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1 SEKCJA 1:  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1 Identyfikator produktu 

LAAV PLASTICS & RUBBER PROTECTOR 

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania zidentyfikowane: Do pielęgnacji plastiku, gumy, vinylu 

SU 21 Zastosowania konsumenckie. 

SU 22 Zastosowania profesjonalne. 

Zastosowania odradzane:. Nie są znane 

1.2 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

CSG Cleaning Solutions Sp. z o.o.  
AL. Armii Krajowej 178 
PL 43-300 Bielsko-Biała 
Tel: 33 47 11 174 
www.laav.eu 

1.3 Numer telefonu alarmowego 

Telefon alarmowy w Polsce   

112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne) 

         

2 SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
 

2.1 Klasyfikacja mieszaniny: 

 2.1.1. Zagrożenia dla człowieka: Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny. Eye Irrit.2- Działanie 

drażniące na oczy, kategoria 2 H319- Działa drażniąco na oczy  

2.1.2 Zagrożenie dla środowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska 

2.1.3 Zagrożenia wynikające z właściwości fizycznych i chemicznych: Brak danych  

2.2. Elementy oznakowania:  

2.2.1 Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Hasła ostrzegawcze: UWAGA  

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie: Nie dotyczy  

2.2.4 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H319- Działa drażniąco na oczy  

2.2.5 Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280- Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ 

ochronę oczu/ochronę twarzy 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. 
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P337+P313- W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 

opiekę lekarza.  

2.2.6Dodatkowe informacje: niejnowe środki powierzchniowo czynne- mniej niż 5%, kompozycje 

zapachowe, środki konserwujące: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, octylisothiazolinone  

2.3 Inne zagrożenia: Brak informacji na temat spełniania kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem 

XIII Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marca 2011r. Badania nie zostały przeprowadzone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 

3.1 Substancja: 

Nie dotyczy 

3.2 Mieszanina 

 

Numery identyfikacyjne Nazwa chemiczna 

uł. 

masowy 

w %  

Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 

1272/2008 

Piktogra

m, kody 

haseł 

ostrzega

wczych 

Klasa zagrożenia i kody 

kategorii 

Kody 

zwrotów 

wskazujący

ch rodzaj 

zagrożenia 

CAS: 69011-36-5 

 

Oksyetylenowany alkohol 

tłuszczowy 

<2 GHS07 

Dgr 
Acute Tox.4, Eye 

Dam.1,  

H302 

H318 

 

 

 

 

 

4 SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

4.1.1 Połknięcie: Przemyć usta wodą. Wyjąć protezy dentystyczne, jeżeli są. Jeżeli materiał został połknięty 

a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Nie 

wywoływać wymiotów, jeżeli nie jest to zalecane przez personel medyczny. W 

przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być utrzymywana nisko, tak 

aby wymiociny nie dostały się do płuc.  
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4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia i zapewnić dostęp świeżego 

powietrza oraz spokój i odpoczynek. W przypadku dolegliwości zapewnić pomoc 

lekarską 

4.1.3. Skażenie skóry: Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Należy 

kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Jeżeli podrażnienie się 

utrzymuje, skontaktować się z lekarzem.  

4.1.4.Skażenie oczu: Jeżeli poszkodowany nosi szkła kontaktowe niezwłocznie je wyjąć. Dokładnie przemyć 

oczy dużą ilością wody, wywijając powieki. Unikać silnego strumienia , ze względu 

na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. Zapewnić natychmiastową pomoc 

okulisty. Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o 

konieczności i sposobie natychmiastowego płukania oczu  

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:  

4.2.1 Skażenie oczu: Do poważnych objawów można zaliczyć: ból lub podrażnienie, łzawienie, 

zaczerwienienie  

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

poszkodowanym: Leczyć objawowo 

 

 

5 SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
 

5.1 Środki gaśnicze 

Produkt niepalny 

Odpowiednie środki gaśnicze: 

Piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, woda – prądy rozproszone. 

Niewłaściwe środki gaśnicze: 

Silny, zwarty strumień wody - ryzyko rozprzestrzenienia pożaru. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Podczas spalania mogą się tworzyć toksyczne, produkty spalania, m.in. tlenki węgla, oraz inne niezidentyfikowane 

produkty rozkładu termicznego.  

5.3 Informacje dla straży pożarnej 

Stosować środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez 

odpowiedniego  ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza. Nie 

należy dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. 

 

6 SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO  

 UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
 

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

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy:  

Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. W 

przypadku dużych uwolnień odizolować zagrożony obszar. Nie wdychać par. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. 

Stosować środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację.  

Dla osób udzielających pomocy: 

Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony personel. Stosować środki 

ochrony indywidualnej. Usunąć źródła zapłonu. 
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6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

W  przypadku uwolnienia większych ilości produktu należy poczynić kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia 

się w środowisku naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

Mały wyciek: Zebrać za pomocą mopa, papierowego ręcznika i umieścić w kontenerach na odpady 

Duży wyciek: Produkt zebrać za pomocą materiałów wchłaniających ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje 

wiążące, krzemionka, itp.) i umieścić w kontenerach na odpady. Nie mieszać z innymi odpadami. Zebrany materiał 

potraktować jako odpady. Oczyścić i dobrze przewietrzyć zanieczyszczone miejsce. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 

Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w punkcie 8.. Postępowanie z odpadami: zob. 

sekcja 13. 

 

7 SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH  

  MAGAZYNOWANIE 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

 Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Unikać  zanieczyszczenia oczu i skóry. Nieużywane  pojemniki 

trzymać szczelnie zamknięte. Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń, w 

których produkt jest magazynowany i użytkowany. Nie wdychać par produktu. Nie palić tytoniu 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 

niezgodności 

 Przechowywać tylko w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. W zakresie temperatur: 0 do 40°C ( Nie 

przechowywać razem z żywnością, środkami spożywczymi i paszami dla zwierząt. Unikać bezpośredniego 

nasłonecznienia, źródeł ciepła i zapłonu. Nie przechowywać razem z substancjami niekompatybilnymi (patrz sekcja 10). 

Opakowania, które były już otwierane uszczelnić i przechowywać w pozycji pionowej w celu uniknięcia wycieku. 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Patrz sekcja 1.2 SDS. 

Brak informacji o innych zastosowaniach. 

 

8 SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 

8.1 Parametry dotyczące kontroli: 
  Nie dotyczy  

8.2 Kontrola narażenia: Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie 

jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zapewnić odpowiednią 

wentylację. W pobliżu miejsca pracy zapewnić stanowisko do przemywania oczu. Natychmiast 

zdjąć zanieczyszczoną odzież.  

8.3 8.3.1 Ochrona dróg oddechowych: Stosować przy braku odpowiedniej wentylacji  

8.4 8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosować okulary ochronne  

8.5 8.2.3 Ochrona skóry: Stosować rękawice ochronne.  

8.6 8.2.4 Techniczne środki ochronne: Wentylacja ogólna pomieszczenia  

 

 

 

9 SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
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9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

chemicznych  

Wygląd:         ciecz  

Kolor:          biała  

Zapach:          świeży  

Próg zapachu:         nie oznaczono pH: ok 5  

Temperatura krzepnięcia/topnienia:      brak danych  

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:  brak danych  

Temperatura zapłonu:        brak danych  

Szybkość parowania:        brak danych  

Palność:         brak danych  

Górna/dolna granica palności/wybuchowości:    brak danych  

Prężność par:         brak danych  

Gęstość par:         brak danych  

Gęstość względna:        1,00 g/ml  

Rozpuszczalność: w wodzie       bardzo dobra  

Współczynnik podziału n-oktanol/woda:     brak danych  

Temperatura samozapłonu:       nie dotyczy  

Temperatura rozkładu:        brak danych  

Lepkość:         brak danych  

Właściwości wybuchowe:       nie dotyczy  

Właściwości utleniające:       brak danych. 
9.2 Inne informacje 

Brak wyników dodatkowych badań. 

 

10 SEKCJA 10: STABILNOŚĆ i REAKTYWNOŚĆ 
  

10.1 Reaktywność 

W warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywności. 

10.2 Stabilność chemiczna 

Produkt w warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania (od 0 do 40 stopni Celsjusza, bez długotrwałej 

ekspozycji światła słonecznego) stabilny chemicznie 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne reakcje. 

10.4 Warunki, których należy unikać 

Wysokie temperatury, otwarty płomień i inne źródła zapłonu. 

10.5  Materiały niezgodne  

Silne kwasy, substancje utleniające 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 

W zależności od warunków rozkładu, w jego wyniku mogą się uwalniać złożone mieszaniny substancji chemicznych: 

ditlenek węgla (CO2), tlenek węgla i inne związki organiczne. Więcej informacji patrz sekcja 5. 
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11 SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

 

a)toksyczność ostra: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

b)działanie żrące/drażniące na skórę: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione  

c)poważne uszkodzenie oczu/ działanie drażniące na oczy: Działa drażniąco na oczy  

d)działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

e)działanie mutagenne na komórki rozrodcze: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

f)rakotwórczość: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione  

g)szkodliwe działanie na rozrodczość: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione  

h)działanie toksyczne na narządy docelowe- narażenie jednorazowe: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji 

nie są spełnione  

i)działanie toksyczne na narządy docelowe- narażenie powtarzalne: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji 

nie są spełnione  

j)zagrożenie spowodowane aspiracją: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione  

 

12 SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 

12.1 Toksyczność: 
 Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.  

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu: Brak danych  

12.3 Zdolność do bioakumulacji: Brak danych  

12.4 Mobilność w glebie: Brak danych  

12.5Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: Brak danych  

12.6 Inne szkodliwe skutki działania: Brak danych. 

 

 

13 SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Usuwanie produktu: 

Nie usuwać  produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuszczać do 

zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. 

Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kod odpadu ustalać w miejscu jego wytwarzania 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0, poz.21) Tekst jednolity  Dz.U. 2018 poz. 21 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2020 poz. 10 

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2056 

 

14 SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 

Nie dotyczy 
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14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Nie dotyczy 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

Nie dotyczy 

14.4 Grupa pakowania 

Nie dotyczy 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 

Produkt nie stanowi zagrożenie dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ. 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Brak szczególnych środków ostrożności. 

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 

Nie dotyczy. 

 

15 SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 

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

lub mieszaniny 

1. 1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, 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 nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę 

Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

2. 1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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. 

3. 790/2009/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

4. 830/2015/ WE Rozporządzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (we) nr 1907/2006 

parlamentu europejskiego i rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 

zakresie chemikaliów (REACH). 

5. 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylająca niektóre dyrektywy  

6. 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów 

opakowaniowych. 

7. 2015/830/UE Rozporządzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r zmieniające rozporządzenie(WE) nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 

zakresie chemikaliów. 

8. 648/2004/WE Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 

detergentów (wraz z późn. zm.). 

9. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322), Tekst 

jednolity Dz.U.2015 poz. 1203 

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10  sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i ich 

mieszanin(Dz.U 2012r Nr 0; poz. 1018). Tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 208 

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445). Tekst jednolity 

Dz.U. 2015 poz. 450 
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15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Dostawca nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego. Dla mieszaniny raport bezpieczeństwa nie jest wymagany. 

 

16 SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 
 

Informacje zawarte w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze 

produktu. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów 

bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego właściwości użytkowych. Pracodawca jest 

zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem o 

zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki. 

Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie kart charakterystyk składników 

dostarczonych przez ich producentów, przeprowadzonych badań oraz obowiązujących przepisów 

dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych. Przed przystąpieniem do 

pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się 

z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe.  

Zwroty użyte w karcie charakterystyki:  

H302-Działa szkodliwie po połknięciu  

H318- Powoduje poważne uszkodzenie oczu  

Acute Tox.4- Toksyczność ostra, kat.4  

Eye Dam.1-Poważne uszkodzenie oczu, kat.1  

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji mieszaniny zgodne z rozporządzeniem (WE) 

1272/2008 (CLP) Eye Irrit.2,  

H319- klasyfikacja zgodnie z metodą obliczeniową M-06052015 


