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Nazwa wyrobu   ChlorTix Multi 
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu  
Identyfikacja handlowa: ChlorTix Multi 

 Produkt zawiera składniki niebezpieczne: symklosen 
 

    Nr CAS: 87-90-1 

  Nr WE: 201-782-8 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane  
Zastosowania zidentyfikowane: do dezynfekcji wody basenowej 

Zastosowanie odradzane: inne niż wymienione powyżej 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  
Nazwa i adres:  GOTIX Sp. z o.o. 

ul. Merlina 5; Zamośd 
89-200 Szubin  
Numer Regon 090457850 

Nr tel/fax   52 384-58-23 
Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Tomasz Gotowicz – e-mail: tomasz@gotix.biz 

1.4. Numer telefonu alarmowego  
998 – z telefonów stacjonarnych lub 112 z telefonów komórkowych lub najbliższa terenowa jednostka PSP – czynne całą dobę 
Informacja toksykologiczna w Polsce 42 631 47 24 – czynna w godzinach 7-15 

 
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń  

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
Ciała stałe utleniające kat. 2 
 H272 Może intensyfikowad pożar; utleniacz 

Toksyczność ostra (droga pokarmowa) kat. 4 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu/działanie drażniące na oczy kat. 2 
H319 Działa drażniąco na oczy 

Działanie toksyczne na narządy docelowe, narażenie jednorazowe kat. 3 
H335 Może powodowad podrażnienie dróg oddechowych; 

Zagrożenie stwarzane przez mieszaniny dla środowiska wodnego (ostre) kat. 1 
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Zagrożenie stwarzane przez mieszaniny dla środowiska wodnego (przewlekłe) kat. 1 
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

 

2.2. Elementy oznakowania  
Substancja została zaklasyfikowana i oznakowana zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 

Hasło ostrzegawcze NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Znak: 

                                                                                 
   

 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu 
H319 Działa drażniąco na oczy 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

 

Zwroty wskazujące na środki ostrożności: 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła  

P261 Unikać wdychania pyłu 

P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą 
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.  

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na 

świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. 

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska. 
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu 

P102 Chronić przed dziećmi 
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2.3. Inne zagrożenia 

Preparat biobójczy 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

3.1. Substancje  

3.2. Mieszaniny  
Nazwy składników Stężenie  CAS WE Symbole 

niebezpieczeństwa 

Substancja czynna: 

symklosen  

 

1000 g produktu zawiera 970 g 

substancji czynnej - symklosen 

[w tym zaw. aktywnego chloru 
min 800 g]. 

CAS: 87-90-1 201-782-8 H272 H302 H319 H335  

H400 H410  

 
 

Substancje pomocnicze – klarowanie 

wody 

 

Siarczan miedzi 

 

 
 

 

 
Siarczan glinu 

 

 

 

 
1-10% 

 

 
 

 

 
1-10% 

 

 

 
7758-98-7 

 

 
 

 

 
1043-01-3 

 

 

 
231-847-6 

 

 
 

 

 
233-135-0 

 

 

 
H302,H315,H319 

 

 
 

 

 
H318 

 

 
 

Zanieczyszczenia 

 

Kwas borowy 

 

 
<1% 

 

 
10043-35-3 

 

 
233-139-2 

 

 
H360FD 

 

 

 

Substancja SVHC- kwas borowy 

 

Znaczenie zwrotów R oraz H podane jest w p. 16 karty charakterystyki 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
Drogi narażenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 

Wdychanie: 

 Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Zabezpieczyć przed dalszą ekspozycją. 

 Ułożyć poszkodowaną osobę w pozycji siedzącej lub półleżącej, zapewnić spokój (bezruch). 

 Wysiłek fizyczny może wyzwolić obrzęk płuc. 

 Utrzymywać drożność dróg oddechowych. Okryć kocem. Zapewnić pomoc lekarską. 

 

Kontakt ze skórą: 

 Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przemywać zanieczyszczone miejsca dużą ilością wody. 

 Nie stosować mydła ani środków zobojętniających. Założyć jałowy opatrunek. 

 Zapewnić pomoc lekarską. 

 
Kontakt z oczami: 

 Przemyć zanieczyszczone oczy dużą ilością chłodnej, bieżącej wody przez 15-20 minut przy 
wywiniętych powiekach. Unikać silnego strumienia wody (ryzyko uszkodzenia rogówki). 

 Zapewnić pomoc lekarza okulisty. 

 
 Spożycie: 

 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. 

 Podać do wypicia białko jaj kurzych, ewentualnie mleko. Poza tym nie podawać niczego doustnie. 

 Nie podawać środków zobojętniających. 

 Wezwać jak najszybciej pomoc medyczną. 
 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  
 
Skutki zdrowotne narażenia ostrego: 

Wymioty, obrzęk płuc i śmierć w ciągu kilku godzin wśród objawów duszenia i niewydolności krążenia.. W razie połknięcia – 

perforacja żołądka, poparzenia dróg oddechowych i przełyku. 
Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego: 

Podrażnienie błon śluzowych, ból gardła, kaszel, utrudniony oddech. 
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4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

poszkodowanym 

Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, upewnić się czy drogi oddechowe są drożne i ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej. 
Zapewnić pomoc lekarską. 

Należy upewnić się, że personel medyczny wie, z jakim materiałem ma do czynienia i podjął kroki w celu zapewnien ia sobie 

bezpieczeństwa. 
Objawy rozpoczynającego się obrzęku płuc uzasadniają: podawanie tlenu, podanie dożylnie hydrokortyzonu, furosemidu lub 

inhalacyjnie deksametozonu. Ze względu na zagrożenia powikłaniami (zapalenie płuc i oskrzeli) transport poszkodowanego do 

szpitala pod nadzorem lekarza. 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru  

5.1. Środki gaśnicze  
Środki gaśnicze: woda, stosować mgłę wodną do chłodzenia pojemników narażonych na ogień. Stosować duże ilości wody do 

rozcieńczenia preparatu będącego w kontakcie z ogniem. Nie używać małych ilości wody. 
Niewłaściwe środki gaśnicze: wszystkie poza wodą. 

 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  
W przypadku pożaru lub ogrzania istnieje możliwość wydzielenia się gazów: chlor, tlenki azotu (NOx), chlorowodór (HCI), 

tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO₂). 

 Zanieczyszczenie preparatu wilgocią, materią organiczną, związkami azotu, innymi chemikaliami może spowodować pożar i 

eksplozję. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej  
W przypadku wydzielania się oparów chloru stosować gazoszczelne kombinezony ochronne i izolowane aparaty oddechowe. 

Wydzielające się opary powstrzymywać rozproszonym strumieniem wody. 

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, jeśli to możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
Zawiadomić otoczenie o awarii. Oznaczyć drogi i ostrzec innych użytkowników. Usunąć z otoczenia wszystkie osoby nie biorące 

udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację, wezwać Państwową Straż Pożarną (w Polsce nr tel. 998) i 

Policję (w Polsce nr tel. 997). 

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

Unikać kontaktu z substancją. Nie wdychać oparów. W przypadku wyboru drogi ewakuacji uwzględnić kierunek przemieszczania 

się oparów. Zapewnić dostęp świeżego powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. 
6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 

Unikać kontaktu z substancją. Nie przebywać w strefie zagrożenia bez odpowiedniego ubrania ochronnego i izolowanego aparatu 

oddechowego. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  
Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku poważnego zanieczyszczenia 

cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i 

kontrolne oraz organizacje ratownicze. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia  
Usunąć potencjalne źródła zapłonu. Nie palić. 

Zabezpieczyć uszkodzone opakowania. 
Zbierać mechanicznie. 

Zebraną ze środowiska masę umieścić w opakowaniu zastępczym i potraktowad jak odpad. 
Pozostałość dokładnie spłukać dużą ilością wody. Zabezpieczyć zanieczyszczoną wodę użytą do mycia i zneutralizować ją (np. 

roztworem tiosiarczanu sodu). Potraktować jak odpad. Nie stosować rozpuszczalników i rozcieńczalników.  

6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Środki ochrony osobistej: sekcja 8 

Metody unieszkodliwiania: sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Zachować szczególne środki ostrożności ze względu na silne własności utleniające. Unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz 
narażenia dróg oddechowych. Zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

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

niezgodności 
Produkt przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta, w chłodnych i przewiewnych pomieszczeniach z dala od 
substancji utleniających, kwasów i substancji łatwopalnych. Opakowania winny być wyraźnie i jednoznacznie oznakowane. 

Składować w temperaturze 5 - 250C. Chronić przed wilgocią i kontaktem z innymi substancjami. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe  

Środki ostrożności: preparat w stanie suchym jest czynnikiem łatwopalnym.  

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej  
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8.1. Parametry dotyczące kontroli  

8.1.1. Wartości NDS 

Parametry takie jak NDS i NDSCh nie zostały określone. 

Dane dla chloru: 

 NDS wynosi 0,7 mg/m3, NDSCh wynosi 1,5 mg/m3 (na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 

czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz.U. poz. 817). 

8.1.2. Wartości DNEL/PNEC dla chloru 
Model narażenia Droga narażenia Opis  DNEL/DMEL 

(odpowiednia wartość) 

Ostre – działanie 
ogólne 

Skóra (mg/kg bw /day) NA* NA 

Drogi oddechowe (mg/m3), dawka powtórzona 3.1 3.1 

Drogi pokarmowe (mg/kg bw /day) NA NA 

Ostre – działanie lokalne Skóra (mg/cm2) NA NA 

Drogi oddechowe (mg/m3), dawka powtórzona 3.1 3.1 

Przewlekłe – 
działanie ogólne 

Skóra (mg/kg bw /day) NA NA 

Drogi oddechowe (mg/m3) dawka powtórzona 3.1 1.55 

Drogi pokarmowe (mg/kg bw /day) dawka 

Powtórzona 

50 0.26 

Przewlekłe – działanie 

lokalne 

Skóra (% in mixture (weight basis)) dawka 

Powtórzona 

0.5 0.5 

Drogi oddechowe (mg/m3) dawka powtórzona 3.1 1.55 

* NA – not applicable 

Wartości PNEC: 

NOEC dla bezkręgowców morskich = 0.007 mg/L 
PNEC dla organizmów słodkowodnych = lowest aquatic long-term toxicity result/10 = 0.21 μg/ dm3 

PNEC dla organizmów morskich = lowest aquatic long-term toxicity result/50 = 0.042 μg/ dm3 

 
Dane dla miedzi w przeliczeniu na Cu: NDS: 0,2 mg/m3 

 

8.2. Kontrola narażenia 

8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli 
Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy podczas pracy z substancją; należy stosować środki ochrony indywidualnej 

wymienione w sekcji 8.2.2. 

8.2.2. Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny:  
Ochrona dróg oddechowych 

Wymagana w normalnych warunkach użytkowania, gdy istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu - maska przeciwgazowa 

pełna (chroniąca oczy) ze sprawnym pochłaniaczem uniwersalnym (ABEK). 

Ochrona oczu i twarzy 

Wymagana – szczelne okulary ochronne lub maska przeciwgazowa pełna (chroniąca oczy) ze sprawnym pochłaniaczem 

uniwersalnym (ABEK) w czasie wykonywania wszelkich operacji z substancją. 

Ochrona rąk 

Wymagana – rękawice ochronne. Rodzaj rękawic – rękawice ochronne zgodne z EN 374 Materiał rekomendowany: kauczuk 

poliakrylonitrylowy. 

Ochrona skóry 

Wymagana w sytuacji awaryjnej – odzież ochronna gazoszczelna. 

Środki higieny 

Niezwłocznie zmienić zanieczyszczone ubranie. Po pracy z substancją umyć ręce i twarz. Nie jeść i nie pić w miejscu pracy. 

8.2.3. Kontrola narażenia środowiska 

Narażenie środowiska powinno być kontrolowane zgodnie z obowiązującym krajowym i wspólnotowym prawodawstwem 
dotyczącym ochrony środowiska. 

 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne  

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych  
Postać:  ciało stałe w różnych formach (tabletki o różnej gramaturze) 

Barwa:      białe z niebieskimi  

Zapach:      zapach chloru 
pH:      około 2,0-2,7 

Temperatura 

Topnienia/krzepnięcia:   225 - 240°C 
wrzenia:     nie określono 

zapłonu:     nie dotyczy 

samozapłonu:   nie dotyczy 
Palność:      produkt łatwopalny 

Właściwości wybuchowe 

dolna i górna granica wybuchowości  nie dotyczy 
Właściwości utleniające:    silny utleniacz 

Gęstość względna:     ~ 2.5 g/cm³ 

Rozpuszczalność 
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w wodzie:    12 g/l 

9.2. Inne informacje  
Silny utleniacz 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność  

10.1. Reaktywność  
Silny środek utleniający. Łatwo reaguje z metalami, kwasami. Reaguje z substancjami łatwopalnymi. Działa jako środek 

utleniający na materiałach organicznych takich jak drewno, papier i tłuszcze. 

10.2. Stabilność chemiczna  
W normalnych warunkach przechowywania produkt stabilny. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  
Materiały, których należy unikać: związki azotu, podchloryn wapnia, wilgoć, kwasy, materiały organiczne, materiały łatwopalne, 
substancje redukujące, alkohole, woda w niewielkich ilościach.  

10.4. Warunki, których należy unikać  
Wysoka temperatura (powyżej 25 °C), nasłonecznienie. 

10.5. Materiały niezgodne  
Związki azotu, podchloryn wapnia, wilgoć, kwasy, materiały organiczne, materiały łatwopalne, substancje redukujące, alkohole, 

woda w niewielkich ilościach.  

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
Chlor, tlenki azotu (NOx), chlorowodór (HCI), tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO₂). 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  
Toksyczność ostra doustna   LD50 (dootrzewnie, szczur) – 1100 mg/kg NaClO w przeliczeniu na 

wolny chlor (W. Kastner, 1981) 
Toksyczność ostra inhalacyjna   LC50 (inhalacja, szczur) - 1050 mg/m3 (1h) (1967) 

Kontakt ze skórą    Oparzenia i podrażnienia skóry przechodzące w stany zapalne. 

Symptomy mogą być opóźnione. 
Połknięcie    Oparzenia: ust, błon śluzowych, przełyku. Ryzyko perforacji 

przełyku i żołądka, szoku i zapaści. 

Wdychanie    Powoduje silne podrażnienie dróg oddechowych, które może 
doprowadzić do obrzęku płuc. 

Kontakt z oczami    Oparzenia, martwica. Ryzyko utraty wzroku! 

Działanie uczulające na drogi   Dostępne dane nie wskazują na działanie uczulające 

oddechowe lub na skórę. 

Działanie mutagenne    Nie stwierdzono działania mutagennego. 

Działanie rakotwórcze   Nie wykazano. 
Szkodliwe działanie na   Nie wykazano. 

rozrodczość 

Zagrożenie spowodowane   Badania wykazują drażniące działanie chloru na 
układ oddechowy człowieka dla stężeń powyżej 0,5 ppm. 

Informacje dodatkowe   Nie można wykluczyć innych niebezpiecznych właściwości. 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

12.1. Toksyczność  
Ostre oddziaływanie toksyczne: - doustnie LD50 406mg/kg; gatunek szczur Umiarkowanie toksyczny dla ludzi i zwierząt przy 

połknięciu. Połknięcie może wywoływać krwawienia i owrzodzenie żołądka. Inne objawy zatrucia to: podrażnienie układu 

trawiennego, ślinotok, łzawienie, osłabienie, biegunka, śpiączka. Poważnie drażniący dla oczu, skóry, śluzówki i dróg 
oddechowych.  

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu  
Brak dostępnych danych. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji  
Brak dostępnych danych. 

12.4. Mobilność w glebie  
Brak dostępnych danych. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  
Substancja nie jest klasyfikowana jako PBT i vPvB. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
Ze względu na zawartość chloru niszczy życie organiczne. 

 
SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami  

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
Postępowanie z produktem 

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na 

składowiskach odpadów obojętnych. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w instalacjach lub urządzeniach spełniających określone wymagania (licencjonowane zakłady lub 
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producent) - zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zob. Ustawa z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm. 

Sposób postępowania z opakowaniami: 

Opróżnione opakowanie należy traktować jako odpad niebezpieczny. Dopuszczalne jest dalsze wykorzystanie takiego 

opakowania po dokładnym odkażeniu lub równoważnej procedurze oczyszczającej. Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie 

takiego opakowania należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami - zgodnie z Dyrektywą 94/62/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zob. ustawa  z dnia 13 czerwca 

2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888 

 
SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu  

14.1. Numer UN (numer ONZ)  
2468 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN  
kwas trójchloroizocyjanurowy suchy 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  
5.1 

14.4. Grupa pakowania  
II 

14.5. Zagrożenia dla środowiska  
Sklasyfikowany 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników  
Brak danych 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC  
Nie dotyczy 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych  

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji i mieszaniny  
 Ustawa o produktach biobójczych z dnia 13 września 2002 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 252 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania 

produktów biobójczych (Dz.Urz.UE L 167 z dnia 27.06.2012 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322 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), utworzenia Europejskiej Agencji 

Chemikaliów zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 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 (Dz.Urz.UE L 396 z dnia 30.12.2006 r.) 

 Rozporządzenie (UE) nr 453/2010 Komisji (UE) z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH) (Dz.Urz.UE L 133 z dnia 31.05.2010 r.) 

 Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE  

oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz.UE L 353 z dnia 31.12.2008 r.) 

 Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. 67/548 (EWG) w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych 
i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz.UE 

Polskie wydanie specjalne - rozdz. 13 t. 1 z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 

chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. poz. 1018 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów 

opakowaniowych (Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne - rozdz. 13 t. 13 z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 817) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych 

i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. poz. 445 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz 

pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny 
niebezpieczne (Dz.U. poz. 601). 

 Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewodu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR, Genewa, 30 
września 1957 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 815 zał.)  

 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego  
Dla substancji czynnej przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego. 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu 
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H315 Działa drażniąco na skórę 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

H319 Działa drażniąco na oczy 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

  

Częstotliwość stosowania preparatu uzależniona jest od potrzeb i obszaru zastosowania.  
 Należy stosować zgodnie ze sposobem zalecanym przez producenta. 

Wskazówki zawarte w danej karcie odnoszą się wyłącznie do produktu produkowanego przez firmę Gotix i nie mogą być stosowane po jego 

przetworzeniu.  
Powyższe informacje opracowano na podstawie naszej wiedzy. Opisują one produkt z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i 

środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad postępowania 

W porównaniu do poprzedniej wersji zaktualizowana zgodnie z  załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/830 z 28.05.2015 r..  
Osoba sporządzająca kartę: mgr inż. Tomasz Gotowicz 

 


