylowo-metylowy (78-93-3) 
NOAEC (inhalacja, szczur, para, 90 dni) 5014 mg/l 

 

Hydrocarbons, C9, aromatics 
NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 600 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-

Day Oral Toxicity in Rodents) 

 

ksylen; dimetylobenzen (1330-20-7) 
LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 150 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 

(Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EPA OPP 82-1 (90-Day Oral 
Toxicity) 

 

mezytylen; 1,3,5-trimetylobenzen (108-67-8) 
NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 600 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-

Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEC (inhalacja, szczur, para, 90 dni) 1,8 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 452 (Chronic Toxicity Studies) 

 

etylobenzen; fenyloetan (100-41-4) 
NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 75 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day 

Oral Toxicity in Rodents) 

 

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) 
NOAEL (skóra, szczur/królik, 90 dni) ≥ 495 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal 

Toxicity: 90-Day Study) 

 
Zagrożenie spowodowane aspiracją : Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 
 

600-T800 Industrial Degreaser  
Lepkość, kinematyczna < 7 mm²/s 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

Ekologia - ogólnie : Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
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Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
krótkotrwałe (ostre) 

: Nie sklasyfikowany 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
długotrwałe (przewlekłe) 

: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

 

butanon; keton etylowo-metylowy (78-93-3) 
LC50 - Ryby [1] 2993 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas 

EC50 - Skorupiaki [1] 308 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algi [1] 1972 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 96h - Algi [1] 2029 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

 

Hydrocarbons, C9, aromatics 
LC50 - Ryby [1] 9,2 mg/l Powołano się na dane toksykologiczne podobnego produktu 

EC50 - Skorupiaki [1] 3,2 mg/l Powołano się na dane toksykologiczne podobnego produktu 

EC50 72h - Algi [1] 0,42 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 72h - Algi [2] 0,29 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

Algi ErC50 2,9 mg/l Powołano się na dane toksykologiczne podobnego produktu 

 

ksylen; dimetylobenzen (1330-20-7) 
LC50 - Ryby [1] 2,6 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo 

gairdneri) 

EC50 - Skorupiaki [1] > 3,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia 

NOEC dla toksyczności przewlekłej dla ryb > 1,3 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo 
gairdneri) Duration: '56 d' 

 

mezytylen; 1,3,5-trimetylobenzen (108-67-8) 
LC50 - Ryby [1] 12,52 mg/l Test organisms (species): Carassius auratus 

EC50 - Skorupiaki [1] 6,01 mg/l Source: ECOTOX 

NOEC (przewlekła) 0,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

 

etylobenzen; fenyloetan (100-41-4) 
LC50 - Ryby [1] 5,1 mg/l Test organisms (species): Menidia menidia 

EC50 72h - Algi [1] 4,9 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum 

EC50 72h - Algi [2] 5,4 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 96h - Algi [1] 7,7 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum 

EC50 96h - Algi [2] 3,6 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

LOEC (przewlekłe) 1,7 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d' 

NOEC (przewlekła) 0,96 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d' 
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Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) 
EC50 72h - Algi [1] 0,94 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 72h - Algi [2] 0,53 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 96h - Algi [1] 1,2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 96h - Algi [2] 0,58 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

butanon; keton etylowo-metylowy (78-93-3) 
Trwałość i zdolność do rozkładu Łatwo ulegający biodegradacji w wodzie. 

 

Hydrocarbons, C9, aromatics 
Trwałość i zdolność do rozkładu Łatwo ulegający biodegradacji w wodzie. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

butanon; keton etylowo-metylowy (78-93-3) 
Czynnik biostężenia (BCF REACH) 3 (wartość obliczona) 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) 0,3 

 

ksylen; dimetylobenzen (1330-20-7) 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) 3,15 Source: HSDB 

 

mezytylen; 1,3,5-trimetylobenzen (108-67-8) 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) 3,42 Source: ICSC 

 

etylobenzen; fenyloetan (100-41-4) 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) 3,15 Source: HSDB 

12.4. Mobilność w glebie 

ksylen; dimetylobenzen (1330-20-7) 
Mobilność w glebie 537 Source: ECHA 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Brak dodatkowych informacji 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Przepisy lokalne (odpady) : Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Metody unieszkodliwiania odpadów : Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego centrum sortowania i 

zbiórki odpadów. 
Dodatkowe informacje : Opary łatwopalne mogą nagromadzić się w kontenerze. 
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SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

Zgodnie z ADR 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

Nr UN (ADR) : UN 1993 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR) : MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. 
Opis dokumentu przewozowego (ADR) : UN 1993 MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. ( ; ), 3, III, (D/E), NIEBEZPIECZNY DLA 

ŚRODOWISKA 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

ADR 
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADR) : 3 
Nalepki ostrzegawcze (ADR) : 3  

 
 : 

 

14.4. Grupa pakowania 

Grupa pakowania (ADR) : III 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Produkt niebezpieczny dla środowiska : Tak 
Inne informacje : Brak dodatkowych informacji 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Transport drogowy 
Kod klasyfikacyjny (ADR)  : F1  
Numer rozpoznawczy zagrożenia : 30  
Pomarańczowe tabliczki : 

 
Kod ograniczeń przewozu przez tunele (ADR) : D/E  

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 

Zgodnie z aneksem XVII rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 (REACH) stosuje się następujące ograniczenia: 

Kod 
referencyjny 

Dotyczy Wpisać tytuł lub opis 
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3(a) 600-T800 Industrial Degreaser ; butanon; 
keton etylowo-metylowy ; Hydrocarbons, 
C9, aromatics ; ksylen; dimetylobenzen ; 
mezytylen; 1,3,5-trimetylobenzen ; 
etylobenzen; fenyloetan ; Hydrocarbons, 
C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, 
aromatics (2-25%) 

Substancje lub mieszaniny, które odpowiadają kryteriom jednej z poniższych klas 
lub kategorii zagrożenia określonych w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008: Klasy zagrożenia 2.1–2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 typy A i B, klasy 2.9, 2.10, 
2.12, klasa 2.13 kategorie 1 i 2, klasa 2.14 kategorie 1 i 2 oraz klasa 2.15 typy A–
F 

3(b) 600-T800 Industrial Degreaser ; butanon; 
keton etylowo-metylowy ; Hydrocarbons, 
C9, aromatics ; ksylen; dimetylobenzen ; 
mezytylen; 1,3,5-trimetylobenzen ; 
etylobenzen; fenyloetan ; Hydrocarbons, 
C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, 
aromatics (2-25%) 

Substancje lub mieszaniny, które odpowiadają kryteriom jednej z poniższych klas 
lub kategorii zagrożenia określonych w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008: Klasy zagrożenia 3.1–3.6, klasa 3.7 – działanie szkodliwe na funkcje 
rozrodcze i płodność lub na rozwój, klasa 3.8 – działanie inne niż narkotyczne, 
klasy 3.9 i 3.10 

3(c) 600-T800 Industrial Degreaser ; 
Hydrocarbons, C9, aromatics ; ksylen; 
dimetylobenzen ; mezytylen; 1,3,5-
trimetylobenzen ; Hydrocarbons, C9-C12, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-
25%) 

Substancje lub mieszaniny, które odpowiadają kryteriom jednej z poniższych klas 
lub kategorii zagrożenia określonych w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008: Klasa zagrożenia 4.1 

40. 600-T800 Industrial Degreaser ; butanon; 
keton etylowo-metylowy ; Hydrocarbons, 
C9, aromatics ; ksylen; dimetylobenzen ; 
mezytylen; 1,3,5-trimetylobenzen ; 
etylobenzen; fenyloetan ; Hydrocarbons, 
C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, 
aromatics (2-25%) 

Substancje zaklasyfikowane jako gazy łatwopalne kategorii 1 lub 2, ciecze 
łatwopalne kategorii 1, 2 lub 3, substancje stałe łatwopalne kategorii 1 lub 2, 
substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, 
kategorii 1, 2 lub 3, substancje ciekłe samozapalne kategorii 1 lub substancje 
stałe samozapalne kategorii 1, niezależnie od tego, czy są one wymienione są w 
części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. 

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 

Rozporządzenie w sprawie detergentów (648/2004/WE): Oznakowanie dotyczące zawartości: 

Składnik % 
węglowodory alifatyczne ≥30% 

węglowodory aromatyczne 15-30% 

15.1.2. Przepisy krajowe 
Brak dodatkowych informacji 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Dostawca nie przeprowadził żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego odnośnie tej substancji lub mieszaniny 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Oznaki zmian: 

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi 

 Data wydania Zmodyfikowano  

 Data weryfikacji Dodano  

 Zastępuje Dodano  

2.1 Klasyfikacja zgodnie z wytyczną 
67/548/EWG [DSD] lub 
1999/45/WE [DPD] 

Usunięto  
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3.2 Skład/informacja o składnikach Zmodyfikowano  

8.1 Wartości graniczne narażenia Zmodyfikowano  

 

Skróty i akronimy: 

ADN Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych 
śródlądowymi drogami wodnymi 

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

ATE Oszacowana toksyczność ostra 

BLV Wartość ograniczenia ilościowego 

Numer CAS Numer CAS 

CLP Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 

DMEL Pochodny poziom powodujący minimalne zmiany 

DNEL Pochodny poziom niepowodujący zmian 

EC50 Średnie stężenie skuteczne 

Numer WE Numer Wspólnoty Europejskiej 

EN Norma europejska 

IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 

IMDG Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych 

LC50 Stężenie substancji powodujące śmierć 50% populacji organizmów testowych 

LD50 Dawka powodująca śmierć 50% populacji organizmów testowych 

LOAEL Najniższy poziom, przy którym obserwuje się szkodliwe zmiany 

NOAEC Stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian 

NOAEL Poziom dawkowania, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian 

NOEC Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian 

OEL Dopuszczalna wartość narażenia zawodowego 

PBT Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku 

REACH Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 

RID Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 

SDS Karta Charakterystyki 

vPvB Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

WGK Klasa zagrożenia dla wody 

 

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: 

Acute Tox. 4 (Dermal) Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria 4 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria 4 

Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kategoria 2 

Aquatic Chronic 3 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłę, kategoria 3 

Asp. Tox. 1 Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1 

Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2 
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Flam. Liq. 2 Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 2 

Flam. Liq. 3 Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 3 

Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 

STOT RE 1 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria 1 

STOT RE 2 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria 2 

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3, działanie narkotyczne 

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3, działanie drażniące na 
drogi oddechowe 

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

H226 Łatwopalna ciecz i pary. 

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 

H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. 

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H319 Działa drażniąco na oczy. 

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

 
Karta Charakterystyki dotyczy 
regionów 

: PL 

Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE > 2015: Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/830, 2020/878 (Załącznik II Rozporządzenia 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. 
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