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Sporz,tdzona 7_..godn_ie z Rozporl,tdzcnicm 
WEI907/2006 (REACH) oraz 20151830/WE 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 

Wydanic: I 
Akruali1..acja: . 

Spor,�clzona 1,goclnic 1, Rozporz�clzcnicrn WE190712006 (REACH) ora1, 20151830/WE 

SEKCJA 1: ldcntyfikacja substancji/micszaniny idcntyfikacj• sp61ki/przcdsi�biorstwa 

1.1. ldcotyfikator produktu 

Plyn do higienicznej dezynfekcji rqk i dezynlekcji powicrzchni oraz umidze,i majqcych i niemajqcycb kontaklll z 
zywnosciq- hrnoClean IPS 

1.2. lstotne zident-yfikowanc zastOS(Jwania .substancji lub micszaniny oraz z-astosowania odr-adzanc 

Zastosowania zidentyfikowane: Plyn do higienicznej dezynfekcji rqk i dezynfekcji powierzchui oraz urZ')dze1i majqcych i 
niemajqcych kon1ak1u z zywnosciq. Sku1ccznie dezynfe�·uje wszelkie powicrzchnic i ma1erialy odpome na dzialanie 
s1�zooego alkoholu. Dia uzytkown.ik6w protesjonalnycb i prywatnych. Produkt przezoaczony do dczynfekcji powierzchni 
np. Smartfon6w. tablet6w, klawiatur. bla16w, stol6w, biurek, por�zy, klamek, uchwyt6w. Produk1 wykazuje dzialanie 
bakteriob6jcze, grzybob6jcze i wirusob6jcze. 

Zastosowania odradzane: nie okreslono. 

1.4. Numcr telefonu alarmon•ego 

112 

SEKCJA 2: Jclcntyfikacja zagro:ic6 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Flam. Li<1 2 J.1225, £ye lrrit. 2 H319, STOT SE 3 11336 

Wysoce la1wopalna ciecz i pary. Dziala draZni:1co na oczy. Mozc wywolywac uczucic scnnosci lub zawroty glowy. 

2.2. Elcmcnty oznakowania 

Haslo 0s1rzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO 

Zwroty wskazujace rodzaj zagroZenia 
1-1225 Wysoce latwopalna ciecz i pary. 
H3 I 9 Dziala draZniqco oa oczy. 
11336 Mote wywolywaC uczucie scnnoSci lub 7;nvroty glowy 

Zwroty wskazuj:1ce Srodki ostmZnoSci 

1'101 W rnzic koniecwosci ,,asi�go.i�cia porndy lckana nalezy pokazac pojemnik lub c1ykie1�. 
1'102 Chrooic prted dziecmi. 
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P210 Przechowywac z dala od zr6del ciepla. gorqcych powierzclmi, zrodcl iskl'Zcnia, otwartcgo ognia 
i iiuiycb irodel zaplonu. Nie palic. 
P305+P351+P338 W PRZYPADKU OOSTANIA SU:; 00 OCZU: OstroZnie plukac wod� przez kilka minul. Wyjqc 
soczewki kontaktowe, jeiel i s:1 i moina jc la two usnn:1c, Nada I ptukac. 
1'403+1'235 Przecbowywac w dobrzc we111ylowa11ym miejscu. P,techowywac w cltlodoyrn nuejscu. 
1'50 I Zmvartosc/pojcumik usuwac do odpowicdnio owakowanycb pojcmnik6w oa odpady zgodo.ie 
z krnjowymi przcpis,1111i. 

2.3. lonc iagroicnia 
Mics11111ina nic zawicra Substancji wzbudzajqcych szo.eg61nic du�.c obawy (SVHC) obecnych ml liscic opublikowancj 
pr7.C7. Eul'opcjskq Agcucj� Chcmikali6w (ECHA) zgodnie z aJ'l. 57 rozpom1dzcnia REACH: 
hnp:/fccha.curopa.cu/pl/candidntc-lis1-1ablc mics1.anina nic spclnia krytcri6w mies2.anin PBT lub vPvB zgodnic z 
1.al�cznikicm XIII do rozporzitd7.ania REACH (WE) nr 1907/2006.

Substancjc PBT (substancjc 1rwatc, zdolnc do bioakumulacji i toksycznc) 
Substancjc vPvB (substancjc charak1cry2.uj,1cc si� bard1.o du?-'J 1rwalosci:1 i bardzo du7.ij 7.dolnosci� do bioakumulacji) 

I SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikac.b 
3.1. Substancjc 
Nie dotyczy. 
3.2. Micszaniny 
Skladnik stwarzaj�cy zagro2cnic: 
Klasytikacja zgodnic z Rozporzi1dzcnicm (WE.) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnin 2008 r. w sprawic klnsytikncji, 
07Jlllkowania i pakowania (CLP) 

Nazwa %wag. NumcrC/\S Numcr WE Numcr Numcr Kla.sylikacja wg 
(EINECS) indeksowy rejestracji: rozporzadzenia 

1272/2008/WE 

Propan-2-ol• 65 67-63-0 200-661-7 603-117- 01- Flam. Liq 2, H225 
00-0 21 I 9457558- Eye lrrit. 2, H319 

25-XXXX STOT SE 3 H336 

Glicerol* 1:,cS5 56-81-5 200-289-5 . . Substancja nie jest 
sklasyfikowana jako 

stwa,tnj�ca zagrozenic 
•-Substaocja z okrcilomi oa poziomic krajowyru wartosciq najwyiszego dopuszczal11cgo st�:1:e,ua w srodowiskn pracy 

Peh1e br.auienia zwrot(nv H podano w punkcic 16. Karty cbarakterystyki. 

SEKCJA 4: Srodki picrwszcj pomocy 
4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy 
W kontakcie zc sk6r�: Produkt do dezyntekcji. \V przypadkn nicpokoj�cych objaw6w skontaktowac si� z leka,tem. 
W kootakcie z oczami: plukac duUJ ilosciq czys1cj wocly przez kilka minut. Chronic niepodraznionc oko, wyjqc 
szkla kontaktowc. Skonsultowac si� z lekarzcm okulist� w razie niepokojqcych objaw6w. 
W przypad�'ll spot.ycia: nie wywolywac wymiot6w. Nigdy nic podawac niczego do 11s1 osobie nieprzy10111ncj. 
Skonsultowac si� z lekarzem. w razie wystqpienia niepokojqcych dolegliwosci. 
Po narazeniu drogq oddechowq: wyprowadzic poszkodowanego na swieze powietrze, za1>ewnic cieplo i spok6j. 
W przypadkn wyst�_picnia niepokoj:1cych dolcgliwosci skonsultowac si� z leka,tem. 
4.2 Najwa:inicjszc ostrc i opo:i.nionc objawy oraz skutki naraicnia 
W kontakcie zc sk6rq: w przypadku dhigotrwalego kootaktu moZliwe zaczerwienienie, wysusz:enic, pc;kank
sk6ry, odtluszc,.enie. 
W kontakcie z ocwmi: zaczerwicnienie, tzawicrlie. pieczco.ic, podraZnicnic. 
Po polknifciu: mdlosci, wymioty, zaburzcnia r6wnowagi i koordynacji, objawy podobnc do upojcnia 
alkoholowcgo. 
Po inhalacji: w przypadku du?:ego st�zcnia par produkt mozc powodowac bole, 1.awroty glowy. 
4.3 Wskazania dntycz�cc w,·,clkicj natychmiastowcj pomocy lckarskicj i szczcgi>lncgn post�powania 
z poszkodowanym 
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Decyzj� o sposobie post�powania ratunkowego podejmujc lekarz po dokladnej ocenic suu1u poszkodowancgo. 
Leczyc objawowo. 

SEKCJA 5: Post�powanic w priypadku po:i,aru 

5.1 Sro<lki gaSniczc 
Odpowiednie srodki gasnicze: srodki piano1w6rczc odpome oa alkohol, mgla wodoa, proszki gasniczc, CO2. 
NiewlaSciwe Srodkj gaSnicze: woda w peloym strnmienfo - iy1..yko rozprze-str1..enicnia potam. 
5.2 Szczcgolnc zagroicnia zwi�zanc z substancj� lub micszanin� 
W warunkach poiam mogq wydzielaC si� szkodliwe gazy. zawicraj�ce m. io. tlcnki w1ygla. tlenki azotu. UnikaC wdychania 
produkt6w spalaoia, mog4 stwarzaC zagro2:cnie dla zdrowia. 
5.3 lnformacjc dla straiy pozarncj 
Nosic srodki ochrooy og6lncj typowc w prtypadku poZaru. Nie nalc:1.y prtebywac w zagro:/.onej ogniem strefic 
bez. odpowic.dnicgo ubmofa odpomcgo na chem.ikalia i aparatu do oddycha11ia z niczaletnym obiegicm 
powictrza. Nie clopuSciC do 1>r.tedostaofa si�. wody gaSniczej do kanali.1.acji. w6d powiertcl1J1io,vych i gruntowych. 
Produkt jest wysocc Jatwopalny. Zagro;.oue ogniem zbiomiki chlodzic z bezpiccznej oclleg!o�ci rozpylooyrn 
strumieniem wody. Pary sq ci�Zsze od powietr1,a, mog� rozprtcstncniac si9 wzdluz podlogi do odleglych zr6del 
1.aplonu i stwarzaC zagroZeuic cofojqcym si� pfomicniem. 

SEK CJ A 6: l'ost�powanic w prr.ypadku niczamicr-toncgo uwolnicnia do srodowiska 

6.1 lndywidualnc srodki ostro:inosci, wypos•zcnic ochronnc i proccdury w S)1u•cj•ch •wuryjnych 
Dia os6b nie1i:1le;;Jcych do personclu likwiduj,1cego skutkj awarii: ograniczyc clost�p os6b postronnych 
do obszaru awarii do czasu zak.011Czenia od1>0wiedaich operncji ocz.yszc1.,.,oia. W przypadku dutych uwolnicri 
odi.zolowac zagroZouy obszar. Nie wdychac par. Uuikac koJ1taktu ze sk6rq i oc>,ami. Oddalic wszelkie zr6d!a 
7.aplonu, ugasiC otwarty ogic1i, nic paliC. StosowaC Srodki ochrony indywidualncj. Przed rozpocz�cicm prac
transportowych upcwniC sii;:. ze wszystkic urz4dzcnia St-} clcktrycznic u.zicmionc.
Dia os6b likwiduj�cych sku1ki awarii: dopilnowac, aby usuwanic awarii i jcj skutkow przcprowndzal wyh1cznic
przcszkolony pcrsoncl. S1osowa6 srodki ochrony indywidualncj.
6.2 Srodki ostro'l.ooSci w zakrcsic ocbrony Srodowiska
Nie wprowadzaC do kanalir ... acji, w6d powicrzchniowych i gmntowych. \V przypadku uwolnicnia wi�kszych iloSci
micszaniny na)c?;y poczyniC kroki w cclu nicdopuszczcnia do rozpr7.csLrzcnicnia si� w Srodowisku naturalnym.
PowiadomiC odpowicdnic sluzby rtuowniczc.
6.3 Mctody i matcrialy zapobicgaj�icc rozpr1,cstrzcniaoiu .si� skaicoia i $luZ,tce do usuwania skaZcnia
Uszkodzonc opakowanic umicSciC w opakowaniu z..1st.;;pczym. Wycick zcbraC 7 _  .. a pomoc�, nicpalnych nuncrial6w
wchlaniaj�cych cicczc (np. piasck, zicmia, zicmia okrzcmkowa, wcrmikulit) i umicSciC w zamykanych
pojemnikach. Zebrany material potraktowac jak odpady. Oczyscic i przewietrzyc ,.aoieczyszczone miejsce.
Nie stosowac narz�dzi iskrzqcych.
6.4 Odnicsic.nia do innych sckcji
Post�powanie z odpadami produktu - palrz sekcja 13. Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Post�1>owanic z substancjami i micszaninami oraz ich magazynowanic 

7.J. Srodki ostroznosci dotycz,icc bczpicczncgo post�powania
PracowaC zgodnic z zasadami bc1.picczcl1stwa i higicny. \V czasic pracy nic jclC, nic piC� nic paliC. UnikaC
komaktu z oczami. Przed przerwq i po zako,iczeniu prncy umyc r�e. Zapcwnic wlasciwq wemylacj�.
Wyeliminowac zr6dla wplonu - ,lie utywac otwartcgo ognia. uie palic. nic uzywac narz�dzi iskrzqcych. Uzicmic
s1osowany sprz�1.
7.2. \Varunki be-.1,piecznego magaz:ynowaoia, w tym informacje dotycz�cc wszclk.icb wzajemnych n_iczgodnoSci
PrzcchowywaC tylko w suchym. chloduym i dobrzc wcntylowanym micjscu. Nie przcchowywaC razcm
z zywnosciq, srodkami spozywczymi i paszami dla zwierzqt. Unikac bezposredniego naslonccznicnia. i,·6del ciepla
i zn1>lonu. Nie przechowywac razem z substancjami niekompatybilnymi (patr,: podsekcja I 0.5).

7.3. Sz.C'.tegOlne zastosowanic(-a) kollcowe
Brak informacji o wstosowaniach innych niZ wymienione w podsckcji 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola naraicnia/srodki ochrony indywidualncj 

8.1. Paramctry dotycz�cc kontroli 

Wartosci NDS, NDSCh, NDSP, DSB 

Skladnik NrCAS 
Propan-2-ol 67-63-0

Normal\'\\' Wartosc 
NOS 900 
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Glicerol - frakcja 
wdychana 

Skladnik 
Propan-2-ol 

56-8 1 -5

NrCAS 
67-63-0

Z..alccanc proccdury monitorowania 

NOS 

Nonnat v Wartosc 
NDSCh I 200 

Nalezy 7.aslosowaC proccdury monitorowania s11yiC11 nicbczpiccznych komponcnt6w w powictrz:u 

mg/1113 

Jednost.ka 
mg/nr1 

oraz procedury konlroli czystosci powieuza w miejscu pracy - o ile sq one dost�pne i uzasadnione na danym 
stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europcjskimi Nomiami z uwzgl�dnieniem wa11111kow 
pauujqcych w miejscu nara2enia oraz od1>owied11iej metodologii pomiaru dostosowanej do wan111k6w pracy. 
Tryb, rodzi� i cz�stotliwosc badan i pomiarow powinny spclniac wymagania zawartc w rozpot7J!dzcniu 
MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 201 1 , m 33. poz. 1 66 wraz z pofa. ZIii.). 

Wartosci DNEL dla kompo11en16w 

DNEL Propan-2-ol 
Drogi oddcchowc. nara?:cnic ostrc. lokalnc 888 mil/Ill) 

Dro11.i oddcchowe, narazenie dlugotrwale. svstcmowe 500 llll!lm3 

Sk6rn, narn2enic dlu�otrwale. systc1nowe 3 1 9 mJVkA/dziei1 

\V artosc1 I ;� . ( a omnoncnt w , . PNrc II k 6 
PNECC Prouan-2-ol 
Woda slodka 140.9 mwt 
Woda morska 1 40.9 mll/L 
Osad wody slodkiej 552 1112/kg s.m. 
Osad wodv morskiei 552 llltt/kg $.Ill. 
glcba 28 mg/kQ s.m. 

8.2 Kontrola narazcnia 
Przestrzegac og61nycb zasad be1.piecze1istwa i bigieny. Podczas pracy nie jesc, nie pie i nie pa lie tytoniu. Pr,ed 
przerwq i po zakoi,czeniu pracy dokladnie umyc r�ce. Unikac kontaktu z oczami. Zanieczyszczouq odziet zdjqc 
i upraC przcd ponownym utyciem. \V micjscu pracy oalcty zapcwoiC odpowicdoiq wcoty_lacj�. Jeteli podczas 
proccs6w pracy wyst�puje ujcbezpieczctistwo oblania prncowujk6w Sroclkami inlcymi lub zapalcoia odzic�.y na 
pracowniku - uic dalej niz 20 111 w lioii poziomcj od staoowisk, na k16rycb wykonywaoc s,1 tc procesy. powinny 
byC zains1alowane mllryski rnLm1kowe (prysznicc bezpieczcilstwa) do obmycia calego ciala ornz oddzieloc 
oatryski (prysmice) do przcmywania oczu. 

Ochrooa r�k i ciala: produkt do stosowaoia oa sk6r�. 
Ochrooa oczu: zalcc.ane okulary ochrotUlt! w prz:ypadku ryzyka zaoieczyszczcuia oczu. 
Ochrooa drc)g oddcchowych: uie jest wymagana w prl:ypadku wtaSciwcj weotylacji. 
Stosowanc Srodki ochrooy iodywidualnej muszq spetniaC wymagania zawarte w rozpor1.4dzeniu 2016/425/UE. Pracodawca 
obowi�zauy jest zapewuic srodk.i ochrony odpowiednie do wykouywaoych czy,mosci oraz spelniaj�ce wszys1kie 
wymagania jnkoSciowe, w tym r6wnict ich konscrwacj� i oczyszczanic. 

Kontrola naraZcnia Srodowiska 

UtlikaC zrzuL6w do Srodowiska. oic. \\1JrowadzaC dutych iloSci do kanalizacji. Ewentualoe cmisje z uklad6w 
wcntylacyjnych i ur1-4d.zcil proccsowych powinny byC sprawd7 .. anc w cclu okrcSlcnia ich 2godno!ci 1. wymogami 
prawa o ochronic Srodowiska. 

SEK CJ A 9: Wla.sciwosci fizycznc i chemkzne 

9.1. lnformacjc na tcmat podstawowych wlaSciwoSci fizycznych i chcmicznych 

a) Wyglqd: 13ezba,wna ciecz 

b) l.apach: charnkterystyczny dla uiytej kompozycji ,.,,pachowej 

c) Pr6g zapachu brak danycb 

Strona 4 z 8 



lonoCleao TPS 

Sporz,tdzona 7_..godn_ie z Rozporl,tdzcnicm 
WEI907/2006 (REACH) oraz 20151830/WE 

Daia wydania: 2020-04-07 

d) pH I 0% rozcworu maksymalnie 7-8 
e} T�mperalurn topnicnia/krzcpni9cfr1 brak danych 
I) Po.:zqckowa cemperatura ,vrzenia i zakrcs brnk danych 
temperntur wrzenia 
g) Tcmpcrarura ,,1plonu Produkt palny 
h) Szybkosc parowania brak danych 
i) Pal.nose (ciala stafego, gazu) Produkc pa loy 
j) G6rna/dolna granica palnosci lub g6rna/dolna brnk danych 
granica wybuchowosci 
k) Pr�:1:J1osc par brak daoycb 
I) ()�1osc par brak danych 
mJ G�scosc ok. 730-950 g/1 

Wydanic: I 
Akruali1..acja: .

n.) Rozpuszczalnosc w wodzie micsviloy w kn'Zdym stosua.ku 
o) Wsp61czynnik podzialu: n-oktanol/woda
p) Temperntura samozaplonu
q) Tcmpcracura rozkladu
r) Lepkosc
s) Wlasciwosci wybuchowc
t) WlaSciwoSci ulleniaj<fCC

9.2. lnnc informacjc 

llrak danych. 

brak danycb 
bmk danych 
brak danych 
brak danych 
brak danych 
hrak danych 

SEKCJA I0: Stabilnosc i reaktywnosc 

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach uiytkowania i przecbowywauia. 

10.1 Rcakl)�•·nosc 
Produkl rcakcywny. Nie ulcga nicbczpicczncj polimcryzacji. Pary pr<>dukcu mogq twor-r.yc mics1,1niny 
wybuchowc z powiccrzcm. Pa1r-1.1ak2c sckcja 10.3 - 10.5. 
10.2 Stabilnosc chcmic-,na 
Przy prawidlowym uZ:ylkowaniu i przcchowywaniu pro<lukt jest s1abilny. 
10.3 MoiliwoSC wystc;powania nicbczpiccznych reakcji 
Pro<lukl mo2c rc�l.gowaC z mctahuni lckkimi z wyd.ziclcnicm wodoru. 
10.4 Warunki, ktorych nalczy unikac 
Unikac bezposredniego naslonecznicnia. zr6del zaplonu i ciepla. 
10.5 Matcrialy nic-,godnc 
Silne u1leniacze, kwasy, mecale lekkie. 
10.6 Nicbczpiccznc 11rodukty rozkladu 
Brak danych. 

I SEKCJA 11: Informacjc toksykologicznc 
11. I. I nformacjc dotyc-,�c• skutk6w toksykologicznycb

ToksycznoSC ostra:

Skladnik NrCAS Dawka 

LDio-dous1nie 
Propan-2-ol 67-63-0 LC,o-inhalacia 

LDso-sk6ra 

Toksycznosc mies,.aoioy: 

Wartosc 

>2000
>5

>2000

Jcdnostka (czas 
cksnoz,•cii) 

mg/kg 
m!Z/1. 
mg/kg 
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W oparciu o dosl�pne dane kryteria klasylikacji nie sq spelnione. 
1)7..ialanie ,:r9ce/drnZ11iuce na skOrc
W oparcit, o dosl�poc daoe kryteria klasyfikacji nic sq spclniooe.
Powatne uszkodzenie oczu/dzia}anic dra1'"niace na oozy

Dziala drn�1iqco na oczy. 
J)zialanie uczulajacc. na drogi ocldc;chqwc )uh skOre 
W oparciu o dos1�pnc danc krytcria klasylikacji nic sq spclnionc. 
Dzfalanic mutagcnnc na kom6rki rozrodczc 
W oparciu o dos1�pnc danc krytcria klasylikacji nic sq spclnionc. 
Dzfalanic rakol w6rczc 
W oparciu o dos1�pnc danc krytcria klasylikacji nic sq spclnionc. 
Szkodliwc dzialanic ml rozrodci.oiiC 
W oparciu o dos1�pnc danc krytcria klasylikacji nic sq spclnionc. 
Dzfalanic wksycznc ml narzady docclowc - nara?:cnic jcdnorazowc 
W oparciu o dos1�pnc danc krytcria klasylikacji nic sq spclnionc. 
Dzfalanic wksycznc ml narzady docclowc - nara?:cnic powutr1..anc 
W oparciu o dos1�pnc danc krytcria klasylikacji nic sq spclnionc. 
Z:.,gro2cnic spowodowanc aspirncja 
W oparciu o dos1�pnc danc krytcria klasylikacji nic sq spclnione. 

I SEKCJA 12: lnformacje ekologiczne 
12.1. T oksycmosc 

Toksyc1,008C komponcntOw: 

Skladnik NrCAS Dawka WartoSC 

LCso- rvbv 

Propao•2•ol 67-63-0 LCso-<lafnic (Dnp/111in
/ll(J(!Jltl) 

LC;o-algi 

ToksycznoSC. micsz.anin 
Produkt nie jest sklasylikowany jnko stwao.ajqcy zagro2enic dla srodowiska. 

12.2. Trwalosc i zdolnos<' do rozkladu 

Dane din komponcntow: 
Propan-2-ol 
Substancja latwo ulega biodegradacji. 
Biodcgraclacja:> 70% w IO doi 
12.3. Zclolnosc do bioakumulacji 
Zawartc w produkcic Srodki powierGcboiowo czynne nie ulegajiJ bioakumulacji. 
12.4. Mobilnosc w glcbie 

>100

>10()

>100

Wydanic: I 
Akruali1..acja: . 

Jcdnostka (czas 

CkSr>OZVCii) 

rno/L (48b) 

mg/L (48h) 

mg/L (72h) 

Mobil nose skladnikow mieszaniny zalezy od ich wlasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz wanmk6w 
abiotycznych i biotycznych glcby, w tym jej strnklury, warunk6w klimalycznych oraz organi:tm6w glebowych, 
(gl6wnic baktcrii, grzybbw, glon6w, bczkr�gowcow). 
12.5. Wyniki oceny wlaiciwosci PBT i ,,p,,B 
Ta subs1ancja/micszanina nic zawicra skladnik6w uwa7..anych albo za trwale, podlegaj:ice-bioakumulacji i loksycz.nc. albo 
bardzo trwalc i 1>odlcgajqcc barclzo siloej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bqdz powyzcj. 
12.6. lone szkodliwc skutki dzialania 
Produkt nie jest kla.�yfikowany jako stwao.aj�cy 2agrozc11ic dla warstwy ozouowcj. Nalczy rozwazyc n,o�liwosc 
i1111ych szkodliwych sh1tk6w <>ddzialywania poszczcgblnych skladnik6w micszaniny na srodowisko (np. z<lolnosc 
do zabuo.,ania gospodarki honnonalnej. wplyw na wzrost ocicplcnia globalncgo). 

SEK CJ A 13: Post�powanic 'I. od1,adaml 
13.1. Mctody unieszkodliwiani11 odpadow 
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Wydanic: I 
Akruali1..acja: . 

Zaleceuia do1yc21}C•e mieszaniny: nic wprowadzac do kanalizacji. U1ylizowac zgodnie z obowil)Zujqcymi 
przepisami. Kod odpadu ualczy nadac w miejscu jego wy1warzania. 
Zalec.enia do1yc21}C•e zu2y1ych opakowaii: odzysk / recykling / likwidacj� od1>adow opakowaniowycb 
przeprowadzaC zgodoie z obO\\�:,zuj-1cy01i przepisanl.i. Tylko opakowaoia catkowicie opr6ioiooe 1uog4 byC 
przcwaczooe do recykJingu. 
Unijnc ak1y pmwoe: dyrek1ywy Parlamcntu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wmz z poiu. ziu. i 94162/WE wrnz z p6fo. 
Zin, 
Krajowc ak1y prnwuc: Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z p6io. zm.: Dz. U. 2013, poz. 888 wmz z p6zo. zo1. 

SEKCJA 14: lnformacjc dotycz�cc transportu 
14,J, Numer UN (numcr ONZ) -UNl219

♦ 
14.2, Prawidlowa nazwa pr1,ewozowa UN - ALKOHOLE 1.N.O. (ALKOHOL IZOPROPYLOWY)
14,J, KJasa(-y) zagroicnia w transporcic - 3
14.4, Grupa opakowaniowa - II
14.5. ZagroZcnia dla Srodowiska - zgodnic z obowlfJzuj�cymi prtepis.nmi nie stwarai z.gon:coia
14,6, Szc:,egolnc srodki ostro:i;oosci dla uiytkownikow- oddalic irodla zaplonu, 
14,7, Transport luzem z,:odnic 7, zal�cznikiern Udo konwcncji MARPOL i kodeksern IBC -nic podlega 

SEKCJA 15: lnformacjc dot)'cz�cc pr-,cpisow prawnych 
15.1. Przcpisy prawnc dotycz�cc bczpicczcnstwa, zdrowia i ochrony srodowiska spccytic:,nc dla substancji i 
rnicszaniny: 

- Ustawa z dnia 25 lutcgo 201 I r. o substancjach clwmic1;1ych i ich mics1 .. a11inach (Dz. U. 201 I, nr 63, poz. 322 wraz z 
pozn. Zill.). 

-Ro1.por1.1dzcnic Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolcczncj z dnia 12 czcrwca 2018 r. w sprawic najwy7.�zych
dopuszc11tlnych s1�c11 i na1�ci"1 czynnik6w szkodliwych dla zdrowia w :irodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 ,waz
7. p6zn. Zill.). 

- Ustawa o odpadach z dnia 14 gruduia 2012 r. (In.. U. 201'.l,poz. 21 wrazz pM.n. Zill.). 

- Ustawa z dnia 13 czcrwca 2013 r. o gospodarcc opnkowaniallli i odpadami opakowaniowymi (D7_ U. 2013, poz. 888
wmz z p6Zn. zm.).

-Ro1.por1.1dzcnic Ministra Klilllalu z dnia 2 styoznia 2020 r. w sprawic katalogu odpad6w (Dz. U. 2020, poz. 10).
-Ro1.por1.1dzcnic Ministra Zdrowia z dnia 2 lutcgo 201 I r. w sprawic bada/1 i pollliar6w czynuikow szkodliwych dla

zdrowia w �rodowisku pracy (Dz. U. 201 I, nr 33, poz. I 66 ""·az z p6zn. zm.). 
- Umowa europejska ADR dol)'CU}Ca mi�dzynarodowego pr,ewozu drogowego 1owar6w niebezpieczoych.
- 1907/2006/WE Rozporzqdzeoie w sprawie rcjcstracji, oceny, udziclania zezwoleo i s1osowania ograniczc,i w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Cbemikali6w, zinieniajqce dyrektyw� 1999/45/WE ornz 
uchyhtjqce 

- RozporZljdzeoie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94. jak r6W11ie2. dyrek1yw� Rady 76n69/EWG i dyrektyw� Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/\VE wraz z p6io. zm. 

- 1272/2008/WE Rozporzqdzeoie Parlameotu Europejskicgo i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasylikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajqce i uchylajqce dyre�-tywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 
oraz zmieniajqce rozporzqdzeoie (WE) or 1907/2006 wraz z p6fa. 7Jll. 

- 2015/830/UE Rozpor,qdzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. 7Jnieniajqce rozporU)dzenic (WE) or l907/2006
Parlamenru Europejskicgo i Rady w sprawie rejesiracji, oceny, udzielania zezwolctl i stosowanych ogra11icze6 w
zakrcsie chemikali6w (REACH). 

- 2008198/\VE Dyrektywa Parlameolu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow oraz
uchyhtjqca niek16re dyrektywy wraz z pozo. zm. 

- 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europcjskiego i Rady z doia 20 gmdoia 1994 r. w sprawie opakowaai i odpad6w
opakowaniowych wraz z p67Jl. 7.Jll. 

- 2016/425/UE Rozpor,qdzenie Parlameotu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawic srodkow ochrony
indywidualncj oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. 

15,2, Occna be-,picczctistwa cbcmiczncgo 
Occna be1 .. piccze1l,s1wa chcmiczncgo nie zostala dokonana dla substancji mieszaniny. 

I S.EKCJA 16: lnnc informacje 
lnfonnacje zawartc- w karcic dotycz:c) wyl:fcznic tytulowego produktu. odpowiadajq aktualuemu stanowi wiedzy 
i doSwiadczeniu. Dane zawarlc w knrcic nalety lraktowaC wyh1czuie jako pomoc dla bczpiccz.nego postc;powania 
w transporcic, dystrybucji, stosowaniu i przechowywan_iu. 
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Karla charakterystyki nie jest swiadec1wcm jakosci produktu. 

Wydanic: I 
Akruali1..acja: . 

U2ytkownik produk111 jest zobowiw..any do przestrzegania wszystkich obowiqzujqcycb norm i pr,epis6w. a takze ponosi 
odpowiedzialnosc wynikajqcq z niewlasciwego wykor,ystania informacji zawartych w karcie. 

Wykaz zwrot6w. kt6rc zmnicszczono w pkt 3 
Peko 1eks1 zwrot6w H z sckcji 3 kar1y 
H225 Wysoce ta1wopalna ciecz i pary. 
H3.19 Dziala drntoi:100 oa oczy. 
H336 Mo2c wywotywac uczucic scnnosci lub zawroty g!owy 
\VyjaSnicnic skr6t6w i �lkronim6w 
PBT Substancjc trwalc, wykazujqcc zdolnosc do bioakumulacji i 1oksycznc 
vPvB Substancjc bardzo 1,walc i wykazujqcc bardzo du?-1 zdolnos(; do bioakumulacji 
NOS Najwy�s,c Dopuszczalnc St�icnic 
NDSCh Najwy?_szc Dopuszcwlnc St�Zcnic Chwilowc 
NDSP N:�wyzszc Dopuszczalnc St�zcnic Pulapowc 
DSB Dopuszczalnc St<;'i.Cnic w mattrialc Biologicznym 
PNEC Przcwidywanc st�cnic nic powoduj�cc zmian w �rodowisku 
DN£L Poziom nic powoduj�cy zmia11 
Flam. Liq. 2 Substancja cickla tntwopalna kat. 2 
Eye lrrit. 2 Dziatanic dra:1.ni�cc nn oczy kat. 2 
STOT SE 3 Dzialanic toksyc1J1c na nar'l,1dy docclowc - nara7.cnic jcdnornzowc kat. 3 

Szkolcnia: Osoby uczestniczqce w obrocie mieszaninq powinny zostac prLeszkolonc w zakresie pos1�powania. 
bezpiecze1istwa i higieny. 
Kart� charakterystyki opracowano w 01>arciu o bie7.1Jco wydane przepisy i kany charakterystyki surowc6w. 
Zmiany dokonano w karcie w punkiach:-. 
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