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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
· Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Met. Corr.1 H290 Może powodować korozję metali.  

Skin Irrit. 2 H315 Działa drażniąco na skórę. 

Eye Irrit. 2 H319 Działa drażniąco na oczy. 

STOT SE 3 H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

· 2.2 Elementy oznakowania 
· Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Produkt jest oznakowany zgodnie z rozporządzeniem CLP. 
· Piktogramy zagrożenia 

GHS07 
 

· Hasło ostrzegawcze Uwaga 

· Składnik(i) powodujący(e) zagrożenie, do podania na etykiecie: 
Kwas solny 

(kontynuacja na stronie 2) 
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja  
przedsiębiorstwa 

· Wersja: 2.0/PL 
· Data sporządzenia: 09.07.2018 r. 
· 1.1 Identyfikator produktu 
· Nazwa handlowa: preparat do usuwania pozostałości cementu PROBAU 
· Kod EAN: 

1,0 l: 4004637295637 
5,0 l: 4004637295644 

· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
Specjalny preparat do czyszczenia powierzchni. Przeznaczony dla ogółu społeczeństwa. 

· 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
· Producent / dostawca: 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 
Mühleneschweg 6 
49090 Osnabrück 

 

Tel.: +49 541 601 01 
Faks: +49 541 601 853 
E-mail: info@quick-mix.de 

· Dział udzielający informacji: quick-mix 
Gruppe GmbH & Co. KG  

· Dział doradztwa technicznego 
· Telefon: +49 541 601-601 
· E-mail: info@quick-mix.de 
· 1.4 Numer telefonu alarmowego: 
· Placówka doradcza w przypadku objawów zatrucia: Centrum Informacji ds. Trucizn Północ (Giftinformationszentrum 

Nord (GIZ Nord)), Uniwersytet w Getyndze, tel.: +49 551 19240 

mailto:info@quick-mix.de
mailto:info@quick-mix.de
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SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

· 3.2 Mieszaniny 

· Dodatkowe informacje: 
Treść przytoczonych informacji o zagrożeniach zamieszczono w sekcji 16. 

 (kontynuacja ze strony 1) 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
H290 Może powodować korozję metali. 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H319 Działa drażniąco na oczy 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 
Zwroty wskazujące środki ostrożności 
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub 

etykietę. 
P102 Chronić przed dziećmi. 
P261 Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy.  
P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. 
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu 
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. 
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub 

lekarzem. 
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. 
P390 Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym 
P405 Przechowywać pod zamknięciem. 
P501 Zawartość/pojemnik usuwać jako odpady problemowe. 
2.3 Inne zagrożenia  
Wyniki oceny PBT i vPvB 
PBT: nie znajduje zastosowania. 
vPvB: nie znajduje zastosowania 

 
 

*     
 

 
· Niebezpieczne składniki: 

CAS: 7647-01-0 
EINECS: 231-595-7 
Nr rej.: 01-2119484862-27-XXXX 

Kwas solny 10-<25% 

Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 

· Rozporządzenie w sprawie detergentów (WE) nr 648/2004 / znakowanie składników: 

Substancje zapachowe 

  
  

 
* SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

· 4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
· Informacje ogólne: 

Niezwłocznie zdjąć ubranie, zabrudzone produktem. 
Pokazać lekarzowi prowadzącemu niniejszą ulotkę. 

· Po narażeniu przez drogi oddechowe: 
Zapewnić dopływ świeżego powietrza. 
W przypadku utraty przytomności osobę ułożyć i transportować w pozycji bocznej ustalonej. W razie wystąpienia 
dolegliwości skorzystać z porady lekarza. 

· Po kontakcie ze skórą: 
Natychmiast umyć wodą i mydłem i dobrze wypłukać. Przy utrzymywaniu się podrażnienia skóry należy 
skonsultować się z lekarzem. 

(kontynuacja na stronie 3) 
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· Po kontakcie z oczami: 
Płukać oczy z otwartymi powiekami przez kilka minut (ok. 10 min) bieżącą wodą. Przy utrzymywaniu się dolegliwości 
należy skonsultować się z lekarzem. 
Chronić zdrowe oko. 

· W przypadku połknięcia: 
Nie prowokować wymiotów, natychmiast skorzystać z pomocy lekarza. 
Wypłukać usta i obficie popić wodą (tylko jeżeli dana osoba jest przytomna). 

· 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
Działa drażniąco na oczy i skórę. 

· 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania 
z poszkodowanym 
Leczenie powinno z zasady zależeć od objawów i być ukierunkowane na łagodzenie skutków. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 
 
 

· 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Nosić wyposażenie ochronne. Trzymać niechronione osoby z daleka. Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. 

· 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 
Nie pozwolić na przedostanie się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych. Nie pozwolić na dostanie się do 
podłoża/ziemi. 
W przypadku wycieku większych ilości poinformować właściwe urzędy. 

· 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: 
Zebrać materiałem wiążącym ciecze (piaskiem, ziemią okrzemkową, substancją wiążącą kwasy, uniwersalną substancją 
wiążącą, mączką drzewną). 
Utylizować w odpowiednich pojemnikach w celu odzysku lub unieszkodliwienia. 

· 6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Informacje dotyczące bezpiecznego postępowania patrz rozdział 7. Informacje o środkach ochrony osobistej patrz  
sekcja 8. 

 
 
 
 

(kontynuacja na stronie 4) 
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SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 
 
 

· 5.1 Środki gaśnicze 
· Odpowiednie środki gaśnicze: 

Produkt jest niepalny. 
CO2, proszek gaśniczy lub rozpylony strumień wody. Większe pożary gasić rozpylonym strumieniem wody lub pianą 
odporną na alkohol. 

· Środki gaśnicze, nieprzydatne ze względów bezpieczeństwa: 
Dla tej mieszaniny nie żadnych ograniczeń w zakresie środków gaśniczych. 

· 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
W razie pożaru może się wydzielać: chlorowodór (HCl) 
tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2) 

· 5.3 Informacje dla straży pożarnej 
· Specjalne wyposażenie ochronne: nosić niezależny od otoczenia przyrząd samoratunkowy. 
· Dalsze informacje 

Pozostałości z pożaru i zanieczyszczona woda gaśnicza muszą być usuwane zgodnie z przepisami urzędowymi. 
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· 8.1 Parametry dotyczące kontroli 

· Najwyższe dopuszczalne stężenia produktów rozkładu: 
Brak dodatkowych istotnych informacji. 

· Przepisy prawne 
AGW (Niemcy – DE): TRGS 900 
IOELV (Unia Europejska): (UE) 2017/164 

· 8.1.2 Wartości DNEL 
· DNEL pracownik: 

(kontynuacja na stronie 5) 
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· 8.1.1 Składniki, dla których obowiązują wymagające nadzoru wartości graniczne dla miejsc pracy: 

CAS: 7647-01-0 kwas solny 

AGW (Niemcy – DE) 

 
IOELV (Unia Europejska) 

Wartość długoterminowa: 3 mg/m³, 2 ml/m³ 
2(I);DFG, EU, Y 

Wartość krótkotrwała: 15 mg/m³, 10 ml/m³ 
Wartość długoterminowa: 8 mg/m³, 5 ml/m³ 

 
 
 
 
 
 

 
· Długotrwałe skutki lokalne: 

CAS: 7647-01-0 kwas solny 

Inhalacyjnie DNEL 8 mg/m³ (działa drażniąco na drogi oddechowe) 

(kontynuacja ze strony 3) 

Informacje dotyczące postępowania z odpadami patrz rozdział 13. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 
 

· 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
· Zadbać o dobre przewietrzanie / odciąg w miejscu pracy. 
· Stosować wyłącznie w dobrze przewietrzanych obszarach. 
· Unikać powstawania aerozolu. 

· Informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: 

· Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych kroków. 

· Produkt jest niepalny. 
· Ogólne środki ochronne i BHP: 

Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. 

Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić i nie zażywać tabaki. 

Należy stosować standardowe środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami. 

Środki ochronne wymagane są tylko w przypadku obróbki komercyjnej lub w razie poruszania dużych pojemników (nie opakowań dla 

gospodarstw domowych). 

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

· Magazynowanie: 

· Wymagania wobec pomieszczeń magazynowych i pojemników: 

Zapewnić podłogę odporną na działanie kwasów. 

Przechowywać wyłącznie w oznakowanym oryginalnym opakowaniu. 

· Informacje dotyczące składowania z innymi substancjami: 

Nie składować razem z zasadami (ługami).  

Przechowywać oddzielnie od utleniaczy. 

· Dalsze informacje na temat warunków składowania: pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty. 

· Klasa magazynowania zgodnie z TRGS 510: LGK 8B: niepalne, żrące substancje niebezpieczne 

· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe patrz sekcja 1.2.1 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
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· Ostre skutki lokalne: 

CAS: 7647-01-0 kwas solny 

Inhalacyjnie DNEL 15 mg/m³ (działa drażniąco na drogi oddechowe) 

· DNEL konsument: 
· Ostre skutki lokalne: brak danych. 
· 8.1.3 Wartości PNEC: brak danych. 
· 8.1.4 Składniki z biologicznymi wartościami granicznymi: brak danych. 
· 8.1.5 Środki zarządzania ryzykiem zgodnie z zastosowanym podejściem control banding: 

Brak danych. 
· Dodatkowe informacje: jako podstawa służyły listy, obowiązujące w chwili sporządzenia. 
· 8.2 Kontrola narażenia 
· 8.2.1 Odpowiedni techniczny sprzęt sterujący: nie dotyczy. 
· 8.2.2 Środki ochrony indywidualnej: 
· Ogólne środki ochronne i BHP: 

Należy stosować standardowe środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami. 
Zabrudzone, nasączone ubranie należy natychmiast zdjąć. 
Trzymać z daleka od artykułów spożywczych, napojów i pasz. 
Przed przerwami i zakończeniem pracy umyć ręce. 
Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. 
Nie wdychać gazów / oparów / aerozoli. 

· Ochrona dróg oddechowych: 
Nie są wymagane żadne specjalne środki, jeżeli trwale i niezawodnie przestrzegane są najwyższe dopuszczalne 
stężenia (NDN) i inne wartości graniczne. 
Przestrzegać zasad zawodowych stowarzyszeń ubezpieczeń wypadkowych w zakresie stosowania urządzeń ochrony 
dróg oddechowych (BGR) 190. 

· Zalecane urządzenie filtracyjna do krótkotrwałego użytku: 
Filtr kombinowany E-P (EN 141) (kolory oznakowania żółty i biały) 

· Ochrona rąk: 
Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Odpowiednie są rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi zgodne 
z EN 374. Zaleca się zweryfikowanie z producentem odporności chemicznej niżej wymienionych rękawic ochronnych 
do specjalnych zastosowań. 

· Materiał rękawic 
Kauczuk naturalny, lateks naturalny (NR) 
Zalecana grubość materiału: ≥0,5 mm 

· Czas przenikania materiału rękawic 
Do kontaktu z produktem zalecane są rękawice ochronne zgodne z EN 374, na przykład Vital 117 (MAPA GmbH). 
W przypadku dłuższego i wielokrotnego kontaktu należy przestrzegać, że w praktyce podane powyżej czasy przebicia 
mogą być znacznie krótsze niż czasy określone zgodnie z normą EN 374. Należy zawsze sprawdzać przydatność 
rękawic ochronnych do specyfiki danego miejscu pracy (np. odporność mechaniczna i termiczna, właściwości 
antystatyczne itp.). W przypadku pierwszych oznak zużycia natychmiast wymienić rękawice ochronne. Zalecamy 
stworzenie planu pielęgnacji rąk dostosowanego do potrzeb zakładowych we współpracy z producentem rękawic 
ochronnych i zawodowym stowarzyszeniem ubezpieczeń wypadkowych. 

· Ochrona oczu: stosować okulary ochronne z bocznym zabezpieczeniem zgodnie z EN 166:2001. 
· Ochrona ciała: ubiór ochronny 
· 8.2.3 Kontrola narażenia środowiska patrz sekcje 6 i 7. 

 
(kontynuacja na stronie 6) 
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SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

 

 
 

* 
 

· 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
· Informacje ogólne 

· 9.1.1 Wygląd: 
Stan fizyczny: Ciecz 
Kolor:: Czerwony 

· Zapach: Charakterystyczny 

· 9.1.2 Dane podstawowe istotne dla bezpieczeństwa: 

Wartość pH w temperaturze 20 °C: 0,0 < pH ≤ 0,5 

· Zmiany stanu skupienia 
Temperatura topnienia, temperatura zamarzania: Nie określono. 
Początek wrzenia i zakres temperatury wrzenia: 85 °C 

· Temperatura zapłonu: Nie dotyczy. 

· Temperatura zapalenia: Nie dotyczy. 

· Temperatura rozkładu: Nie dotyczy. 

· Temperatura samozapłonu: Produkt nie ulega samozapłonowi. 

· Właściwości wybuchowe: Produkt nie grozi wybuchem. 

· Granice wybuchowości: 

Właściwości utleniające: Nie podtrzymuje palenia. 

· Ciśnienie pary w temperaturze 20 °C: 23 hPa 

· Gęstość w temperaturze 20 °C: 1060 kg/m³ 
· Gęstość względna w temperaturze 20 °C 1,060 

· Szybkość parowania Nie dotyczy. 

· Rozpuszczalność w wodzie, mieszalność z wodą: Całkowicie mieszalny. 
 
LZO (UE) 0% 

· 9.1.3 Zagrożenia fizyczne 
Właściwości korozyjne wobec metali Może powodować korozję metali. 

· Wnioski / podsumowanie Może powodować korozję metali. 

· 9.2 Inne informacje Brak dodatkowych istotnych informacji. 

 

 
* 

(kontynuacja ze strony 5) 

· Środki kontroli ryzyka 
Pracownicy muszą być odpowiednio i wystarczająco przeszkoleni. Miejsce pracy musi być regularnie kontrolowane przez 
personel specjalistyczny, np. specjalistę do spraw bezpieczeństwa. 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

· 10.1 Reaktywność Brak dodatkowych istotnych informacji. 
· 10.2 Stabilność chemiczna 
· Rozkład termiczny / warunki, których należy unikać: 
Przy zastosowaniu zgodnie z przeznaczeniem nie zachodzi rozkład. 

(kontynuacja na stronie 7) 
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

· 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
· Toksyczność ostra 

· Produkt / mieszanina: Brak danych badawczych na temat mieszaniny. 
· Ocena / klasyfikacja: 

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

· Działanie żrące / drażniące na skórę 

· Produkt / mieszanina: Brak danych badawczych na temat mieszaniny. 
· Ocena / klasyfikacja: 

Działa drażniąco na skórę. 

· Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy 

· Produkt / mieszanina: Brak danych badawczych na temat mieszaniny. 
· Ocena / klasyfikacja: 

Działa drażniąco na oczy. 
(kontynuacja na stronie 8) 
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· Niebezpieczne składniki: 

CAS: 7647-01-0 kwas solny 

Doustnie 

Skóra 

LD50 

LD50 

mg/kg (niesklasyfikowane (brak danych)) 

mg/kg (niesklasyfikowane (brak danych)) 

 
 

 
 

 
· Niebezpieczne składniki: 

CAS: 7647-01-0 kwas solny 

Wynik: Kategoria 1 B (żrące) 1 h (królik) (OECD404 ostre podrażnienie skóry/działanie żrące) 
HCl 37% Cat.1B or more severe 
(Potokar etal, 1985; IUCLID) 

SCL: 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25% 

Skin Irrit. 2; H315: 10% ≤ C < 25% 

 
 

 
 

 
· Niebezpieczne składniki: 

CAS: 7647-01-0 kwas solny 

Wynik: Kategoria 1 (nieodwracalne uszkodzenie oczu) h 
SCL: 
Eye Dam. 1; H318: >25 
Eye Irrit. 2; H319: 10% ≤ C < 25% 

(kontynuacja ze strony 6) 

· 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Reakcje z zasadami (ługami). 
Reakcje z metalami nieszlachetnymi z wydzielaniem wodoru. 
Reakcje z silnymi utleniaczami. 

· 10.4 Warunki, których należy unikać Brak dodatkowych istotnych informacji. 
· 10.5 Materiały niezgodne alkalia (zasady, ługi) 
· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: 

Chlorowodór (HCl) 
Wodór 
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

· 12.1 Toksyczność 
· Toksyczność wodna: 

· Produkt / mieszanina: Brak danych badawczych na temat mieszaniny. 
(kontynuacja na stronie 9) 

PL 

 

 

· Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 

(kontynuacja ze strony 7) 

 

· Niebezpieczne składniki: 

CAS: 7647-01-0 kwas solny 

Wynik: Nie powoduje uczulenia skóry (świnka morska) (OECD406 sensybilizacja skóry) 
GPMT (IUCLID) 

· Produkt / mieszanina: Brak danych badawczych na temat mieszaniny. 
· Ocena / klasyfikacja: nieznane oddziaływanie uczulające. 

 
 

· Oddziaływania CMR (działanie rakotwórcze, mutagenne i szkodliwe na rozrodczość) 
· Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
· Produkt / mieszanina: 
· Ocena / klasyfikacja: 

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 

 

· Rakotwórczość produktu / mieszaniny: 

· Ocena / klasyfikacja: 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

 
 

· Toksyczność reprodukcyjna 

· Produkt / mieszanina: 

· Ocena / klasyfikacja: 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

 
 

· Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe przez produkt / mieszaninę: 
Ocena / klasyfikacja: 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3, H336. 
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

 
 

· Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane przez produkt / mieszaninę: 
Ocena / klasyfikacja: 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

 
 

· Zagrożenie w przypadku wdychania produktu / mieszaniny: ocena / klasyfikacja: 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

 
 

* 
 
 

 
· Niebezpieczne składniki: 

CAS: 7647-01-0 kwas solny 

LC50/48 h 

EC50/72 h 

862 mg/l (Leuciscus idus (jaź)) 

56 mg/l (Daphnia magna (rozwielitka wielka)) 
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SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
· 13.1.1 Właściwa utylizacja / produkt / mieszanina: zalecenie: 

Rozcieńczyć koncentrat wodą, a następnie zobojętnić odpowiednim materiałem alkalicznym (ługiem sodowym, wapnem). 
Otrzymane sole obojętne są stosunkowo przyjazne dla środowiska. 
Niewielkie ilości można rozcieńczyć dużą ilością wody i spłukać. Duże ilości należy usuwać je zgodnie z lokalnymi 
przepisami urzędowymi. 

(kontynuacja na stronie 10) 
PL 

 

 
· Ocena / klasyfikacja: 

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

· 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 

(kontynuacja ze strony 8) 

 

· Niebezpieczne składniki: 

CAS: 7647-01-0 kwas solny 

Podatność na biodegradację % 
Metody określania podatności na biodegradację nie mają zastosowania w przypadku 
substancji nieorganicznych. 

· Produkt / mieszanina: Brak danych badawczych na temat mieszaniny. 
· Wnioski: 

Produkt nieorganiczny, który nie może być wyeliminowany z wody przez biologiczne procesy oczyszczania. 
 

 

· 12.3 Zdolność do bioakumulacji 
· Składniki niebezpieczne: uwagi: brak danych 
· Produkt / mieszanina: uwagi: brak danych 

 
 

· 12.4 Mobilność w glebie 
· Składniki niebezpieczne: uwagi: brak danych 
· Produkt / mieszanina: uwagi: brak danych 
· Dodatkowe informacje ekologiczne: 
· Informacje ogólne: 

Wypłukiwanie większych ilości do kanalizacji lub cieków wodnych może prowadzić do obniżenia wartości pH. Niska 
wartość pH szkodzi organizmom wodnym. W rozcieńczonym stężeniu użytkowym wartość pH znacznie wzrasta, przez co 
po zastosowaniu produktu ścieki przedostające się do kanalizacji są tylko w niewielkim stopniu niebezpieczne dla wody. 
Klasa zagrożenia dla wody 1 (samookreślenie): nieznacznie szkodliwy dla wody 

· 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
· PBT: nie znajduje zastosowania. 
· vPvB: nie znajduje zastosowania. 
· 12.6 Inne szkodliwe skutki działania brak dodatkowych istotnych informacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Proponowany wykaz kodów odpadów / oznaczeń odpadów zgodnie z europejskim katalogiem odpadów: 

06 00 00 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU I STOSOWANIA PRODUKTÓW PRZEMYSŁU 
CHEMII NIEORGANICZNEJ 

06 01 00 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych 

06 01 06* Inne kwasy 

15 00 00 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE 
I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH 

15 01 00 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 
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SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

(kontynuacja na stronie 11) 
PL 

 

 
 
 

 

· Numer UN (numer ONZ) 
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1789 

· 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
· ADR/RID/ADN UN1789 KWAS CHLOROWODOROWY 
· IMDG, IATA HYDROCHLORIC ACID 

· 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

· ADR/RID/ADN 
 

 

· Klasa 8 (C1) substancje żrące 
· Etykiety ostrzegające o niebezpieczeństwie 8 
· IMDG, IATA 

 

 

· Class 8 substancje żrące 
· Label 8 

· 14.4 Grupa pakowania 
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA III 

· Zagrożenia dla środowiska: Nie dotyczy. 

· 14.6 Specjalne środki ostrożności dla użytkowników Uwaga: Substancje żrące 
· Liczba Kemlera: 80 
· Numer EMS: F-A,S-B 
· Segregation groups (1) Acids 
· Stowage Category E 

· 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do  
konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie mają zastosowania. 
 

· Transport / dodatkowe informacje: Nie stanowi ładunku niebezpiecznego zgodnie 
z powyższymi rozporządzeniami. 

(kontynuacja ze strony 9) 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi  
zanieczyszczone 

HP 8 Żrące 

· 13.1.2 Właściwa utylizacja / opakowanie: 
· Zalecenia: 

Po oczyszczeniu można ponownie wykorzystać opakowanie lub oddać je do recyklingu. 
Opakowanie utylizować zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opakowań. 

· Zalecane środki czyszczące: Woda, ewentualnie z dodatkiem środków czyszczących. 
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· ADR/RID/ADN 
· Ograniczona ilość (LQ) 
· Ilości wyłączone (EQ) 
 
 
 

· Kategoria transportu 
· Kod ograniczenia przewozu przez tunele 
· IMDG 
· Limited quantities (LQ) 
· Excepted quantities (EQ) 

5L 
Code: E1 
Maksymalna ilość netto w opakowaniu wewnętrznym: 30 ml  
Maksymalna ilość netto w opakowaniu zewnętrznym: 
1000 ml 
3 
E 

· UN „Model Regulation”: 

 

 
 

* 

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

mieszaniny 
· Rozporządzenia i dyrektywy europejskie: 

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione rozporządzeniem 2015/830/UE (WE) nr 
1272/2008 (CLP, EU-GHS) 
Rozporządzenie w sprawie detergentów: rozporządzenie (WE) nr 648/2004 
Przepisy transportowe zgodnie z ADR, RID, IMDG, IATA w każdorazowo aktualnej wersji. Dyrektywa 
w sprawie środków chemicznych w miejscu pracy: dyrektywa 98/24/WE 
Środki ochrony indywidualnej: dyrektywa 89/686/EWG 
Klasyfikacja różnych rodzajów transportu: dyrektywy 96/35/WE i 2000/18/WE 
Dyrektywa w sprawie ochrony pracy osób młodych: dyrektywa 94/33/WE 
Dyrektywy w sprawie odpadów 2006/12/WE i 2008/98/WE 
Rozporządzenie 649/2012/UE dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (PIC) 

· Dyrektywa 2010/75/UE: 0,0 g/l 
· Rozporządzenie (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych: 

Produkt nie jest objęty zakresem stosowania rozporządzenia o produktach biobójczych. 
· Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 załącznik XVII ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu 

i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów: 
Warunki ograniczenia: 3 

 
 

· Przepisy i instrukcje krajowe (Niemcy): 
Ustawa o ochronie przed niebezpiecznymi substancjami (ustawa o chemikaliach) 
Rozporządzenie dotyczące informacji o truciznach – ChemGiftInfoV 
Rozporządzenie o substancjach niebezpiecznych – GefStoffV 
Rozporządzenie w sprawie zakazów i ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu niebezpiecznych substancji,  
preparatów i produktów zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych (rozporządzenie o zakazie stosowania 
chemikaliów – ChemVerbotsV) 

· Informacje dotyczące ograniczenia zatrudnienia: 
Przestrzegać ograniczeń zatrudnienia zgodnie z ustawą o ochronie zatrudnienia osób młodych (JArbSchG). 
W przypadku kobiet w ciąży i karmiących piersią należy przestrzegać ograniczeń zatrudnienia zgodnie 
z rozporządzeniem o ochronie macierzyństwa (MuSchG). 

(kontynuacja na stronie 12) 

PL 

(kontynuacja ze strony 10) 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

1L 
Code: E2 
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml 
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml 
 
 

UN 1789 KWAS CHLOROWODOROWY, 8, III 
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* 
 
· 16.1 Powiadomienia o zmianach Karta charakterystyki została sprawdzona merytorycznie / zmieniona.  
· 16.2 Treść zwrotów H i EUH (numer i pełny tekst): 

H290 Może powodować korozję metali. 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

· 16.3 Szkolenia pracowników 
Instruktaże w zakresie zagrożeń i środków ostrożności w oparciu o instrukcję roboczą (TRGS 555).  
Instruktaże muszą być przeprowadzane przed rozpoczęciem zatrudnienia i następnie powtarzane  
co najmniej raz w roku. 

· 16.4 Źródła danych wykorzystane do utworzenia karty charakterystyki: dane pochodzą z kompendiów i literatury. 
Karty charakterystyki surowców wydane przez ich dostawców 
Wykaz klasyfikacji i oznakowania ECHA (http://echa.europa.eu/clp/ c_l_inventory_en.asp) 
eChemPortal (http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en)  
TOXNET (http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html) 
International Chemical Safety Cards (ICSC) (http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home)  
Baza danych substancji GESTIS (www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp)  
System informacyjny o substancjach niebezpiecznych GisChem (www.gischem.de) 
Baza danych ECHA dotycząca substancji zarejestrowanych  
(http://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/ registered-substances) 
Baza danych substancji niebezpiecznych krajów związkowych (GDL) (http://www.gefahrstoff-info.de)  
Baza danych CEFIC ERICards (http://www.ericards.net) 

 
 

· Klasyfikacja mieszanin i stosowane metody oceny zgodnie z rozporządzeniem (WE)  
nr1207/2008 [CLP]: 
Met. Corr. 1, H290: w oparciu o dane badawcze  
Skin Irrit. 2, H315: metoda obliczania 
STOT SE 3, H335: metoda obliczania  
Eye Irrit. 2, H319: metoda obliczania 

 
 

· Dział wystawiający kartę charakterystyki: dział bezpieczeństwa produktów 
 

 

· 16.6 Skróty i akronimy, ewentualnie używane w niniejszym dokumencie: 
Acute Tox. Toksyczność ostra 
Aquatic Acute Ostra toksyczność wodna 
Aquatic Chronic Chroniczna toksyczność wodna 
ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowych drogowych przewozów towarów niebezpiecznych 

 
 

(kontynuacja na stronie 13) 

PL 

(kontynuacja ze strony 11) 

· Rozporządzenie na wypadek awarii (12. federalnego rozporządzenia w sprawie ochrony przed emisjami = BImSchV), 
załącznik: Niewymienione. 

· Rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników (31. federalnego rozporządzenia w sprawie ochrony przed emisjami 
BImSchV): 0,00% 

· Klasa zagrożenia dla wody: WGK 1 (samookreślenie): nieznacznie szkodliwy dla wody. 
· Pozostałe przepisy, ograniczenia i rozporządzenia zakazujące 

BGR 189 „Zasady stosowania odzieży ochronnej” (uprzednio ZH 1/700) 
BGR 190 „Zasady stosowania ochrony dróg oddechowych” (uprzednio ZH 1/701) 
BGR 192 „Stosowanie ochrony oczu i twarzy” (uprzednio ZH 1/703) 
BGR 195 „Zasady stosowania rękawic ochronnych” (uprzednio ZH 1/706) 
BGR 197 „Stosowanie ochrony skóry” (uprzednio ZH 1/708) 
Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. 
BGV A 5: Przepisy o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom „Pierwsza pomoc” 
A 008: „Środki ochrony indywidualnej” 

· 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona. 

SEKCJA 16: Inne informacje 

http://echa.europa.eu/clp/
http://echa.europa.eu/clp/
http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&amp;request_locale=en)
http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html)
http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home)
http://www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp)
http://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/
http://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/
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ADN Umowa europejska dotycząca międzynarodowych przewozów towarów niebezpiecznych śródlądowymi 
drogami wodnymi 

AGW Najwyższe dopuszczalne stężenie Asp. Tox. Zagrożenie w przypadku wdychania 
ATE Oszacowanie ostrej toksyczności  
C&L Klasyfikacja i znakowanie 
CLP Rozporządzenie sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporządzenie (WE) nr 1272/2008  
Nr CAS Chemical Abstracts Service Number 
CMR Rakotwórcze, mutagenne, działające szkodliwie na rozrodczość  
CSA Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
CSR Raport bezpieczeństwa chemicznego 
DNEL Pochodny poziom niepowodujący zmian 
ECHA Europejska Agencja Chemikaliów 
Numer WE; numer EINECS i ELINCS (patrz również EINECS i ELINCS)  
EINECS Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym 
ELINCS Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych  
EN Norma Europejska 
ext-SDB Rozszerzona karta charakterystyki (SDS z dołączonym ES)  
UE Unia Europejska 
EAKV Europejski katalog odpadów (zastąpiony przez LoW – patrz niżej)  
Eye Dam. Poważne uszkodzenie oczu 
Eye Irrit. Działa drażniąco na oczy  
Flam. Liq. Ciecze łatwopalne 
GHS globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów 
GCL General Concentration Level / ogólne wartości graniczne stężeń  
H wchłaniany przez skórę 
IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
ICAO-TI instrukcje techniczne bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną  
IMDG Międzynarodowy kod do transportowania ładunków niebezpiecznych drogą morską 
IUPAC Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej  
Kow Współczynnik podziału oktanol-woda 
LC50 Stężenie śmiertelne dla 50% badanej populacji 
LD50 Dawka śmiertelna dla 50% badanej populacji (średnia dawka śmiertelna)  
log pOW Współczynnik podziału 
LoW ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm wykaz odpadów (patrz)  
Met. Corr. Substancje lub mieszaniny powodujące korozję metali 
MSDB Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego MSDS 
OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  
NDS Najwyższe dopuszczalne stężenie w miejscu pracy 
Ox. Liq. Ciecze utleniające 
PBT Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna  
PEC Przewidywane stężenie w środowisku 
PNEC(s) Przewidywane stężenie(a) niepowodujące zmian w środowisku 
PSA Środki ochrony indywidualnej ŚOI 
(Q)SAR Ilościowe zależności struktura-aktywność 
REACH Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów, rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
RID Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych  
RMM Środki zarządzania ryzykiem 
SCL Specific Concentration Level / specyficzne stężenia graniczne  
SDB Karta charakterystyki SDS 
Skin Corr. Działanie żrące na skórę  
Skin Irrit. Działanie drażniące na skórę 
Skin Sens. Uczulenie w kontakcie ze skórą 
STOT Toksyczne działanie na narządy krytyczne 

(kontynuacja na stronie 14) 
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(STOT) RE (toksyczne działanie na narządy krytyczne) narażenie przewlekłe  
(STOT) SE (toksyczne działanie na narządy krytyczne) narażenie jednorazowe  
SVHC Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy 
UN Organizacja Narodów Zjednoczonych ONZ 
VOC Lotne związki organiczne LZO 
vPvB Bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji  
WoE (Weight of evidence) 
X Substancje rakotwórcza kategorii 1A/1B. Podczas pracy z tą substancją niebezpieczną należy dodatkowo 

przestrzegać § 10 rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych 
Y Pod warunkiem przestrzegania najwyższego dopuszczalnego stężenia oraz dopuszczalnej wartości 

biologicznej (BGW) nie należy oczekiwać ryzyka uszkodzenia płodu. 
Z Nawet w przypadku przestrzegania NDN i BGW nie można wykluczyć ryzyka uszkodzenia płodu 

· * Dane uległy zmianie w stosunku do poprzedniej wersji 
Wraz z opublikowaniem niniejszej karty charakterystyki dla tego produktu / tej substancji tracą ważność wszystkie 
poprzednie wersje. Zmiany poszczególnych rozdziałów w stosunku do poprzedniego wydania zostały oznaczone * na 
lewym marginesie. 
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