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Karta charakterystyki produktu                      

Zgodnie z rozporządzeniami EC 1907/2006 (Rozporządzenie REACH)              
                                 Data utworzenia: 2016-10-11 

                                                                Wersja dokumentu: 2.0 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa  

1.1 Identyfikator produktu / Nazwa handlowa:  uriCLEAN      

Numer artykułu:       A-UD9651 

Numer rejestracji (REACH):     nie dotyczy 

 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane  

Zastosowanie substancji/ preparatu:    środek do mycia urządzeń sanitarnych 

Zastosowanie odradzane:                                                            nie dotyczy (pełna informacja w sekcji 16) 

         

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 

Adres: 

uridan waterless solutions  GmbH 

Schuster Strasse  2b /1a 

AT – 2111 Tresdorf  b. Korneuburg Austria 

Osoba udzielająca informacji:     Astrid Pfister  

E-mail:       a.pfister@uridan.at 

 

1.4 Numer telefonu alarmowego:      nr alarmowy 112 

dodatkowe informacje o pierwszej pomocy sekcja 4. 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

Środek nie jest zakwalifikowany jako niebezpieczny  

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:  

Pełna informacja o zwrotach H /R w sekcji 2.2. 

Klasyfikacja DPD/DSD      nie dotyczy 

2.2 Elementy oznakowania:  

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia :    nie dotyczy 

Hasło ostrzegawcze:       nie dotyczy 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:     nie dotyczy 

Zwroty wskazujące środki ostrożności:      nie dotyczy 

Profilaktyka:        nie dotyczy 

Przechowywanie:       nie dotyczy 

Sprzedaż:        nie dotyczy 
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2.3. Inne zagrożenia: 

Dodatkowe ostrzeżenia:      nie dotyczy 

Dodatkowe oznakowania:      nie dotyczy 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1/3.2  Substancje: 

Nie zawiera substancji podlegających sprawozdawczości. 

(*) Pełny informacja o zwrotach wskazujących rodzaj zagrożenia w sekcji 16. Ograniczenia zawodowe są wymienione w sekcji 8, jeśli 

dotyczą. 

Detergent:      0 - 5%: niejonowe środki powierzchniowo czynne, perfumy, barwnik 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy  

Uwagi ogólne:  

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik / etykietę lub poniższy dokument.                  

W przypadku wątpliwości, co do stanu poszkodowanego i widocznych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się           

z lekarzem. Nie należy podawać wody ani innych płynów osobom nieprzytomnym. 

Po narażeniu przez drogi oddechowe:  

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.  

Nie należy pozostawiać poszkodowanego bez opieki. 

Po kontakcie ze skórą:  

Zanieczyszczoną odzież i obuwie natychmiast zdjąć. W razie kontaktu ze skóra należy przemyć dużą ilością wody                      

z mydłem a następnie dobrze spłukać. Mogą być stosowane środki do oczyszczania skóry. NIE używać rozpuszczalników 

lub rozcieńczalników. 

Po kontakcie z oczami:  

Usunąć szkła kontaktowe. Przepłukać oczy przy otwartej powiece dużą ilością wody (20-30°C) aż podrażnienie ustąpi  lub 

przez około 15 minut. Przepłukać oczy pod górną i dolną powieką.  

Po narażeniu przez przewód pokarmowy:  

Natychmiast wypłukać usta i wypić dużą ilość wody. Nie należy zostawiać osoby poszkodowanej samej. W razie omdleń 

należy natychmiast skontaktować się z lekarzem pokazać etykietę produktu lub poniższy dokument.  Nie wywoływać 

wymiotów chyba, że lekarz tak nakaże. Umieścić głowę poszkodowanego niżej niż reszta ciała tak, aby w razie wymiotów 

nie doszło do zakrztuszenia się. 

Oparzenia:  

Przemyć oparzenie wodą, aż ból minie, kontynuować przez 30 minut. 
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4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  

Nie dotyczy  

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania                                             

z poszkodowanym  

Nie dotyczy 

Informacje dla lekarza: należy pokazać poniższy dokument. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru  

5.1 Środki gaśnicze  

Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia: rozpylona woda, piana, suchy proszek gaśniczy, dwutlenek węgla 

(CO2). Nie należy stosować silnego strumienia wody, gdyż może rozprzestrzenić ogień. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  

Brak danych.  

5.3 Informacje dla straży pożarnej  

Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności. Nosić autonomiczny aparat 

oddechowy. Należy nosić specjalistyczną odzież ochronną przeciwko zagrożeniom chemicznym. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt  ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych  

Brak wymagań 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:  

Brak wskazań. 

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

Należy zatrzymać rozprzestrzenianie się i zebrać przy pomocy materiałów wiążących płyny (piasek, trociny, wermikulit, 

ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący). Umieścić w odpowiednich pojemnikach do usunięcia. Jeśli to możliwe 

wyczyść powierzchnię, przeznaczonymi do tego środkami, nie należy stosować rozpuszczalników. 

6.4 Uzupełnienie 

Patrz sekcja 13 dotycząca postępowania z odpadami.  

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  

 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  

Więcej informacji na temat osobistego wyposażenia ochronnego Sekcja 8 „Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej". 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności  

Składowanie wyłącznie w oryginalnych opakowaniach. 
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Temperatura przechowywania:    Nie dotyczy 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:  Środek powinien być stosowany jak podano w sekcji 1.2 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej  

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Składniki:  

Olej:        Brak danych 

DNEL/PNEC:      Brak danych   

8.2 Kontrola narażenia 

W przypadku, gdy produkt stosuje się wedle przeznaczenia kontrola nie jest wymagana. Rekomenduje się przestrzeganie 

podstawowych zasad higieny pracy. Zakazuje się palenia papierosów, spożywania jedzenia i napojów w pobliżu. Nie 

przechowywać razem z żywnością i napojami. Myć ręce przed przerwami w pracy i na jej zakończenie. 

Zaleca się używanie indywidualnych środków ochrony, wyposażonych symbolami CE. 

 

Ochrona oczu/twarzy:      Nie dotyczy 

Ochrona skóry:       Nie dotyczy 

Zalecana ochrona rąk:      Neopren 

Uszkodzenie środków ochrony:     Natychmiast wymienić na nowe 

Ochrona dróg oddechowych :     Nie dotyczy 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne  

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych  

Forma:        Płynny  

Kolor:        Czerwony 

Zapach:       Łagodny  

Wartość pH:       2,5 

Lepkość:      Brak danych 

Gęstość:      1,01 g/cm3 
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Zmiana stanu: 

Punkt topnienia °C:                                  Brak danych 

Punkt wrzenia °C:                                               Brak danych 

Ciśnienie pary:                      Brak danych 

Granica wybuchowości: 

Punkt zapłonu °C:         Brak danych  

Temperatura zapłonu °C:        Brak danych  

 Samozapłon °C:         Brak danych 

Granice niebezpieczeństwa wybuchu: (Vol %)     Brak danych 

Rozpuszczalność w wodzie                                                       Rozpuszczalny  

Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda):       Brak danych  

9.2 Inne informacje  

Rozpuszczalność w tłuszczu (g/L)                   Brak danych 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność  

10.1 Reaktywność         Brak danych 

10.2 Stabilność chemiczna                                                       Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem, sekcja 7 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Brak danych 

10.4 Warunki, których należy unikać                                     Przechowywać z dala od źródeł ciepła. 

10.5 Materiały niezgodne                             Inne metale, silne kwasy, silne zasady, silne utleniacze, silne środki redukujące 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu     Produkt nie ulega rozkładowi, jeśli zostanie poddany procesom jak w sekcji  1 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  

Ostra toksyczność                   Brak danych 

Działanie drażniące/ żrące na skórze          Brak danych 

Działanie drażniące na oczy        Brak danych 

Zgodnie z rozporządzeniami EC 1907/2006 (Rozporządzenie REACH)                      
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Działanie drażniące na oczy        Brak danych 

Działanie uczulające na układ oddechowy/ skórę 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe    Brak danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie wielokrotne      Brak danych 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

12.1 Toksyczność          Brak danych 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu       Brak danych 

12.3 Zdolność do bioakumulacji        Brak danych  

12.4 Mobilność w glebie         Brak danych  

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB :       Brak danych 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania        Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami  

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów        Produkt nie jest zawarty w rozporządzeniu odpadów niebezpiecznych. 

EWC kod 200114 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu  

W odniesieniu do ADR, IMDG i IATA produkt nie jest zawarty w rozporządzeniu odpadów niebezpiecznych. 

14.1 - 14.4                   Nie dotyczy 

14.5 Zagrożenia dla środowiska                Nie dotyczy 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników                 Nie dotyczy 

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do MARPOL73 / 78 i kodeksem IBC   Brak danych 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

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

mieszaniny 

Restrykcje dotyczące aplikacji                Nie dotyczy  

Dodatkowe informacje 

Surfaktant (y) zawarty w tej mieszaninie poddaje się biodegradacji, wedle wytycznych zawartych w Rozporządzeniu  

(WE) No.648 / 2004 w sprawie detergentów. Dane potwierdzające ten fakt będą udostępniane właściwym organom 

Państw członkowskich, na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta detergentów. 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego    Nie 
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15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego    Nie 

SEKCJA 16: Inne informacje  

Źródła 

Rozporządzenie WE nr 1907/2006 (REACH) 

Dyrektywa 2000/532 / WE 

Rozporządzenie WE nr 1272/2008 (CLP) 

Inne: 

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości 

produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów. Dane zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą 

wyłącznie produktu uriLock. 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (umowa europejska dotycząca 

międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych) 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń i 

Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliów) 

MARPOL międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (skr. od "Marine Pollutant") 

PBT    Trwały, Wykazujący Zdolność do Bioakumulacji i Toksyczny 

very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji) 

PNEC  Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku) 

DNEL derived no-effect level  (najwyższy dopuszczalny poziom narażenia ludzi na substancję) 


