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Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego 
 
Data sporządzenia: 10.08.2000 
Data aktualizacji:   21.12.2010 
 
1.     IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA 
 
1.1 Identyfikacja preparatu: ALUX STRONG 
1.2 Zastosowanie preparatu: Antykorozyjny preparat do okresowego mycia silnie zanieczyszczonych elementów ze 

stopów aluminium, metali lekkich, stali nierdzewnych. 
1.3 Identyfikacja przedsiębiorstwa:  

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 18, e-mail: info@tenzi.pl , www.tenzi.pl 
tel. +48 91 3119777, fax. +48 91 3119779 

1.4 Telefon alarmowy: +48 91 31 19 777 (pon. - pt. 8-16) lub 998    
 
 
 
2.       IDENTYFIKACJA ZAGRO śEŃ 
  
Preparat został sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujących przepisów (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 
1666 ze zmianami)).  
 
T – Bardzo toksyczny 
C – śrący.  
R26/27/28 – Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu  
R35 – Powoduje powaŜne oparzenia. 

 
 
 
3.      SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 
Nazwa substancji 
niebezpiecznej 

StęŜenie  
[% wag.] 

Nr CAS Nr WE Nr indeksowy Symbole 
zagroŜenia 

Zwroty R 

Kwas fluorowodorowy 
(70%) 

< 20 7664-39-3 231-634-8 009-003-00-1 T+, C R26/27/28, 
R35 

 
Pełne brzmienia symboli oraz zwrotów R znajdują się w punkcie 16. 
 
 
4. PIERWSZA POMOC 
 
ZATRUCIE INHALACYJNE  – W kaŜdym przypadku konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska. W przypadku 
wystąpienia objawów zatrucia inhalacyjnego wyprowadzić poszkodowanego na świeŜe powietrze. Zapewnić bezwzględny 
spokój w pozycji półleŜącej lub siedzącej, wysiłek fizyczny moŜe wyzwolić obrzęk płuc. Zapewnić dopływ świeŜego 
powietrza. Chronić przed utratą ciepła. UdroŜnić drogi oddechowe, przy zatrzymaniu oddechu zastosować sztuczne 
oddychanie. Natychmiast wezwać pomoc medyczną. 
Objawy i skutki: działa silnie Ŝrąco na drogi oddechowe, moŜe powodować rany gardła, kaszel, trudności z oddychaniem 
oraz zapalenie/zator płuc; moŜe powodować śmierć. 
KONTAKT ZE SKÓR Ą – W przypadku skaŜenia odzieŜy niezwłocznie ją zdjąć, obmyć skórę duŜą ilością wody (najlepiej 
bieŜącą). Nie stosować środków zobojętniających (alkalizujących). W oparzoną skórę wcierać Ŝel zawierający glukonian 
wapnia, aŜ do zmniejszenia się bólu, zmyć wodą. Czynności powtarzać przez 15 minut. JeŜeli glukonian wapnia w Ŝelu nie 
jest dostępny, nałoŜyć materiał nasączony 10% r-rem glukonianu wapnia. Wezwać natychmiast lekarza. 
Objawy i skutki: Ŝrący, powoduje powaŜne oparzenia skóry, które mogą objawić się z opóźnieniem i bezboleśnie. 
KONTAKT Z OCZAMI  – Zanieczyszczone oczy przemyć duŜą ilością chłodnej wody (co najmniej przez 15 minut) 
rozdzielając osobno powieki. Wezwać natychmiast lekarza. 
Objawy i skutki: Ŝrący, powoduje zaczerwienienie, ból, nieostre widzenie i trwałe uszkodzenie oczu.  
PO POŁKNIĘCIU  – W przypadku spoŜycia nie wywoływać wymiotów (ryzyko perforacji Ŝołądka). Natychmiast podać do 
wypicia duŜą ilość wody z dodatkiem glukonianu lub mleczanu wapnia. W  przypadku biegunki podać roztwór siarczanu 
sodowego (1 łyŜka na ¼ l wody). Natychmiast wezwać lekarza. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. 
Objawy i skutki: Ŝrący, moŜe powodować rany gardła, bóle brzucha, biegunki, wymioty, powaŜne oparzenia przewodu 
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pokarmowego oraz zaburzenia pracy nerek; moŜe powodować śmierć w wyniku ostrego zatrucia. 
 
 
 
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PO śARU 
 
PRODUKT NIEPALNY. 
 
ŚRODKI GA ŚNICZE WŁA ŚCIWE ZE WZGL ĘDU NA RODZAJ PREPARATU : poŜary w obecności preparatu gasić 
środkami gaśniczymi odpowiednimi do palącego się otoczenia. 
ŚRODKI GA ŚNICZE, KTÓRYCH NIE WOLNO U śYWAĆ ZE WZGL ĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA: nie są znane 
środki gaśnicze, których nie wolno stosować. 
SZCZEGÓLNE ZAGRO śENIA : preparat niepalny. Przy kontakcie z metalami moŜe powstawać wodór 
(niebezpieczeństwo wybuchu). W przypadku poŜaru mogą powstawać niebezpieczne gazy: fluorowodór. 
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA STRA śAKÓW : stosować środki izolujące drogi oddechowe (niezaleŜny 
aparat oddechowy) i kombinezony gazoszczelne, przeciwchemiczne. 
DODATKOWE INFORMACJE : W przypadku poŜaru zawiadomić osoby znajdujące się w pobliŜu o poŜarze, usunąć z 
obszaru zagroŜenia osoby postronne, powiadomić StraŜ PoŜarną. JeŜeli to moŜliwe usunąć zbiorniki z preparatem z dala od 
działania ognia i wysokiej temperatury. JeŜeli to niemoŜliwe wówczas chłodzić zbiorniki znajdujące się w pobliŜu ognia 
poprzez spryskiwanie strumieniem wody (groźba wybuchu). Pokrywać uwalniające się pary rozproszoną wodą. Nie dopuścić 
się do przedostania się zanieczyszczonej wody gaśniczej do wód gruntowych i powierzchniowych. Pozostałości po spaleniu 
muszą zostać całkowicie usunięte. 
 
 
 
6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
 
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ : odzieŜ ochronna kwasoodporna; aparat izolujący drogi oddechowe (maska 
oddechowa – filtr cząsteczkowy P2, filtr par B – lub niezaleŜny aparat oddechowy); rękawice kwasoodporne; okulary 
ochronne.  
Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami; zapewnić odpowiednią wentylację. 
POSTĘPOWANIE : W przypadku niezamierzonego uwolnienia się preparatu do środowiska powiadomić o awarii oraz 
usunąć źródła zapłonu. Zabezpieczyć studzienki ściekowe poprzez ich obwałowanie, nie dopuścić do przedostania się 
preparatu do wód powierzchniowych i gruntowych; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją. 
Uwalniające się pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wodnymi. O ile to moŜliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ 
cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym). Podczas duŜego wycieku 
miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować. Małe ilości rozlanego preparatu posypać niepalnym 
materiałem chłonnym (piasek, ziemia, trociny, ziemia okrzemkowa, zmielony wapień), a następnie umieścić w 
oznakowanym, zamykanym pojemniku – przekazać do utylizacji. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.  
 
 
 
7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE 
 
7.1.   POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM  
Podczas pracy z preparatem zalecana jest ostroŜność. Wymagane stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej 
– patrz punkt 8.  
Mieszać preparat wyłącznie z wodą. Pod Ŝadnym pozorem nie mieszać preparatu z innymi preparatami chemicznymi.  
Osoby ze skłonnością do alergii skórnej lub układu oddechowego nie powinny mieć kontaktu z preparatem. 
Unikać naraŜenia – przed uŜyciem zapoznać się z instrukcją stosowania.  
Po zastosowaniu pojemnik szczelnie zamknąć, przechowywać z dala od osób nieupowaŜnionych.  
Podczas pracy z preparatem zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia w celu uniknięcia zatrucia inhalacyjnego, 
wymagana wentylacja wyciągowa w miejscu pracy.  
 
7.2.    MAGAZYNOWANIE  
Preparat przechowywać wyłącznie w oryginalnych opakowaniach z tworzywa sztucznego (polietylen o wysokiej jakości 
HDPE). Nie przelewać do opakowań zastępczych. Wymagane jest osobne pomieszczenie dla substancji trujących i Ŝrących. 
Pomieszczenie musi być zadaszone, odpowiednio wentylowane, nieogrzewane, chronić przed źródłami ciepła i zapłonu. 
Pojemniki z preparatem przechowywać w suchym pomieszczeniu szczelnie zamknięte, w temperaturze +5 ÷ 30° C ze 
sprawną wentylacją, wyposaŜonym w łatwo zmywalną i kwasoodporna podłogę. Unikać kontaktu preparatu z metalami, gdyŜ 
wydziela się wówczas wodór, który z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe. 
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8. KONTROLA NARA śENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 
8.1.   WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH ST ĘśEŃ 
Parametry kontroli naraŜenia (wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 
1833 ze zmianami): 
Kwas fluorowodorowy (dane dla skoncentrowanego składnika): 
NDS: 0,5 mg/m3 
NDSCh: 4 mg/m3 
 
Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu – metodyka pomiarów: 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 ze zmianami) 
- PN-89/Z-01001/06 - Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości 
powietrza na stanowiskach pracy. 
- PN-89/Z-04008/07 – Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku 
pracy i interpretacja wyników. 
- PN-EN-689:2002 – Powietrze na stanowiskach pracy – Wytyczne oceny naraŜenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne 
przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarów. 
Uwaga: Gdy stęŜenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej naleŜy dokonywać z 
uwzględnieniem stęŜenia substancji występującej na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności 
wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, jeŜeli stęŜenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, 
stosować środki ochrony indywidualnej o najwyŜszej klasie ochrony. 
- PN-74/Z-04093/01 - Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i 
fluorków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną cyrkonowo-alizarynową. 
- PN-75/Z-04093/02 - Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i 
fluorków na stanowiskach pracy metodą alizarynowo-lantanową. 
- PN-82/Z-04093/03 - Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości fluoru i jego związków. Oznaczanie fluorowodoru i 
fluorków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z zastosowaniem mikrodyfuzji. 
 
8.2.   ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  
Stosowane środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173): 
OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH : maska oddechowa (filtr cząsteczkowy P2, filtr par B) lub niezaleŜny aparat 
oddechowy. 
OCHRONA RĄK : rękawice ochronne kwasoodporne.  
W przypadku pełnego kontaktu: rękawice z kauczuku butylowego, grubość 0,7 mm, czas przenikania > 480 min (wg PN-EN 
374-3.1999). 
W przypadku kontaktu przy rozprysku: rękawice z polichloroprenu, grubość 0,65 mm, czas przenikania > 240 min (wg PN-
EN 374-3.1999). 
OCHRONA OCZU I TWARZY : okulary ochronne w szczelnej obudowie. Zapewnić myjki do oczu w miejscu pracy z 
produktem. 
OCHRONA SKÓRY : ubranie ochronne drelichowe, koszula flanelowa, płaszcz gumowy, obuwie gumowe. 
 
 
 
9.      WŁA ŚCIWO ŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE  
 
9.1. INFORMACJE OGÓLNE 
POSTAĆ – ciecz  
ZAPACH – charakterystyczny 
 
9.2.   WAśNE INFORMACJE DLA BEZPIECZE ŃSTWA ZDROWIA I ŚRODOWISKA 
pH – 1 ± 1 
TEMPERATURY 
       a) WRZENIA-brak danych 
       b) TOPNIENIA- brak danych 
       c) ZAPŁONU – brak danych 
       d) SAMOZAPŁONU – brak danych 
PALNOŚĆ – brak danych 
WŁAŚCIWOŚCI WYBUCHOWE – brak danych 
WŁAŚCIWOŚCI UTLENIAJĄCE – brak danych 
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PRĘśNOŚĆ PAR – brak danych 
GĘSTOŚĆ WZGLĘDNA – 1,040 ± 0,020 g/cm3  
ROZPUSZCZALNOŚĆ  
       a) W WODZIE - pełna 
       b) W ROZPUSZCALNIKACH ORGANICZNYCH – brak danych 
WSPÓŁCZYNNIK PODZIAŁU n-oktanol/woda – brak danych 
LEPKOŚĆ – brak danych 
GĘSTOŚĆ PAR – brak danych 
SZYBKOŚĆ PAROWANIA – brak danych 
 
9.3.    INNE INFORMACJE 
WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA ŚWIATŁA – brak danych % Brix* 

* - przedstawiony jako % wag. zawartości sacharozy w wodnym roztworze 
 

 
 
10.  STABILNO ŚĆ I REAKTYWNO ŚĆ  
 
Produkt w warunkach prawidłowego magazynowania stabilny chemicznie (patrz: punkt 7). 
 
10.1. WARUNKI, KTÓRYCH NALE śY UNIKA Ć: silnie nagrzane pomieszczenia bez wentylacji. Chronić pojemniki 
przed długotrwałym działaniem promieniowania świetlnego. 
10.2. MATERIAŁY, KTÓRYCH NALE śY UNIKA Ć: w kontakcie z metalami wydziela wodór, który moŜe być 
przyczyną wybuchu poŜaru. Gwałtownie reaguje ze stęŜonym kwasem siarkowym i chlorkiem sulfurylu. Unikać kontaktu ze 
szkłem i innymi materiałami zawierającymi krzem (tworzy się niebezpieczny tetrafluorek krzemu), metalami, silnymi 
utleniaczami, mocnymi zasadami, alkoholami, aminami, betonem.   
10.3. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU : fluorowodór. 
 
 
 
11.    INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE  
 
DROGI NARA śENIA : 
- ODDECHOWE : działa silnie Ŝrąco na drogi oddechowe, moŜe powodować ból gardła, kaszel, trudności z oddychaniem 
oraz zapalenie/zator płuc; moŜe powodować śmierć. 
- POKARMOWE : działa Ŝrąco, moŜe powodować bóle gardła, bóle brzucha, biegunki, wymioty, powaŜne oparzenia 
przewodu pokarmowego oraz zaburzenia pracy nerek; moŜe powodować śmierć w wyniku ostrego zatrucia. 
- KONTAKT ZE SKÓR Ą: działa Ŝrąco, powoduje powaŜne oparzenia skóry, które mogą objawić się z opóźnieniem i 
bezboleśnie; objawy mogą pojawić się po 8 godzinach od ekspozycji lub później; jony fluorkowe szybko penetrują w głąb 
skóry, powodując uszkodzenie głębszych tkanek, a nawet kości; moŜe powodować śmierć w wyniku zatrucia przez absorpcję 
przez skórę, które objawia się hypokalcemią, kwasicą metaboliczną, arytmią serca. 
- KONTAKT Z OCZAMI : Ŝrący, powoduje zaczerwienienie, ból, nieostre widzenie i trwałe uszkodzenie oczu. 
 
INFORMACJE DOTYCZACE SKŁADNIKÓW PREPARATU (wg KARTY CHARAK TERYSTYKI 
POSZCZEGÓLNYCH SUROWCÓW) : 
Kwas fluorowodorowy (dane dla skoncentrowanego składnika):  
Objawy i skutki naraŜenia na działanie kwasu fluorowodorowego mogą pojawić się z opóźnieniem. 
Działa silnie Ŝrąco na drogi oddechowe, moŜe powodować ból gardła, kaszel, trudności z oddychaniem oraz zapalenie/zator 
płuc; moŜe powodować śmierć.  
Działa silnie Ŝrąco w przypadku spoŜycia, moŜe powodować bóle gardła, bóle brzucha, biegunki, wymioty, powaŜne 
oparzenia przewodu pokarmowego oraz zaburzenia pracy nerek; moŜe powodować śmierć w wyniku ostrego zatrucia.  
Działa Ŝrąco w przypadku kontaktu ze skórą, powoduje powaŜne oparzenia skóry, które mogą objawić się z opóźnieniem i 
bezboleśnie; objawy mogą pojawić się po 8 godzinach od ekspozycji lub później; jony fluorkowe szybko penetrują w głąb 
skóry, powodując uszkodzenie głębszych tkanek, a nawet kości; moŜe powodować śmierć w wyniku zatrucia przez absorpcję 
przez skórę, które objawia się hypokalcemią, kwasicą metaboliczną, arytmią serca.  
Działa Ŝrąco w przypadku kontaktu z oczami, powoduje zaczerwienienie, ból, nieostre widzenie i trwałe uszkodzenie oczu. 
Próg wyczuwalności zapachu - 0,03-0,1 mg/m3 
LD50 (szczur, doustnie) - brak danych 
LC50 (szczur, inhalacja) - 1059 mg/m3 (1 h) 
LD50 (królik, szczur, skóra) – brak danych 
LC50 (świnka morska, inhalacja) – 3591 mg/m3 (15 min) 
LCL0 (człowiek, inhalacja) – 41,5 mg/m3 
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12.    INFORMACJE EKOLOGICZNE  
 
Środki powierzchniowo czynne zawarte w preparacie spełniają kryteria biodegradowalności zgodnie z Rozporządzeniem WE 
648/2004 w sprawie detergentów. 
 
DANE DOTYCZĄCE SUROWCÓW (wg KCHNSCh): 
Kwas fluorowodorowy (dane dla skoncentrowanego składnika): 
Działa toksycznie na ryby i planton. Działa szkodliwie na rośliny wywołując znaczne szkody w drzewostanie i wśród roślin 
uprawnych, a w następstwie – choroby u zwierząt. WraŜliwe są szczególnie drzewa owocowe i iglaste. 
Działanie szkodliwe ze względu na zmianę pH. 
StęŜenie toksyczne dla ryb: 40-60 mg/l 
 
 
 
13.    POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI  
 
POZOSTAŁOŚCI LUB ODPADY : 
Nie mieszać preparatu z innymi odpadami ciekłymi. Nie usuwać do kanalizacji. Produkt naleŜy całkowicie zuŜyć zgodnie z 
jego zaleceniem, jeŜeli to niemoŜliwe produkt lub pozostałości produktu muszą zostać usunięte jako szczególne odpady. 
Kod odpadu i rodzaj: 06 01 03 – kwas fluorowodorowy; 07 06 04 – inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 
przemywania i ciecze macierzyste, 16 03 05 – organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne. 
Klasyfikacja kodu odpadu i rodzaj zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
Preparat moŜna neutralizować poprzez wprowadzanie go z umiarkowaną szybkością do odpowiedniej ilości ok. 15 % 
roztworu wodorotlenku sodu. 
 
OPAKOWANIA : 
Zanieczyszczone opakowanie naleŜy całkowicie opróŜnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zuŜyć tak 
jak preparat. Puste opakowanie moŜna składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw 
sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. 
 Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami. 
Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 
638) z późniejszymi zmianami.  
Kod odpadu i rodzaj: 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. 
 
 
 
14.    INFORMACJE O TRANSPORCIE  
 
NAZWA WYSYŁKOWA: ALUX STRONG 
 
14.1. Numer UN: 2922 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: materiał Ŝrący ciekły, trujący, i.n.o. 
14.3. Klasa zagroŜenia w transporcie: kategoria ADR nr 8 + 6.1 
14.4. Grupa pakowania: III 
14.5. ZagroŜenia dla środowiska:  
14.6. Szczególne środki ostroŜności dla uŜytkowników : patrz Sekcja 6 i 8 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/8 i kodem IBC: brak danych 
 
 NALEPKA OSTRZEGAWCZA  

 
 

 
 
15.    INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
OZNAKOWANIE: 
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(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. 2009, nr 53, poz. 439)): 
 
NAZWA HANDLOWA: ALUX STRONG 
 
ZNAK / ZNAKI OSTRZEGAWCZE :  

 
TOKSYCZNY śRĄCY 

                                                                         
ZWROTY WSKAZUJ ĄCE RODZAJ ZAGROśENIA :  
R26/27/28 – DZIAŁA BARDZO TOKSYCZNIE PRZEZ DROGI ODDECHOWE, W KONTAKCIE ZE SKÓRĄ I PO 
POŁKNIĘCIU  
R35 – POWODUJE POWAśNE OPARZENIA. 
 
ZWROTY OKRE ŚLAJACE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA :  
S24/25 – UNIKAĆ ZANIECZYSZCZENIA SKÓRY I OCZU. 
S26 – ZANIECZYSZCZONE OCZY PRZEMYĆ NATYCHMIAST DUśĄ ILOŚCIĄ WODY I ZASIĘGNĄĆ PORADY 
LEKARZA. 
S28 – ZANIECZYSZCZONĄ SKÓRĘ NATYCHMIAST PRZEMYĆ DUśĄ ILOŚCIĄ WODY.S36/37/39 – NOSIĆ 
ODPOWIEDNIĄ ODZIEś OCHRONNĄ, ODPOWIEDNIE RĘKAWICE OCHRONNE I OKULARY LUB OCHRONĘ 
TWARZY. 
S45 – W PRZYPADKU AWARII LUB JEśELI ŹLE SIĘ POCZUJESZ, NIEZWŁOCZNIE ZASIĘGNIJ PORADY 
LEKARZA – JEśELI TO MOśLIWE, POKAś ETYKIETĘ. 
S1/2 – PRZECHOWYWAĆ POD ZAMKNIĘCIEM I CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. 
 
POD śADNYM POZOREM NIE PRZELEWA Ć DO OBCYCH OPAKOWA Ń 
 
PREPARAT TYLKO DLA PROFESJONALISTÓW 
 
INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 
Niniejszą kartę charakterystyki sporządzono w oparciu o następujące przepisy prawne: 
 
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 ze zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich 
klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 
preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 ze zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. 2009, nr 53, poz. 439). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych, których opakowania naleŜy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne 
dotykiem ostrzeŜenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. 2010, Nr 83, poz. 544). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których 
karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 721). 
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami). 
- Rozporządzenie WE nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów 
narkotykowych.  
- Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 ze zmianami). 
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. Nr 21 z 1998r poz. 94 ze zmianami). 
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych 
stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 ze zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 ze zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 
- Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów oraz 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu europejskiego i 
Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII. 
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
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oceny, udzielania zezwoleń i stosowania 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 równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/EWG i 2000/21/WE. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001, nr 63, poz. 638 z 
późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. 1997, nr 96, poz. 592 z późniejszymi 
zmianami) ustala się co następuje:  
- wprowadzamy kaucję na opakowania jednostkowe zawierające środki niebezpieczne (preparaty zaklasyfikowane zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu 
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. 2007, nr 174, poz. 1222) jako bardzo toksyczne, toksyczne, 
niebezpieczne dla środowiska z przypisanym symbolem N) w wysokości 10% wartości towaru w opakowaniu; kaucja 
naliczana będzie notą obciąŜeniową do odpowiedniej faktury, zaś rozliczana notą uznaniową;  
- zobowiązujemy się do odbioru opakowań po środkach niebezpiecznych; 
- zobowiązujemy się do zwrotu pobranej kaucji po zwrocie naleŜnych opakowań. 
 
 
  
16.    INNE INFORMACJE  
 
PowyŜsze informacje są opracowane w oparciu o bieŜący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. 
Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego 
szczególnych właściwości. W przypadku, gdy warunki stosowania preparatu nie znajdują się pod kontrolą producenta, 
odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie preparatu spada na uŜytkownika. 
Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem, o 
zagroŜeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki. 
Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na podstawie kart charakterystyki surowców znajdujących się w składzie 
preparatu dostarczonych przez producentów oraz w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące niebezpiecznych substancji i 
preparatów chemicznych.  
Klasyfikacji preparatu dokonano na podstawie maksymalnych stęŜeń składników niebezpiecznych. 
 
Pełne brzmienia symboli oraz zwrotów R z punktu 2: 
T + - Bardzo toksyczny 
C – śrący 
R26/27/28 – Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu 
R35 – Powoduje powaŜne oparzenia 
 
Szczegółowe zasady stosowania preparatu zamieszczono w karcie technicznej dostępnej na stronie www.tenzi.pl 
 
Szkolenia: Osoby uczestniczące w obrocie preparatu niebezpiecznego powinny zostać przeszkolone w zakresie 
postępowania, bezpieczeństwa i higieny. Kierowcy pojazdów powinni odbyć przeszkolenie i uzyskać stosowne 
zaświadczenie zgodnie z wymaganiami przepisów ADR. 
 
Preparat zgłoszono do Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. 
 
Data waŜności preparatu w normalnych warunkach przechowywania – 36 miesięcy od daty produkcji. 
 
Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej: 
- aktualizacja ogólna. Zaktualizowane karty dostępne na stronie internetowej www.tenzi.pl. 
 
Karta jest dokumentem jednolitym zawierającym 7 stron. Zmiany w treści przez osoby nieupowaŜnione jest wzbronione. 
 
Kartę sporządziła Monika Rzepkowska - technolog@tenzi.pl                                                                  

Skarbimierzyce 21.12.2010 r. 
   


