pH regulator (pH 6,0 - 6,5)
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2016/1179
Data wydania: 16/04/2019 wersja: 1.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Postać produktu

: Mieszanina

Nazwa produktu

: pH regulator (pH 6,0 - 6,5)

Synonimy

: G60; G65

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Kategoria głównego zastosowania

: Przemysłowy,Zastosowanie zawodowe

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
SmartWash® Solutions B.V.
Energiestraat 3
7442 DA Nijverdal - Holandia

1.4. Numer telefonu alarmowego
Kraj

Organ/Spółka

Polska

National Poisons Information ul. Teresy 8
Centre
P.O. BOX 199
The Nofer Institute of
90950 Łódź
Occupational Medicine (Łódź)

Adres

Numer telefonu
pogotowia

Komentarz

+48 42 63 14 724

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [UE-GHS/CLP]
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2 H319
Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16
Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.
Działa drażniąco na oczy.

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2016/1179Dodatkowe oznakowanie
do wyświetleniaDodatkowe(e) klasyfikacja(e) do wyświetlenia

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP)

:

Hasło ostrzegawcze (CLP)

: Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP)

: H319 - Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP)

: P280 - Stosować ochronę oczu.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

GHS07

Oznakowanie zgodne z: zwolnienie dla opakowań o pojemności 125 ml lub mniejszej
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP)
:

GHS07
Hasło ostrzegawcze (CLP)

: Uwaga

2.3. Inne zagrożenia
Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII
Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1. Substancje
Nie dotyczy
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pH regulator (pH 6,0 - 6,5)
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2016/1179

3.2. Mieszaniny
Nazwa

Identyfikator produktu

Konc.
(% w/w)

Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [UE-GHS/CLP]

Propane-1,2-diol
(Numer CAS) 57-55-6
substancja posiada dopuszczalna(e) wartość/wartości (Numer WE) 200-338-0
narażenia zawodowego (PL)
(REACH-nr) 01-2119456809-23

5 - 10

Nie sklasyfikowany

Lactic acid

(Numer CAS) 50-21-5
(Numer WE) 200-018-0
(REACH-nr) 01-2119548400-48

1-3

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Nazwa

Identyfikator produktu

Specyficzne ograniczenia stężenia

Lactic acid

(Numer CAS) 50-21-5
(Numer WE) 200-018-0
(REACH-nr) 01-2119548400-48

( 1 =<C < 3) Eye Irrit. 2, H319
( 3 =<C < 100) Eye Dam. 1, H318
( 10 =<C < 100) Skin Irrit. 2, H315

Specyficzne ograniczenia stężenia:

Pełne brzmienie sformułowań H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Pierwsza pomoc - środki ogólnie

: Nigdy niczego nie podawać doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku złego
samopoczucia, należy zasięgnąć porady lekarza (pokazać etykietę, jeżeli to możliwe).

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu

: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki
do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić
się pod opiekę lekarza.

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą

: Zdjąć skażoną odzież. Płukać skórę dużą ilością wody. Jeżeli podrażnienie skóry się
utrzymuje, zasięgnąć porady lekarza.

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami

: Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania
się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu

: Wypłukać usta. Nie powodować wymiotów bez zasięgnięcia porady lekarza. W przypadku
złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami

: Podrażnienie oczu.

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

: Piana. Suchy proszek. Ditlenek węgla. Woda rozpylana. Piasek.

Nieodpowiednie środki gaśnicze

: Nie używać silnego strumienia wody.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Zagrożenie pożarowe

: Nie stanowi szczególnego zagrożenia pożaru czy wybuchu.

Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku
pożaru

: Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 10: „Stabilność i reaktywność”.

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 wchodzić do strefy ogarniętej pożarem bez sprzętu ochronnego i aparatu do
oddychania.

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
: Oddalić zbędny personel. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami.
6.1.2. Dla osób udzielających pomocy
Wyposażenie ochronne
Procedury awaryjne

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

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie dopuścić do jakiegokolwiek przedostania się do kanalizacji ściekowych lub cieków wodnych.
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2016/1179

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

: Zebrać rozlany płyn za pomocą materiału wchłaniającego. Zamieść lub zebrać łopatą
rozsypany produkt i umieścić go w odpowiednim pojemniku celem usunięcia.

Inne informacje

: Usuwać materiały lub pozostałości stałe w upoważnionym zakładzie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Celem uzyskania dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej". Zobacz rubrykę13, jeżeli chodzi o
usuwanie odpadów powstałych przy czyszczeniu.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego
postępowania

: Zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy, aby zapobiec powstawaniu oparów.
Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Nosić indywidualne środki ochrony. Zobacz rubrykę 8,
jeżeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie należy stosować.

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
Warunki przechowywania

: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i odpowiednio
wentylowanym miejscu. Poza użyciem, przechowywane pojemniki powinny zostać
zamknięte.

Produkty niezgodne

: Silne zasady. Silne kwasy. Silne środki utleniające.

Ciepło i źródła zapłonu

: Unikać ciepła oraz bezpośrednich promieni słonecznych.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Propane-1,2-diol (57-55-6)
Niemcy

TRGS 910 Dopuszczalne stężenie – uwagi

Polska

Nazwa miejscowa

Propano-1,2-diol

Polska

NDS (mg/m³)

100 mg/m³ pary i frakcja wdychalna

Polska

Uwaga (PL)

Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez
nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach
oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia.

Polska

Odniesienie regulacyjne

Dz. U. 2018 poz. 1286

8.2. Kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli:
Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy.
Sprzęt ochrony osobistej:
Okulary ochronne.
Ochrona rąk:
Używać odpowiednich rękawic odpornych na działanie chemikaliów. Rękawice odporne na produkty chemiczne (zgodnie z normą NF EN 374 lub
równoważną).
Ochrona oczu:
Okulary ochronne. DIN EN 166
Ochrona skóry i ciała:
Nosić odpowiednią odzież ochronną. CEN : EN 340; EN 369; EN 465
Ochrona dróg oddechowych:
W normalnych warunkach użytkowania przy odpowiedniej wentylacji nie jest wymagany żaden sprzęt ochrony dróg oddechowych. W przypadku
niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. EN 143
Symbole osobistego sprzętu ochronnego:
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2016/1179

Kontrola narażenia środowiska:
Unikać uwolnienia do środowiska.
Inne informacje:
Nie jeść i nie pić oraz nie palić podczas używania produktu. Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed opuszczeniem pracy umyć ręce i wszystkie
narażone części ciała wodą z łagodnym mydłem.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan skupienia

: Ciecz

Kolor

: Bezbarwna.

Zapach

: Lekko kwaśny.

Próg zapachu

: Brak danych.

pH

: 4.78

Względna szybkość parowania (octan butylu=1)

: Brak danych.

Temperatura topnienia

: -10.94 °C

Temperatura krzepnięcia

: Brak danych.

Temperatura wrzenia

: 98.1

Temperatura zapłonu

: Brak danych.

Temperatura samozapłonu

: Brak danych.

Temperatura rozkładu

: Brak danych.

Palność (ciała stałego, gazu)

: Brak danych.

Prężność par

: Brak danych.

Gęstość względna pary w temp. 20 °C

: Brak danych.

Gęstość względna

: Brak danych.

Gęstość

: 124.5 g/100ml

Rozpuszczalność

: Rozpuszczalny w wodzie.

Log Pow

: Brak danych.

Lepkość, kinematyczna

: Brak danych.

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
Stabilny w normalnych warunkach użycia.

10.2. Stabilność chemiczna
Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Brak znanej niebezpiecznej reakcji.

10.4. Warunki, których należy unikać
Unikać ciepła oraz bezpośrednich promieni słonecznych.

10.5. Materiały niezgodne
Silne kwasy. Silne zasady. Silne środki utleniające.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Spalanie uwalnia: Tlenki węgla (CO, CO2).

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

Działanie żrące/drażniące na skórę

: Nie sklasyfikowany

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na
oczy

: Działa drażniąco na oczy.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub
skórę

: Nie sklasyfikowany

pH: 4.78
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Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

: Nie sklasyfikowany

Działanie rakotwórcze

: Nie sklasyfikowany

Szkodliwe działanie na rozrodczość

: Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie jednorazowe

: Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie powtarzane

: Nie sklasyfikowany

Zagrożenie spowodowane aspiracją

: Nie sklasyfikowany

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Ostra toksyczność dla środowiska wodnego

: Nie sklasyfikowany

Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego

: Nie sklasyfikowany

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Brak dodatkowych informacji.

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Lactic acid (50-21-5)
Log Pow

-0.72

12.4. Mobilność w glebie
Brak dodatkowych informacji.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
pH regulator (pH 6,0 - 6,5)
Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII
Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
: Unikać uwolnienia do środowiska.

Dodatkowe informacje

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenia dotyczące usuwania
produktu/opakowania

: Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

Dodatkowe informacje

: Puste pojemniki powinny zostać poddane recyklingowi, ponownie użyte lub usunięte
zgodnie z miejscowymi przepisami.

Ekologia - odpady

: Unikać uwolnienia do środowiska.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nieuregulowany

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Nieuregulowany

Nieuregulowany

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Nieuregulowany

14.4. Grupa pakowania
Nieuregulowany

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Nieuregulowany

Nieuregulowany

Brak dodatkowych informacji.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Transport lądowy
Nieuregulowany
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transport morski
Nieuregulowany
Transport lotniczy
Nieuregulowany
Transport śródlądowy
Nieuregulowany
Transport kolejowy
Nieuregulowany

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
Nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH
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.
Substancje nie podlegają rozporządzeniu (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych
zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG.

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje
Skróty i akronimy:
SDS

Karta charakterystyki

CLP

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

REACH

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

PBT

Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna

vPvB

Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

ADN

Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych
śródlądowymi drogami wodnymi

ADR

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

IATA

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

IMDG

Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych

RID

Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

LC50

Stężenie śmiertelne dla 50% populacji badawczej

LD50

Dawka śmiertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki śmiertelnej)

CAS

Numer CAS (Chemical Abstracts Service)

EG-nr

EINECS- en ELINCS-number

EINECS

European Inventory of Existing Commercial Substances

OEL

Occupational Exposure Limit

Źródła danych
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pH regulator (pH 6,0 - 6,5)
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2016/1179

Inne informacje

: Klauzula REACH:
Niniejsze informacje opierają się na dzisiejszym stanie wiedzy. Dane w karcie charakterystyki są zgodne z
raportem bezpieczeństwa chemicznego (CSR), pod warunkiem, że były one dostępne w momencie
opracowywania tejże karty (patrz data aktualizacji i wersja). WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki pochodzą ze źródeł, które uważamy za wiarygodne.
Jednak informacje te dostarczone są bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej czy domniemanej co do ich
poprawności. Warunki lub metody przenoszenia, przechowywania, używania lub usuwania produktu
pozostają poza naszą kontrolą i mogą nie wchodzić w zakres naszych kompetencji. Z tych oraz innych
powodów nie ponosimy w żadnym przypadku odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody lub koszty
wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z przenoszeniem, przechowywaniem, używaniem lub
usuwaniem produktu. Niniejsza karta charakterystyki została opracowana i powinna być używana
wyłącznie z tym produktem. Jeżeli produkt jest używany jako składnik innego produktu, niniejsze
informacje mogą nie mieć zastosowania.

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH:
Eye Dam. 1

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1

Eye Irrit. 2

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2

Skin Irrit. 2

Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2

H315

Działa drażniąco na skórę.

H318

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319

Działa drażniąco na oczy.

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:
Eye Irrit. 2
Karta Charakterystyki dotyczy regionów

H319

Metoda obliczeniowa
: PL - Polska

Niniejsza Karta Charakterystyki została
sporządzona przez :
Trade Wind B.V. (info@twnl.nl)
SDS UE (REACH Załącznik II)
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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