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PRODUKT: ODSWIEZACZ POWIETRZA W ZELOWYCH KULKACH ORIENT

WydaniePL: 13.10.2016
Aktualizacja: 17.09.2019

Wersja: 2 / PL

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA __

1.1. Identyfikacja substancji / mieszaniny:

Nazwa handlowa: ODSWIEZACZ POWIETRZA W ZELOWYCH KULKACH ORIENT.

EAN: 5907637316830

Inne sposoby identyfikacji: nie dotyczy.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji Iub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie zidentyfikowane: odswiezacz powietrza.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

1.3. Dane dotycz^ce dostawcy karty charakterystyki:

Producent:

MB ELIXSP. ZO.O. SP. K.

Ul. Macieja Przybyty 22, 54-512 Wroctaw, Polska.

Telefon: 0048 71 387 85 33 (czynny w godzinach 8-16).

https://airf resh24.com/

e-mail: office@airfresh24.pl

Dystrvbutor:

E.LECLERC-POLSKA Seamark Polska Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, Polska

Telefon: 0048 22 264 50 67

http://www.e-lecierc.pl

1.4. Numertelefonu aiarrnowego:

112 oraz 0048 71 387 85 33 (czynny w godzinach 8-16).

2. IDENTYFiKACJAZAGROZEN __

2.1. Kiasyfikacja substancji !ub mieszaniny.

Produkt nie jest klasyfikowany.

2.2. Eiernenty oznakowania:

Zgodnie z dvrektvwSj 1272/2003/EC:

Piktogram: brak.

Hasfo ostizegawciie: brak.

Zwroty wskazujqce rodzaj zagrozenia: brak.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P101 - W razie koniecznosci zasi^gni^cia porady lekarza, nalezy pokazac pojemnik Iub etykiet^.

P102 - Chronic przed dziecmi.

P262 - Nie wprowadzac do oczu. na skor§ Iub na odziez.

P301- W PRZYPADKU POtKNI^CIA:

P313 - Zasi^gna^c porady/zgtosic si^ pod opiek? lekarza.

Dodatkowe wymogi dotyczqce etykietowania:

EUH208 - Zawiera mieszaniny 5-chicro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one i 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Moze powodowac
wystapienie reakcji aiergicznej.

2.3. inne zagrozenia.

Nie ma.



-® Karta Charakterystyki zgodna z zat.ll do Rozporzqdzenia Komisji (UE) NR 2015/830 Page 2/6

PRODUKT: ODSWIEZACZ POWIETRZA W ZELOWYCH KULKACH ORIENT

WydaniePL: 13.10.2016
Aktualizacja: 17.09.2019

Wersja: 2 / PL

3. SKLAD I INFGRMACJE O SKLADNIKACH

3.2. Mieszanina.

SKJLAPNIKI

ethyl alcohol

". «AS • ' . . .

64-17-5

;L . Hirtei- ; ^

200-578-6

Klasyfflkacja
liTi/2008

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

Nr indeksowy .

603-002-00-5

Mr REACH

01-2119457610-43-0031

Stflenie
P

2,8-3

Pefr?y tekst zwrotow przytoczony zostat w punkcie 16 karty.

4. SRODKi PIERWSZEJ POMOCY
4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy:

Wdvchanie:
Jes'i pojamiaja. si^ objawy alergiczne wyjsc / wyprowadzic na svvieze powieirze. W razie potrzeby skontaktowac si§ z lekarzem.

Kontakt ze skonj.'
Zanieczyszczona. skor$ przemyc duza. ilosci^ wody. W razie potrzeby skontaktowac si§ z lekarzem.

Kontakt z oczami:
W przypadku kontaktu z oczami przemyc je natychmiast duza. iloscia. bieza.cej wody, przez 10-15 minut przy otwartych
powiekach. W razie potrzeby skontaktowac si§ z lekarzem.

Natychmiast wyplukad usta i popic duza, iloscia. wody. Skontaktowac si^ z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia:
W przypadku bezposredniego kontaktu z oczami moze powodowac podraznienie, zaczerwienienie, tzawienie. Kontakt ze skora,
moze powodowac sw^dzenie, miejscowe zaczerwienienie. Po spozyciu moze powodowac podraznienie Won Sluzowych
przewodu pokarmowego i zot^dka, nudnosci, wymioty, zaparcia, bole brzucha.Produkt moze powodowac reakcje alergiczne na
skorze szczegoinie wrazliwych ludzi.

4.3. Wskazania dotycz^ce wszelkiej natychmiastowej pornocy tekarskiej I szczegolnego post^powania z
poszkodowanym.
Brak szczegolnych wymagari. Stosuje si§ leczenie objawowe. Zapewnic pomoc lekarza zgodnie z SDS.

5, POST^PGWANIEWPRZYPADKI POZARU
5.1. Srodki gasnicze:

Piana, proszki gasnicze, dwutlenek wfgla.rozpryskowy strumien wody Przystosowac srodek gasniczy do srodowiska pozaru.

5.2. Szczegoine zagrozetiia zwiqzane z substancj^ lub mieszaninq:

Podczas spalania moze uwalniac si§ tlenek w^gla, dwutlenek w^gla, dym, niezidentyfikowane substancje organiczne.

5.3. Hforraacje dla s*.ra*y pozarnoj:
Schfcdzi; pojemniki i personel zraszaj^c woda.. Stosowac srodki ochrony drog oddechowych i odziez ochronnq.

Inne iisrormacje: nie dopuicic do skazania zanieczyszczonq woda. z gaszenia pozaru wod powierzchniowych lub gruntowych.
Pozosiafosci po pozarze i i'anieczvszczona wod§ z gaszenia przekazac do utylizacji zgodnie z obowia.zuja.cymi przepisami.

6. POSTEPOWAWiE W PR1TPADKU NSEZAM1ERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Zapewnic cdpowiedniq wen'ylacie. Uzywac srodki ochrony indywidualnej.

6.2. Srodki ostroznoSci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiec orzedostaniu si^ oroduktu do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.

6.3. Mijtody i matersa}'/ zapobiegajqce rozprzestrzenieniu si^ skazenia i stuzace do usuwania skazenia:

Zebraii mschanicznie. Pozostatosd zmyc woda.. Usun^c zgodnie z przepisami lokalnymi.

6.4. OcSfiiesieitffi do innych sskoji:

Usuwsc rjocnit ? zai^csniam; umieszoronymi w sekcii 13.

7. POSTEPOVt'AMtE £ S'JBSrAMCJAMI I MlESZANINAMi ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Ssodki fjstfoinoici ducyc^ce bezpkicznego post^powania:

Pobi^powad zgodnie z zasadarni bezpieczehstwa i higieny pracy. Zadbac o odpowiednia. wentylacj^.
Mi? jesc, nie pit, nie palic tytoniu. Przestrzegac zasad higieny osobistej.

7.2. Wa-unki ber.piecznego magazynowania, f^cznie z informacjarv;! dotyci?.cymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci:

P^zschc-wywsi w szozelnie zamkni^tych oryginalnych opakowaniach i chronic przed swiattem. Przechowywac w chtodnym,
srchym i prze'viewnyn miejscu. Trzymac z dala od zrodel zaptonu i otwartego ognia, trzymac z dala od zywnosci, napojow
i pasz dia zwierzqt. Przechowywac z daia od silnych utleniaczy. Optymalna temperatura przechowywania wynosi pomiedzy
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7.3. Szczegolne zastosowanie(a) koricowe:

Nie okreslono.

8. KONTROLA NARAZENIA/&RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parenietry dotyczqce Kontroi!

CAS: 64-17-5, Eihyl Alcohol

NDSCh:

NDS: 1 900 mg / cm3

8.2. KontroSa narazenia

• Srodki ochrony indywiduainej:

Myc rece przed kazda, przerwa. i po zakoriczeniu pracy.

W miejscu pracy nie jesc, nie pic, nie palic tytoniu.

7.apevnic odpowiedr.is, wentylacjs? pomieszczeri.

• Ochrons drog oddechotwych: vv normalnych warunkach nie jest wymagana.

« Ochrona oczu: okulary ochronne z bocznymi ostonami.

• Ochrona ra^k: przy dlugotrwatym lub cz^stym kontakcie stosowac r^kawice ochronne.

• Ochforsa data; cdziez ochronna

» Kontrola narazsiisa srodowiska: nie dopuscic do przedostania si§ do wod gruntowych, kanalizacji, Sciekow lub
gleby.

9. WtASCWOSCS FiZYCZME i CHEM1CZNE •

9.1. Informacje. na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych:

a) Wyglaci / Star skupienia:
Zel / oeretki zelowe

b) Zapach:
charakterysiyczny Jla uiiytej kompozycji zapachowej

c) Prog ?.apnrhii:
Brak danvch

d) pH
B.'Ek Oeli^h.

e) Temperatura topnienia/krzeppi^cia:
Brsk d;mych

f) Poczaikowa temperatura wrzenia/zakres temperaiur wrzenia:
Brak danych

g) Temperature zaptonu:
Brak danych.

h) SzybKosc parovvania:
3,'ak clsnych

i) Falncac (cia)a stalego, gazu):
Brak danych

j) Gcind / doina granica palrioici iub gorna / dolna granica wybuchovvoSci:
Brak danych

k) Prcjanosc par:
Brak danych

I) GsjSiOjc par:
Brak canych

m) G$3ws6 v;zgl§dna:
Bi'aK danych

n) RozpuszczalnoSc:
Bra:-, iarryjii

o) kVspofczynnik podziatu n-oktanol/woda:
Brak oanych

p) Terriperaiura samozaptonu:
Erark ut.r;ycf>

q) Terr.peratura rozkiadu:
&:'<=", ianyCi!

r) Lepkosc.
&:ii,\!

s) Vviaicavosc! -jvybuchowe:
EraK danger,

t) Vu'iaisiwoici utieniajqce:
Brak
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10. STABSLNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosc:

Nie reakty-Ar'ny podczas magazynowania i uzywania zgodnie z przeznaczeniem.

10.2. Stabilnasc chemiczni:

Produkt stabilny w normalnyjh wsrjiikach magazynowania i uzytkowsnia.

10.3. iVioziiwose wystepowania reakcji niebezpiecznych:

Nie okres'cno.

10.4. Warunki, ktorych naiezy unikac:

Produki s:al;'!ny w norr.'slnych wan^nkach magazynowania. Produkt nie jest reaktywny sam ani w kontakcie z woda.. Unikac
temperatur ponizej 5°C i powyzej 35°C. Unikac kontaktu z miejscami cieptymi, nastonecznionymi i niska. temperatura..

10.5. Malsriafy niezgodne:

Mocne kwssy, zasady, czynniki utleniajg.ee.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu:

Brak rozktadu podczas normalnego przechowywania.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. informacje dotyczcjce skutkow toksykologicznych:

» Toksycznosc ostra.

W cparciu o dostepne dane, kiyteria klasyfikacji nie s^ spelnione.

• O.iatanie zr^ce/drazniace na skor^.

W op3rc;'j o dostepne dane. kryteria klasyfikacji nie sa. spetnione.

" Pdwazne 'jszkodzenie oczu / dziatanie drazni^ce na oczy.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie 53 spelnione.

• Dziatanie uczuiaj^ce na drogi oddechowe lub skor§

W oparoiu o dost^pne dane, kryteria klasyfikacji nie sa. spetnione.

c Dy'stanie mutagarne na kornorki rozrodcze

W. o?re,rciu o dostspne dane, kryteria klasyfikacji nie sa. spetnione.

o Oziaianie rakotwdrc^e

W oosrcl'j o doSi€pns dane, kryteria klasyfikacji nie sa, spe-Snione.

" Sz:koc!liw8 dziatanie na rozrodczosc

W oparciu o dostf pne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

o L)2!3«an!3 toksyczne na narz^dy docelowe - narazenie jednorazowe

VV op£ro:Li o dosiepns dans, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.

t, D:::l^&f-',£ to!<syc;:":e na narzqdy docelowe - narazenie powtarzalne

•A'opr.rclu o dostepne o'ane, kn/teria klasyfikacji nie ssj spe'nione.

e Zagrozenie spowodowane aspiracjg

VV cpa'cij o dostepne dsne, kryteria klasyfikacii nie sa spe'nione.

;12. INrORKACJt

12.1. Toksycznosc:

Brak danych.

12.2. Trwaiosc i zdoinosc do rozMadu:

Brak danych.

12.3. Zdoinoac do bioakui^ulacji:

Brak danycij.
12.4. [t'lebiiiiuii, w gSebic.

Brak-:ary;:

12.5. Wyniki oceny wlasciyyosci PBT i vPvB:

Brak d.anytx.

12.6 ln"<? s"'l;cciswe skutkf rizia'GRig: .

Brak danych.
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13. POSTEPOWANiE Z GDPADAMI

13,1. Melody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia tiotycza.ce prcdukt-: Utyhzowai zgodnie z obowia.zuja.cymi przepisami. Pozostatosci sktadowac w oryginalnych
pojemnikach. Je.sii to mozliwe, preferowany jest recykling.

Zaiecenia tiotycza.ee zuzytych opskowari: odzysk / recykling / iikwidacj§ odpadow opakowaniowych przeprowadzac zgodnie
z obowia,zuJ3tcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie oproznione mogq bye przeznaczone do recyklingu. Pustych
opakowan nie uzyvvac ponownie.

Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny.

KotJ odpariy, zanieczyszczone oprkowania 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

Czyste opakowania 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. MumerUfJ:

Nie dotyczy.
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa:

Nie dotyczy.

14.5. Xias% zaij-'o.i.ariij! w li-iinspoccie:

Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania:

N;e d'.>'yT/
14.5. ^aprorenia d!a srodowiska:

Produkt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ON2.

14.6. "Jzoy.egoine srocJki ostroznosci dla uzytkownikow:

Brak s.^czegoinych wymagan.

14.7. Trsri.-T.-'O'-!: 'u7°m rficii;<» s THl^cznikiem II do konwencji MARPOL73/78 i kodeksem IBC:

Nie dotyczy.

15, INFORMAGJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przeplsy prawne dotycza.ce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny.

« Pozporzad.^enie ('A/E) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliow, zmieniajqce dyrektywe 1999/45A/VE oraz uchylajace rozporza.dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
ro-iso.-r^ter.'c !<?:n;sj: "A'E; nr 1488/94, jak rowniez dyrektywf Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105AA/E i 2000/21A/VE.

• Rozporzadzenie Parlarnentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
c/iitiKa,ar';a i pskov/a-iia iubsvancji i rnisszanin, zffiieniaja.ce i uchylaja.ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zrnieniajqce rozporzjjdzenie (WE) nr 1907/2006.

« Rozporz^dzerie Koii"!"]: fflc} MR 72C/2009 z c*nia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujsjce do post^pu naukowo-technicznego
rozpore^dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

• Roz^of.::^0i.enie Kumieji (L-c) MR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniaj^ce rozporza.dzenie (WE) nr 1907/2006
Parharfientu EuropejsMego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeri w zakresie
chemikaliow (REACH).

« KuZpoi/-c|'Jzenie KoiTiisji (U£) 2015/330 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniaja.ce rozporza.dzenie (WE) nr 1907/2006
Pariameniu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH)

15.2. Ocs.'ft bejpieczenp.twa chetrixznegc.

Brak oanvch.

16. INNE INFGRSflACJE

Skrotv.

NDS Najwyzsze dooNSzczahe stezenie.
NDSCh Majwyzsze dop-.iszczalne stezenie chwiiowe.
NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putepowe.
PBT Substancje '-va'?. \//ksn'jjQ?e ndolnosc do bioakumulacji i toksyczne.
vPvB Substancje bard;:o twate i wykazuja.ce bardzo duza, zdoinosc do bioakumulacji.
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H225 Wysoce tetwopaina ciecz i pary.
H319 Dziaia drazniaco na oczy
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Ta kar-.a bezpieczertstwa zast^puje wszystkie poprzednie wersje.

Powyzsze inforrnacje 53 opracowane w oparciu o biez^cy stan wiedzy i dotyczq produktu w postaci w jakiej jest stosowany.
Dane do';yciace tego prcauiCiu p,~edstawiono * cs!u uwzgl^dmenia wymog6vv bezpieczertstwa, a nie zagwarantowania jego
szczegoinych wiaiciwosui. W pizypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajduj^ si§ pod kontrol^ producenta,
Odpowiedzialnosc za bezpieczne stosowanie produktu spada na uzytkownika.
Karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie kart charakterystyk dostarczonych przez producentow oraz
obowisjzujacycti w Poisce przepisow dotyczqcych substancji i mieszanin chemicznych.

MB
ul. Macieja Przybyty 22, 54-512 Wrodaw

tel +48 71 387 85 33, fax: +48 71 722 29 6
(4)


