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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa produktu: Daytona PRO Grease EP-2 No.3 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Profesjonalny środek smarny. 
Odradzane zastosowania: inne niż wymienione. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku 
przemysłowego i profesjonalnego 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 

Dystrybutor: Oil Center Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa 
tel: 71 333 22 22, fax: 71 327 30 65 
biuro@oilcenter.pl, www.oilcenter.pl 

1.4. Numer telefonu alarmowego: 

+44 (0) 1235 239 670 
W celu uzyskania dodatkowych numerów telefonów ratunkowych patrz Sekcja 16 Karty Charakterystyki 

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) 1272/2008) 

Działanie uczulające na skórę, Kategoria 1 H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry 

Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego, 
Kategoria 3 

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

Klasyfikacja (67/548/EWG, 1999/45/WE) 

Substancja uczulająca R43 Może powodować uczulenie w kontakcie 
ze skórą. 

Produkt niebezpieczny dla środowiska R52/53: Działa szkodliwie na organizmy wodne; może 
powodować długo utrzymujące się niekorzystne 
zmiany w środowisku wodnym 

2.2. Elementy oznakowania 

Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008: 

Piktogramy określające rodzaj 
zagrożenia: 

 

Hasło ostrzegawcze: Uwaga 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H319 

Zwroty wskazujące środki ostrożności Zapobieganie: 
P264 
P280 
Reagowanie: 
P305 + P351 + P338 

mailto:biuro@oilcenter.pl
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P308 + P313 

Niebezpieczne składniki muszą być 
wymienione na etykiecie: 

1305-62-0 wodorotlenek wapnia 
26264-06-2 Benzenowy sulfonian wapnia 

2.3 Inne zagrożenia  

Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. 

SEKCJA 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

Mieszaniny 

Numer 

Nazwa substancji 
Stężenie 

[%] 

Klasyfikacja 

WE CAS 67/548/EWG 
Rozporządzenie 

(WE) nr 
1272/2008 

271-529-4 68584-23-6 
Benzenesulfonic acid, C10-

16-alkyl derivs, calcium salts 
<5 Xi; R36 Eye Irrit. 2; H319 

215-137-3 1305-62-0 Calcium hydroxide <5 Xi; R37-R38-R41 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
STOT SE 3; H335 

247-557-8 26264-06-2 
Calcium 

dodecylbenzenedulphonate 
<5 Xi; R38-R41 

Skin Irrit 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 

263-093-9 61789-86-4 
Sulfonic acids petroleum, 

calcium salts 
<5 Xi; R36 Eye Irrit 2; H319 

274-263-7 70024-69-0 
Benzenesulfonic acid, 

mono-C16-24-alkyl derivs., 
calcium salts 

<5 Xi; R36 Eye Irrit 2; H319 

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Porady ogólne 
Usunąć z zagrożonej strefy. Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną kartę 
charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. 

W przypadku wdychania 
Przenieść na świeże powietrze w przypadku wdychania pyłu lub dymów z przegrzania lub spalania. Jeśli 
objawy utrzymują się, wezwać lekarza. 

W przypadku kontaktu ze skórą 
Natychmiast zdjąć skażone obuwie i ubranie. Zmyć mydłem i dużą ilością wody. Jeśli objawy utrzymują się, 
wezwać lekarza. 

W przypadku kontaktu z oczami 
Zapobiegawczo przemyć oczy wodą. Usunąć szkła (szkło) kontaktowe. Zabezpieczyć nieuszkodzone oko. 
W trakcie przemywania należy szeroko otwierać oczy. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się, skonsultować 
się ze specjalistą 

W przypadku połknięcia 
Przemyć usta wodą i następnie wypić dużą ilość wody. Nie podawać mleka lub napoju alkoholowego. 
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Objawy :  działanie uczulające 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania 
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z poszkodowanym 
Pierwsza pomoc : Dla uzyskania specjalistycznej porady lekarze powinni skontaktować się z Centrum 
Informacji o Zatruciach 

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1. Środki gaśnicze 

Stosowne środki gaśnicze: 
Mały pożar:  Dwutlenek węgla, Suche proszki gaśnicze, suchy piasek 
Duży pożar:  Mgła wodna, Piana 

Nieodpowiednie środki 
gaśnicze: 

Strumień rozpylonej wody. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Specyficzne zagrożenia 
w czasie zwalczania pożaru: 

W trakcie spalania tworzą się nieznośne i toksyczne dymy. 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 

Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków 
W razie pożaru założyć aparat oddechowy z zamkniętym 
obiegiem powietrza 

Dalsze informacje: 
Chłodzić pojemniki/zbiorniki rozproszonym strumieniem 
wody 

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Starać się, aby nie dopuścić do przedostania się materiału do sieci wodnej lub kanalizacji. W przypadku 
skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić odpowiednie władze. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zebrać razem z materiałem wchłaniającym (piasek, żel krzemionkowy, pochłaniacz kwasów, pochłaniacz 
uniwersalny, trociny). Zebrać i przenieść do właściwie oznakowanych pojemników. 

6.4 Odniesienie do innych sekcji 
Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8. 

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Wskazówki dotyczące 
bezpiecznego posługiwania się: 

Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 
Osoby z problemami uczuleniowymi, astmą, alergiami, chronicznymi 
lub nawracającymi chorobami oddechowymi nie powinny być 
zatrudniane przy jakichkolwiek operacjach z użyciem tej mieszaniny. 
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu w miejscu stosowania. Usunąć 
wodę z przemycia zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami. 

Wytyczne ochrony przeciwpożarowej 
Normalne środki ochrony przeciwpożarowej. 

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

Wymagania względem pojemników 
magazynowych 

Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty 
w suchym i dobrze wentylowanym miejscu 
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Wytyczne składowania 
Nie przechowywać razem z czynnikami 
utleniającymi 

Inne informacje 
Brak rozkładu w przepadku przechowywania 
i stosowania zgodnie z zaleceniami 

7.3 Szczególne zastosowania końcowe 

Specyficzne zastosowania : Surowiec dla przemysłu 

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1 Parametry dotyczące kontroli: 

Składniki Nr CAS Wartość Parametry 
dotyczące 
kontroli 

Aktualizacja Podstawa 

Wodorotlenek 
wapnia 

1305-62-0 TEA 5 mg/m
3
 1991-07-05 1991-07-05 

91/322/EEC 

8.2 Kontrola narażenia 

Sprzęt ochrony osobistej 

Ochronę dróg oddechowych W warunkach normalnych nie jest wzmagany osobisty sprzęt do 
oddychania. W przypadku mgły, sprayu lub aerozolu stosować 
odpowiedni osobisty sprzęt do oddychania i odzież ochronną 

Ochronę rąk W przypadku długotrwałego lub powtarzającego si kontaktu stosować 
rękawice ochronne 

Ochrona oczu Okulary ochronne 

Ochrona skóry i ciała Kombinezon ochronny 

Środki higieny Ogólne zasady higieny przemysłowej 

Kontrola narażenia środowiska: 

Starać się, aby nie dopuścić do przedostania się materiału do sieci wodnej lub kanalizacji. W przypadku 
skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić odpowiednie władze 

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych: 

Wygląd Pasta 

Barwa Brązowa 

Temperatura zapłonu [°C] 
Metoda otwarty tygiel 

> 180 

Gęstość [g/cm
3
] 0,95 

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1 Reaktywność 

Trwały podczas przechowywania w zaleceniach warunkach 

10.2 Stabilność chemiczna 

Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami 
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10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Brak szczególnych zagrożeń 

10.4 Warunki, których należy unikać 

Warunki, których należy unikać : Wystawienie na działanie wilgoci. Zanieczyszczenie 

10.5 Materiały niezgodne 

Czynniki, których należy unikać : Silne kwasy, zasady i utleniacze 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 

Niebezpieczne produkty rozkładu : Tlenki węgla, tlenki wapnia, tlenki siarki 

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 

Toksyczność ostra – droga pokarmowa 

Wodorotlenek wapnia LD50: 7.340 mg/kg 
Gatunek Szczur 

Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole wapniowe LD50: >5.000 mg/kg 
Gatunek Szczur 
Metoda: Wytyczne OECD 401 w sprawie prób 

Benzenesulfonic acid, mono-c16-24- alkyl dervs., 
calcium salts 

LD50: >5.000 mg/kg 
Gatunek: szczur 
Metoda: Wytyczne OECD 401 w sprawie prób 

Toksyczność ostra – przez drogi oddechowe Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych 

Toksyczność ostra – po kontakcie ze skórą Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych 

Wodorotlenek wapnia LD50 skórnie: >4.199 mg/kg 
Gatunek: królik 
Uwagi: podane informacje oparte są na danych 
uzyskanych z zachowania się pokrewnych substancji 

Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole wapniowe LD50: > 5,000 mg/kg 
Gatunek: szczur 
Metoda: Wytyczne OECD 402 w sprawie prób 

Benzenesulfonic acid, mono-c16-24- alkyl dervs., 
calcium salts 

LD50: >5.000 mg/kg 
Gatunek: szczur 
Metoda: Wytyczne OECD 402 w sprawie prób 

Działa żrąco/drażniąco na skórę  

Podrażnienie skóry Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych. 

Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole wapniowe Gatunek: królik 
Wynik: podrażnienie skóry 
Czas ekspozycji: 4h 
Uwagi: Posiadane informacje oparte są na danych 
uzyskanych z zachowania się pokrewnych substancji 

Poważne uszkodzenia oczu/działanie drażniące na 
oczy 

 

Podrażnienie oczu Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych 
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Wodorotlenek wapnia Gatunek: królik 
Wynik: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu 
Metoda: Test Draizego 

Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole wapniowe Gatunek: królik 
Wynik: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu 
Uwagi: Podane informacje oparte są na danych 
uzyskanych z zachowania się pokrewnych substancji 

Benzenesulfonic acid, mono-c16-24-alkyl dervs., 
calcium salts 

Gatunek; królik 
Wynik: Podrażnienie oczu 
Metoda: Wytyczne OECD 405 w sprawie prób 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę  

Działanie uczulające Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych 

Wodorotlenek wapnia Klasyfikacja: Nie powoduje uczulenia u zwierząt 
laboratoryjnych. 

Ocena mutagenności  
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych  

Ocena rakotwórczości  
Nie sklasyfikowano ze względu na brak danych  

Szkodliwe działanie na rozrodczość – ocena  
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych  

Substancja toksyczna dla organów lub układów – Narażenie jednokrotne 
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych 

Substancja toksyczna dla organów lub układów – Narażenie powtarzane 
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych 
Toksyczność przy wdychaniu : Brak klasyfikacji odnośnie toksyczności przy wdychaniu 

Ocena toksykologiczna 
Dalsze informacje : Brak dostępnych danych 

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1 Toksyczność 

Toksyczność dla ryb LC50: 
Czas ekspozycji: 96h 
Gatunek: Ryby 
Uwagi: brak dostępnych danych 

Toksyczność dla ryb  

wodorotlenek wapnia LC50: 160 mg/l 
Czas ekspozycji: 96 h 
Gatunek: Gambusia affinis (Gambazja pospolita) 
Próba statyczna 

Benzenowy sulfonian wapnia LC50: 22 mg/l 
Czas Ekspozycji: 96 h 
Gatunek Pimephales promelas (złota rybka) 
Próba statyczna Obserwacja analityczna: nie 
Metoda: Wytyczne OECD 203 w sprawie prób 
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Uwagi: Pdane informacje oparte są na danych uzyskanych z zachowania 
się pokrewnych substancji. 

Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, 
sole wapniowe 

LC50: >10.000 mg/l 
Czas ekspozycji: 96 h 
Gatunek: Cyprinodon variegatus (złota rbka) 
Próba statyczna Metoda: Wytyczne OECD 203 w sprawie prób 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 

Biodegradowalność Brak dostępnych danych 

Benzenowy sulfonian wapnia Wynik: łatwo biodegradowalny 
Okres próbny: 28 d 
Uwagi: Podane informacje oparte są na danych uzyskanych 
z zachowania się pokrewnych substancji. 

Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, 
sole wapniowe 

Tlenowy 
Wynik: Zgodnie z wynikami badań biodegradowalnościo porodukt nie 
jest łatwo biodegradowalny. 
8,6% 

Benzenesulfonic acid, mono-c16-
24- alkyl dervs., calcium salts 

Tlenowy 
Wynik: Zgodnie z wynikami badań biodegradowalności product nie jest 
łatwo biodegradowalny. 
8% 
Metoda: Wytyczne OECD 301 w sprawie prób 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 

Bioakumulacja:  Brak dostępnych danych 

Benzenowy sulfonian wapnia: Gatunek: Lepomis macrochirus (Łosoś błękitnoskrzeli) 

Czas ekspozycji: 21 d 

Współczynnika biokoncentracji (BCF): 104 

12.4 Mobilność ekologiczna 

Mobilność : Brak dostępnych danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Ta mieszanina nie zawiera substancji uważanych za toksyczne, trwałe w środowisku i ulegające bioakumulacji 

(PBT). 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 

Dodatkowe informacje ekologiczne : Dla produktu nie ma dostępnych danych. 

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób Przekazać zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory 
ustalonemu przetwórcy odpadów. 

Zanieczyszczone opakowanie Opróżnić z pozostałych resztek. Opróżnione opakowania powinny być 
przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu 
lub usunięcia. 

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
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Materiał NIE został sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami ADR, IATA, IMDG 
i RID 

 SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

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

Lista kandydacka substancji 
o dużym znaczeniu dla autoryzacji 

Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzających bardzo duże obawy 
(Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 (REACH), Artykuł 57 

Klasa zanieczyszczenia wody 
(Niemcy) 

WGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Brak dostępnej informacji 

15.3 Inne informacje 

 Rozporządzeniem REACH 1907/2006 
 Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.2001r. (Dz.U.11 poz.84; z późn. 

zmian.). 
 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.07.2002r. (Dz.U. Nr 140, poz. 1171) ze zmianą z dnia 

14.12.2004r. (Dz.U. 2 z 2005r. poz.8). w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i 
preparatu niebezpiecznego. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.08.2002r. w sprawie obowiązku dostarczania karty 
charakterystyki niektórych preparatów niesklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. 142, poz. 
1194) 

 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2005r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych 
wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - ZAŁĄCZNIK (Dz.U.201 poz.1674) 

 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji ipreparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r (Dz.U. 212 poz.1769). 

 Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628 z późn. zmian.) oraz rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206 z późn. 
zmian.). 

 Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 
638; z późn. zmian.). 

 Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR (ważnej od 01.07.2001) . 

 Ustawa z dnia 28.10.2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. (Dz. U. 2002 nr 199 
poz. 1671) z późniejszymi zmianami. 

 Oświadczenie rządowe z dnia 26.07.2005r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B 
Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
(ADR), sporządzonej w Genewie w dniu 30.09.1957r. (Dz.U. 178, poz. 1481) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.07.2002r. w sprawie substancji niebezpiecznych 
i preparatów, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez 
dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. 140, poz. 1174) 
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KARTA CHARAKTERYSTYKI  
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

(REACH) 
 

  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 
86). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie ograniczeń, zakazów 
lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych oraz zawierających ich produktów. (Dz. U. Nr 168 poz. 1762) z późniejszymi 
zmianami 

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE 

Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3. 

R36 Działa drażniąco na oczy. 
R37 Działa drażniąco na drogi oddechowe. 
R38 Działa drażniąco na skórę. 
R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu 

Pełny tekst zwrotów H w sekcjach 2 i 3 

H315 Działa drażniąco na skórę. 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

Pełny tekst zwrotów P w sekcjach 2 i 3 

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 

P308 + P313  W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę 
   lekarza. 

Uwaga 

 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie 
wymogów prawa krajowego. Informacja zawarta w powyższej karcie stanowi opis wymogów 
bezpieczeństwa użytkowania preparatu. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
określenie przydatności produktu do określonych celów. Zawarte w niniejszej karcie dane nie 
stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy użytkownika. Karta charakterystyki nie może być 
traktowana jako gwarancja właściwości preparatu. 

 Produkt nie może być bez pisemnej zgody używany w żadnym innym celu aniżeli podanym w p.1 
karty charakterystyki. 

 Karta charakterystyki jest bezpośrednio przekazywana dystrybutorowi produktu, bez zapewnień lub 
gwarancji co do kompletności bądź szczegółowości odnośnie do wszystkich informacji lub zaleceń w 
niej zawartych. 

 Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakterystyce są zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy 
i spełniają warunki prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. 

 Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakterystyce nie są gwarancją parametrów technicznych 
czy przydatności do określonych zastosowań. 

 


