Karta charakterystyki
JAVEL® SEPTYNKI

Data sporządzenia: 11.03.2008r.
Przegląd:
31.01.2008r.
Kod:
WD83v2pl

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
1.

Nazwa handlowa: JAVEL® SEPTYNKI, chusteczki dezynfekujące - bezalkoholowe

2. Zastosowanie preparatu: Do czyszczenia i dezynfekcji róŜnych powierzchni.
3. Dystrybutor :
Javel Polska
ul. Cietrzewia 34, 02-492 Warszawa
tel./faks 022 863 11 18; javel@javel.pl
4. Telefon alarmowy: 022 863 11 18 (czynny jedynie podczas godzin urzędowania)

2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ

•

Klasyfikacja:
Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny

•

Informacje o zagroŜeniach dla zdrowia człowieka i dla środowiska:
ZagroŜenia dla zdrowia i środowiska nie zostały określone.

•

Podstawy klasyfikacji:
Preparat został sklasyfikowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września
2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171,
poz. 1666 z późn. zm.).

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

•

Preparat, którym są nasączone ściereczki zawiera: mieszaninę kationowych środków powierzchniowo
czynnych i wodę.

•

Składniki stwarzające zagroŜenie:
CAS:

68424-85-1

EINECS: 270-325-2

•

Chlorek benzylo-C12-16aklilodimetyloamoniowy

<1%
Xn;

C;

N; R22-34-50

Informacje dodatkowe: Treść zwrotów R wskazujących rodzaj zagroŜenia znajduje się w punkcie 16.
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4. PIERWSZA POMOC

•

Informacje ogólne: Usunąć poszkodowanego z miejsca zagroŜenia i ułoŜyć w pozycji leŜącej.

•

Wdychanie: Zapewnić dostęp świeŜego powietrza.

•

Kontakt ze skórą: SkaŜoną skórę zmyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia podraŜnienia
skonsultować się z lekarzem.

•

Kontakt z oczami: Płukać oczy z otwartą powieką duŜą ilością bieŜącej wody, zapewnić pomoc
lekarską.

•

Połknięcie: Jeśli poszkodowany jest przytomny wypłukać usta wodą i podać do picia duŜe ilości
wody. Nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU

•

Zalecane środki gaśnicze: wszystkie środki gaśnicze odpowiednie do występującego ognia:
rozproszone strumienie wody, odporna na alkohol piana, proszki gaśnicze.

•

Nieodpowiednie środki gaśnicze: nie określono.

•

Szczególne zagroŜenia ze strony preparatu, produktów spalania i powstających gazów: nie
są znane.

•

Środki ochrony indywidualnej straŜaków: nie określono.

•

Inne zalecenia: brak.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

•

Indywidualne środki ostroŜności: Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować środki ochronne,
zgodnie z wytycznymi w punkcie 8.

•

Środki ostroŜności dotyczące ochrony środowiska: Zapobiegać przenikaniu płynnego preparatu
do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

•

Metody oczyszczania: Rozlany produkt zebrać mechanicznie, za pomocą materiałów absorbujących
ciecze, do oznakowanych pojemników na odpady. Odpad usunąć zgodnie z wytycznymi w punkcie
13. Pozostałości lub niewielkie ilości zanieczyszczające powierzchnie spłukać duŜą ilością wody.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

1. Postępowanie z preparatem: Zapewnić odpowiednią wentylację wyciągową z miejsca pracy.
2. Magazynowanie: Przechowywać w chłodnych suchych i wentylowanych magazynach zawsze w
oryginalnych i zamkniętych pojemnikach. Chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych. Trzymać z dala od źródeł zapłonu. Nie palić.
3. Specyficzne zastosowanie: Nie określono
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8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
1. Wartości graniczne naraŜenia
Produkt nie zawiera substancji wymagających kontroli stęŜeń w środowisku pracy.
NajwyŜsze dopuszczalne stęŜenia są określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.)
2. Kontrola naraŜenia
Kontrola naraŜenia w miejscu pracy: Unikać kontakty z oczami i skórą. Przestrzegać przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy pracy z chemikaliami. Trzymać z dala od Ŝywności,
napojów i pasz. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy. Myć ręce i stosować środki ochronne skóry
przed przerwą i po skończonej pracy.
a) Ochrona dróg oddechowych: Ŝadne środki ochronne nie są wymagane,
b) Ochrona rąk: przy dłuŜszym kontakcie z preparatem uŜywać rękawic ochronnych.
Rękawice muszą być wykonane z gumy, neoprenu lub PCV,
c) Ochrona oczu: unikać kontaktu z oczami, tam gdzie występuje moŜliwość
zanieczyszczenia oczu produktem nosić okulary ochronne,
d) Ochrona skóry: nosić ubranie robocze. OdzieŜ zanieczyszczoną preparatem zdjąć,
skaŜoną skórę zmyć wodą.
2.2 Kontrola naraŜenia środowiska: Nie określono

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

1. Informacje ogólne: dotyczą preparatu, którym jest nasączona tkanina
Postać:

przeźroczysta ciecz

Zapach:

charakterystyczny dla uŜytej kompozycji zapachowej

2. WaŜne informacje dotyczące zdrowia bezpieczeństwa i środowiska
pH (w 20oC):

ok. 7

Gęstość (w 20oC):

ok. 1g/cm3

Temperatura wrzenia:

nie określono

Rozpuszczalność:

nie określono

Temperatura zapłonu:

nie określono

Rozpuszczalność w wodzie:

całkowicie
rozpuszczalny

Palność:

nie określono

Współczynnik podziału n-oktanol/woda:
nie określono

Właściwości wybuchowe:

nie dotyczy

Lepkość (mPas):

nie określono

Właściwości utleniające:

nie dotyczy

Gęstość par:

nie dotyczy

PręŜność par:

nie określono

Szybkość parowania:

nie określono

3. Inne informacje: nie określono
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10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

•

Warunki, których naleŜy unikać: nie określono, produkt jest trwały w normalnych warunkach
uŜytkowania.

•

Czynniki, których naleŜy unikać: nie określono.

•

Niebezpieczne produkty rozpadu: nie są znane.

•

Inne informacje: nie podano.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

•

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie: nie określono.

•

Działanie ostre:
- na drogi oddechowe:

nie występuje w zalecanych warunkach stosowania,

- na drogę pokarmową: nie jest znane w zalecanych warunkach stosowania,
- na skórę:

nie obserwowano działania draŜniącego,

- na oczy:

nie zaobserwowano działania draŜniącego.

•

Działanie uczulające:

nie jest znane.

•

Toksyczność dawki powtórzonej: nie określono.

•

Działanie rakotwórcze, mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR):
nie stwierdzono.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

1. Ekotoksyczność:

nie określono

2. Mobilność:

nie określono

3. Trwałość i zdolność do rozkładu:
Środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie są zgodne z kryteriami podatności na
biodegradację zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów. Dane
potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz i będą im udostępniane na ich bezpośrednią
prośbę.
4. Zdolność do biokumulacji:

nie określono

5. Wyniki oceny właściwości PBT: nie określono
6 Inne szkodliwe skutki działania nie określono
Dla tego preparatu nie są znane wyniki badań oddziaływania na środowisko. Stosowany zgodnie z
zaleceniami nie powinien wywierać szkodliwego wpływu na środowisko.

Strona 4 z 6

Karta charakterystyki
JAVEL® SEPTYNKI

Data sporządzenia: 11.03.2008r.
Przegląd:
31.01.2008r.
Kod:
WD83v2pl

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

•

Produkt

Zalecenia:
- zapobiegać przenikaniu produktu (cieczy)do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych,
- większe ilości produktu zebrać za pomocą środka absorpcyjnego i skierować na składowisko
odpadów przemysłowych,
- mniejsze ilości produktu, po rozcieńczeniu duŜą ilością wody, moŜna skierować do kanalizacji.
•

Opakowania po preparacie

Zalecenia:
- opróŜniać opakowanie do końca,
- opróŜniony pojemnik uŜyć ponownie,
- zuŜyte opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.
- pojemniki, które nie są oczyszczone traktować jako odpady.
•

Zalecane środki myjące: woda.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

•
•
•

Transport lądowy (ADR/RID)
Transport lotniczy (IATA)
Transport morski (IMDG)

nie klasyfikowany
nie klasyfikowany
nie klasyfikowany

Produkt nie jest sklasyfikowany jako materiał niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych
w transporcie lądowym, lotniczym oraz morskim.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

•

Klasyfikacja preparatu:
Nie sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny.

•

Oznakowanie opakowań:
- zagroŜenia/zwroty R: nie dotyczy,
- postępowanie/zwroty S: nie dotyczy.

•

Dodatkowe zalecenia:
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

•

Produkt podlega wymaganiom rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie detergentów
- Oznakowanie: nie jest wymagane
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16. INNE INFORMACJE

o

Treść zwrotów R:
R22 Działa szkodliwie po połknięciu.
R34 Powoduje oparzenia.
R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

o

Inne informacje
Preparat został sklasyfikowany i oznakowany zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11.01.2001 (Dz. U. nr 11, poz.84 z późn. zmianami) i odpowiednimi
rozporządzeniami wydanymi na mocy tej ustawy.
Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona na podstawie karty charakterystyki produktu o
kodzie WD83 sporządzonej przez Wachendorff-Chemie GmbH z dnia 11/03/2008r.,w języku angielskim.
Karta niniejsza jest zgodna z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 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 równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki są wiarygodne i prawidłowe w dniu jej aktualizacji.
UŜytkownik odpowiada za warunki bezpiecznego stosowania produktu, gdyŜ jego uŜycie odbywa się poza
kontrolą producenta. Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa zawarte w niniejszej karcie zostały
przygotowane zgodnie z aktualnym stanem naszej wiedzy i doświadczeniem.

o

Zmiany do poprzedniej wersji: p. 1, 3, 13, 15 i 16.

o

Dodatkowych informacji o preparacie moŜna uzyskać pod adresem dystrybutora:
Javel Polska
ul. Cietrzewia 34, 02-492 Warszawa
tel./faks 022 863 11 18; www.javel.pl
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