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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 
1.1. Identyfikator produktu 
Nazwa produktu:     ALGOCLEAR PRO 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane  
Zastosowania substancji/mieszaniny:  Produkt biobójczy do zabiegów na powierzchniach 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  
Dostawca:      TVSP Ltd 

PO Box 1945 
Maidenhead 
SL62DD 
United Kingdom 

Numer telefonu dostawcy:    +44 (0)1628 687 022 
E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: Info@algoclear.com 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
Telefon alarmowy w Polsce: 112 (24h/dobę). 
Telefon alarmowy w Wielkiej Brytanii: +44 (0)01628 687 022 (w godzinach: 9.00-15.00) 
 

 
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 
Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 z późniejszymi zmianami. 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1B (Skin Corr. 1B). 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu (H314). 
 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1 (Eye Dam. 1)  
Powoduje poważne uszkodzenie oczu (H318). 
 
Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4 (Acute Tox. 4). 
Działa szkodliwie po połknięciu (H302). 
 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1 (Aquatic Acute 1). 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne (H400). 
 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2 (Aquatic 
Chronic 2) 
Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki (H411) 

mailto:Info@algoclear.com
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Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka: 
Produkt wykazuje działanie miejscowo żrące i szkodliwe Może powodować oparzenia skóry, 
spojówek, rogówki oka. Może wystąpić podrażnienie błon śluzowych i układu oddechowego 
charakteryzujące się drapaniem w gardle, kaszlem. W przypadku połknięcia istnieje 
niebezpieczeństwo oparzenia ust, gardła, przewodu pokarmowego oraz perforacji ścian żołądka. 
Objawy: nudności, wymioty, silny ból. 
 
Skutki działania na środowisko: 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Skutki działania związane z właściwościami fizycznymi: 
Nie są znane niebezpieczne skutki działania związane z właściwościami fizycznymi.  
 
2.2 Elementy oznakowania  
Oznakowanie według rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 z późniejszymi zmianami. 
 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:  

   
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H302: Działa szkodliwie po połknięciu. 
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności:   
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.  
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą 
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].  
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. 
P405 - Przechowywać pod zamknięciem. 
P501 - Zawartość / pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów.  
 
Dodatkowe wymagania dotyczące oznakowania: 
Zawiera: Chlorek didecylodimetyloamonium. 
 
2.3. Inne zagrożenia 
Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT i vPvB. 
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SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

 
3.2. Mieszanina 
Identyfikator produktu: ALGOCLEAR PRO 
 
Składniki mieszaniny 

 

Nazwa substancji 
Numer 

indeksowy 

Numer 

CAS  

Numer 

WE 

Ułamek 

masowy 

w %  

Klasy zagrożenia i 

kody kategorii 

Kody zwrotów 

wskazujących 

rodzaj 

zagrożenia 

Chlorek 

didecylodimetyloamonium 
612-131-00-6 7173-51-5 230-525-2 30 -50 

 

Acute Tox. 4 

Skin Corr. 1B 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 2 

 

H302 

H314 

H400 

H411 (M=10) 

Pełne brzmienia zwrotów H oraz akronimy symboli, klas zagrożenia i kodów kategorii podano  
w sekcji 16.  
 

 
SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

 
4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
Wdychanie: Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej pozycji 

półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. 
Natychmiast wezwać lekarza. 

Kontakt ze skórą: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i obficie zmywać skórę letnią, 
bieżącą wodą. Na oparzenia założyć jałowy opatrunek. Wezwać lekarza. 

Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej, przez co 
najmniej 15 min. Usunąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody 
ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Zapewnić 
natychmiastową pomoc lekarską.  

Przewód pokarmowy: Jeżeli nastąpi połknięcie dużej ilości, nie powodować wymiotów. 
Przepłukać usta dużą ilością wody. Jeśli poszkodowana osoba jest 
przytomna, podać pół litra wody do natychmiastowego wypicia. Przewieźć 
do szpitala tak szybko, jak to możliwe. 

 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Pary wywołują ból i łzawienie oczu, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kaszel. Skażenie skóry 
wywołuje ból, zaczerwienienie, oparzenie chemiczne: pęcherze, martwicę. Rozległe skażenie skóry 
może spowodować wstrząs, zapaść. Skażenie oczu wywołuje zniszczenie aparatu ochronnego oczu, 
oparzenie gałki ocznej – rogówki i głębszych struktur oka. Drogą pokarmową wywołuje oparzenie 
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błony śluzowej jamy ustnej gardła i dalszych części przewodu pokarmowego z ryzykiem uszkodzenia 
ścian, perforacji, krwotoku, ze wstrząsem i zgonem.  
Powtarzające się lub długotrwałe narażenie może być przyczyną zapalenia skóry, zmian zanikowych 
błony śluzowej górnych dróg oddechowych (uszkodzenie przegrody nosowej). 
 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 
Brak specjalnych zaleceń. Stosować postępowanie objawowe. Lekarzowi udzielającemu pomocy 
udostępnić kartę charakterystyki. 
 

 
SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 

5.1. Środki gaśnicze 
Odpowiednie środki gaśnicze 
Produkt jest niepalny. Stosować środki gaśnicze odpowiednie do materiałów palących się w 
otoczeniu. Stosować rozproszony strumień wodny do chłodzenia pojemników. 
Niewłaściwe środki gaśnicze 
Zwarty strumień wodny. 
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
W warunkach pożaru mogą powstawać toksyczne dymy zawierające: tlenek węgla, ditlenek węgla, 
tlenki azotu, chlorowodór. 
 
5.3. Informacje dla straży pożarnej 
Zakładać gazoszczelną odzież ochronną i aparaty oddechowe niezależne od powietrza z otoczenia.  
Wymagania dla odzieży ochronnej: PN-EN 943. 
 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
Nosić indywidualne wyposażenie ochronne. Oznakować obszar zagrożenia i uniemożliwić dostęp 
nieupoważnionym osobom. Ustawić przeciekające zbiorniki stroną do góry, aby zapobiec 
wydostawaniu się cieczy. Unikać bezpośredniego kontaktu z mieszaniną.  
 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz 
gleby. 
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6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia  
Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. Rozlany produkt zaabsorbować w 

chemicznie obojętny materiał wiążący (piasek, ziemia okrzemkowa), przenieść do szczelnie 

zamykanych pojemników i przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Zanieczyszczoną 

powierzchnię spłukać dużą ilością wody. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Szczegółowe informacje na temat indywidualnych środków ochrony podano w sekcji 8. 
Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. 
 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Zachować szczególne środki ostrożności ze względu na silne własności żrące. Wskazane jest podjęcie 
środków ostrożności, aby podczas pracy z produktem unikać kontaktu ze skórą i oczami. Zabezpieczyć 
przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie jeść, nie 
pić i nie palić w czasie stosowania. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone 
ubranie natychmiast zdjąć, uprać przed ponownym założeniem.  
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodności 
Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 

chłodnym dobrze wentylowanym (najlepiej z wentylacją ogólną), suchym pomieszczeniu 

magazynowym, z nienasiąkliwą, łatwo zmywalną podłogą. Odpowiedni materiał opakowań: 

polietylen. Nie przechowywać w opakowaniach metalowych i ze stopów. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w sekcji 1.2. 
 

 
SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Brak wyznaczonych parametrów kontroli (NDS, NDSCh, NDSP). 
 
Wartości DNEL / PNEC 
Wartości DNEL / PNEC: brak danych 
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8.2. Kontrola narażenia 
 
8.2.1.Stosowne techniczne środki kontroli 
Zastosować odpowiednią wentylację ogólną w pomieszczeniu i miejscową przy stanowisku pracy. 

Zapewnić stanowisko do płukania oczu. 

8.2.2. Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualne wyposażenie ochronne 
Drogi oddechowe: nie są wymagane. 
Ręce i skóra: odzież ochronna z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych, 

rękawice ochronne wykonane z lateksu (grubość 0,5 ± 0,1 mm, czas przebicia       
≥ 480 min), chloroprenu (grubość 0,6± 0,1 mm, czas przebicia ≥ 480 min), 
nitrylu/chloroprenu  (grubość 0,65 ± 0,1 mm, czas przebicia ≥ 480 min). 
Wymagania dla rękawic: EN374. Wymagania dla odzieży ochronnej: PN-EN ISO 
17491-3 i PN-EN ISO 17491-4. 

Oczy: okulary ochronne typu gogle zgodne z normą EN166 

Higiena pracy: przestrzegać przepisów ogólnej przemysłowej higieny pracy. Po zakończeniu pracy 
zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy umyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie 
całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie palić w czasie stosowania.   
 
8.2.3. Kontrola narażenia środowiska  

Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków 
wodnych. 
 

 
SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 
a) Wygląd     Jasnożółta, klarowna ciecz.  
b) Zapach     Brak dostępnych danych. 
c) Próg zapachu    Brak dostępnych danych. 
d) pH      6 -8 
e) Temperatura topnienia/krzepnięcia Brak dostępnych danych.  
f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia   

Brak dostępnych danych. 
g) Temperatura zapłonu   Brak dostępnych danych. 
h) Szybkość parowania   Brak dostępnych danych. 
i) Palność (ciała stałego, gazu)  Nie dotyczy. 
j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości 

Nie dotyczy (mieszanina nie stwarza zagrożenia 
wybuchowego). 

k) Prężność par    Brak dostępnych danych. 
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l) Gęstość par    Brak dostępnych danych. 
m) Gęstość względna    0,956 (woda=1) 
n) Rozpuszczalność    Rozpuszcza się w wodzie. 
o) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Brak dostępnych danych. 
p) Temperatura samozapłonu  Brak dostępnych danych. 
q) Temperatura rozkładu   Brak dostępnych danych. 
r) Lepkość     Brak dostępnych danych. 
s) Właściwości wybuchowe   Nie stwarza zagrożenia wybuchowego. 
t) Właściwości utleniające   Brak dostępnych danych. 
 
9.2. Inne informacje 
Brak dostępnych danych. 
 

 
SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

 
10.1. Reaktywność 
W zalecanych warunkach transportu lub przechowywania brak reaktywności. 
 
10.2. Stabilność chemiczna 
W zalecanych warunkach transportu lub przechowywania mieszanina jest stabilna. 
 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Nie są znane. 
 
10.4. Warunki, których należy unikać 
Nie są znane.   
 
10.5. Materiały niezgodne 
Metale miękkie (aluminium, cynk, inne). Silne kwasy. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie są znane. 
 

 
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  
 
Toksyczność ostra: 
Działa szkodliwie po połknięciu. 
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Składnik  CAS-nr   Dawka    Wartość Jednostka 
Chlorek didecylodimetyloamonium  DL50 - dootrzewnowo szczur  45   mg/kg 

7173-51-5  DL50 - doustnie mysz   268   mg/kg 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę: 
Powoduje poważne oparzenia skóry.  
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: 
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Działanie rakotwórcze: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Szkodliwe działanie na rozrodczość: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Zagrożenie spowodowane aspiracją: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 
Skutki zdrowotne narażenia miejscowego 
Wdychanie: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych, błon śluzowych nosa i 

jamy ustnej, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kaszel. 
Kontakt z oczami: Działa żrąco na oczy powodując zaczerwienienie, łzawienie i ból oraz 

osłabienie widzenia. Skażenie oczu wywołuje zniszczenie aparatu 
ochronnego oczu, oparzenie gałki ocznej – rogówki i głębszych struktur oka. 

Kontakt ze skórą: Działa żrąco wywołując ból, zaczerwienienie, oparzenie chemiczne: 
pęcherze, martwicę. Rozległe skażenie skóry może spowodować wstrząs, 
zapaść.  

Połknięcie: Wywołuje oparzenie błony śluzowej jamy ustnej gardła i dalszych części 
przewodu pokarmowego z ryzykiem uszkodzenia ścian, perforacji, 
krwotoku, ze wstrząsem i zgonem. 

 
Objawy narażenia przewlekłego: 
Powtarzające się lub długotrwałe narażenie może być przyczyną zapalenia skóry, zmian zanikowych 
błony śluzowej górnych dróg oddechowych (uszkodzenie przegrody nosowej). 
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

 
12.1. Toksyczność  
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu   
Produkt łatwo ulega biodegradacji. 

Dane o dopuszczalnym zanieczyszczeniu środowiska: 
Dopuszczalne stężenie chlorków wprowadzanych do wód i do ziemi – 1000 mg/l, dopuszczalne pH 
odprowadzanych ścieków -  6,5 – 9.  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.0.1800). 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Współczynnik podziału oktanol/woda (Kow):   brak dostępnych danych dla mieszaniny. 
Współczynnik biokoncentracji (BCF):   brak dostępnych danych dla mieszaniny 
 
12.4. Mobilność w glebie     
Brak dostępnych danych. 
 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB   
Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT i vPvB 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania   
Brak dostępnych danych. 
 

 
SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
 
Produkt 
Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadzać do kanalizacji. Nie 
dopuszczać do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. Przekazać do uprawnionego 
odbiorcy odpadów. 
 
Opakowanie 
Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest zobowiązany zorganizować system 
zbierania i odzysku (w tym recykling) odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych. (Art. 
18 i 25 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi). 
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Specjalne środki ostrożności: 
Należy zachować ostrożność podczas operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały 
dokładnie oczyszczone.  
 

 
SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
 
14.1. Numer UN (numer ONZ)    1760 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN   MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, I.N.O. (chlorek 

didecylodimetyloamonium) 
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  8 
14.4. Grupa pakowania     II 
14.5. Zagrożenia dla środowiska      
Mieszanina stanowi zagrożenie dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach 

modelowych ONZ. Wymaga dodatkowego oznakowania. 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Kod przewozu przez tunele: E  Kategoria transportowa: 2 
 
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 
 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w 
sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych z późn. zm. 
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-
letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych z późn. zm. 
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U.2015.0.1926) z późn. zm. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wykazu ośrodków 
toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi (Dz.U.2016.0.1004). 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
(Dz.U.2014.0.1789). 
Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 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 
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również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 
2000/21/WE (Dz.U. UE seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 r.) z późn. zm.  
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające 
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U.UE 
seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 r.) z późn. zm.  
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011.63.322) z 
późn. zm. 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2015.0.1203) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz.U.2005.259.2173).  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.2005.11.86) z późn. zm.  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2011.33.166).  
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.0.21) z późn. zm.  
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 
Dz.U.2013.0.888  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w 
zakresie gospodarowania odpadami, Dz.U.2013.0.1186. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313) z późn. zm. 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367) z 
późn. zm. 
Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B 
do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U.2017.0.1119) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych 
młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, Dz.U. 2004.200.2047 z 
późniejszymi zmianami. 
 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Dostawca nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego tej mieszaniny. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 
 

Zwroty H (wskazujące rodzaj zagrożenia) oraz akronimy symboli, klas zagrożenia i kodów kategorii 
wymienione w sekcji 3. 
 
H302   Działa szkodliwie po połknięciu. 
H314   Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
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H400   Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
H411    Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Acute Tox. 4  Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4. 
Skin Corr. 1B  Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1B. 
Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 

zagrożenia 1 
Aquatic Chronic 2  Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria zagrożenia 2. 
 
Źródła:  
Karta charakterystyki ALGOCLEAR PRO w języku angielskim otrzymana od dostawcy i oznaczona: 
Pages 5, 15/06/2016. 
 
Skróty: 
NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy – najwyższe dopuszczalne stężenie 
średnie ważone, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego czasu pracy, przez cały 
okres jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować zmian w jego stanie zdrowia oraz w 
stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń 
NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
ustalone jako wartość średnia, która nie powinna spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia 
pracownika oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń, jeżeli utrzymuje się w środowisku pracy 
nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany roboczej 
NDSP - wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być 
w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie 
DNEL - Poziom niepowodujący szkodliwego działania dla zdrowia człowieka - poziom narażenia na 
działanie substancji niepowodujący szkodliwego działania dla zdrowia człowieka 
PNEC - Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku - stężenie substancji, poniżej 
którego nie przewiduje się wystąpienia szkodliwych skutków dla środowiskavPvB - Substancja bardzo 
trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 
DL50 – Dawka śmiertelna – dawka, przy której obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w 
określonym przedziale czasowym 
BCF - Współczynnik biokoncentracji – stosunek stężenia substancji w organizmie do jego stężenia w 
wodzie w stanie równowagi 
ADR- umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych ( ang. Agreement on Dangerous Goods by Road) 
RID – Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (ang. Regulations 
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
IMDG – Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous 
Goods Code) 
IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport 
Association) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski


   
KARTA CHARAKTERYSTYKI  

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (WE) 1907/2006 z późniejszymi zmianami. 
 

ALGOCLEAR PRO  Data aktualizacji: 04.08.2017 r. 

 

Strona 13 z 13 

CAS – numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service 
WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji 
niebezpiecznych, w szczególności zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o 
Znaczeniu Komercyjnym (EINECS – ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w 
Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified 
Chemical Substances), lub wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji „No-longer 
polymers" 
Numer UN – czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału w wykazie materiałów niebezpiecznych 
ONZ, pochodzący z „Przepisów modelowych ONZ. 
 
Prawne wyłączenie odpowiedzialności: jesteśmy przekonani, że powyższe informacje są prawidlowe, 
jednak nie mają one wyłącznego charakteru i powinny być traktowane wyłącznie jako poradnik. Ta 
firma nie może ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z obsługi lub kontaktu z powyższym 
produktem. 
 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=EINECS&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=ELINCS&action=edit&redlink=1

