KARTA CHARAKTERYSTYKI
Płyn do spryskiwaczy ProfiAuto
Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny
subst ncji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
przedsię
1.1. Identyfikator produktu
Płyn do spryskiwaczy ProfiAuto
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie ogólne: Płyn używany
żywany jest do mycia i spryskiwania szyb samochodowych oraz reflektorów.
1.3. Dane dotyczące
ące dostawcy karty charakterystyki
G4garage Sp. z o.o
Ul. Rajdowa 4
55-020 Żórawina
Tel/fax + 48 12 415 02 33
Infolinia: +48 801 006 446
1.4.Telefon alarmowy
112 (ogólny telefon alarmowy)

Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja mieszaniny
Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowiązującym
obowią
ą ącym
ą
prawem.
Nazwa mieszaniny

Symbole niebezpieczeństwa wg Rozporządzenia
Rozporzą
(WE)
1272/2008

Płyn do spryskiwaczy ProfiAuto
PRIM

Nie dotyczy

Zagrożenia
ż
dla zdrowia lub życia człowieka:
Produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla człowieka.

Zagrożenia dla środowiska:
.
Produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska
ś
Inne zagrożenia:
Nie stwarza zagrożeń.
2.2. Elementy oznakowania
Według Rozporządzenia
ądzenia (WE) 1272/2008:

Piktogramy: brak
Hasło ostrzegawcze: brak
zwroty H:

brak

Zwroty P:

P 102 – Chronić
ć przed dzieć
dziećmi
P 233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
ę
P 501- Zawartość/pojemnik
ść/pojemnik usuwać
ść
ć do punktu selektywnej zbiórki odpadów

Dodatkowe informacje:
Zawiera: anionowe środki powierzchniowo czynne (<5%), niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%),
kompozycję zapachową.

Data sporządzenia: 30.06.2017

Data aktualizacji: -

Wersja 1.0

Strona 1 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI
Płyn do spryskiwaczy ProfiAuto
Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

2.3. Inne zagrożenia
Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem
załą
ącznikiem XIII rozporządzenia
rozporzą
ą
REACH.
Odpowiednie badania nie były przeprowadzone.

Sekcja 3. Skład/ Informacje o składnikach
3.1. Substancje
Nie dotyczy
3.2. Mieszanina
Mieszanina nie zawiera w swoim składzie substancji niebezpiecznych.

Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Wdychanie:
Skóra:
Oczy:
Połknięcie:

nie stwarza zagrożeń.
przemyć wodą z mydłem.
przemyć
ć oczy dużą
żą ilością
ścią bieżącej
żą
wody
nie stwarza zagrożeń.

4.2. Najważniejsze
ż
ostre i opóźnione
źnione objawy oraz skutki narażenia
naraż
Brak doniesień
ń o niepożądanych
żądanych skutkach lub krytycznych zagroż
zagrożeniach.
4.3. Wskazania dotyczące
ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania
postę
z poszkodowanym.
Personelowi medycznemu udzielającemu
ącemu pomocy pokazać
ą
ć kartę
ę charakterystyki, etykietę
ę lub opakowanie.

Sekcja 5. Postępowanie
ępowanie w przypadku pożaru
Ciecz niepalna.
5.1. Środki gaśnicze
Nie dotyczy.
5.2. Szczególne zagrożenia
ż
związane
ązane z produktem

Nie dotyczy.
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Brak specjalnych wymagań.

Sekcja 6. Postępowanie
ska
ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowi
ś
6.1. Indywidualne ś
środki ostrożności,
ż ś
ści, wyposaż
wyposażenie
żenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Nosić odpowiednią odzież ochronną.
6.2.Ś
iska
Środki ostrożności
ż ści w zakresie ochrony środow
ś
Nie stanowi zagrożenia
ż
dla środowiska.

6.3. Metody i materiały zapobiegające
ące rozprzestrzenianiu się
ą
ę skażenia
ż
i służące
żą
żące do usuwania skaż
skażenia
ż
Powstrzymać
ć wyciek i odizolować
ć skażony
skażż
teren. Zasypać
ć materiałem pochłaniającym
ącym
ą
ciecze, np. piaskiem,
ziemią,
ą wermikulitem, ziemią
ą okrzemkową,
okrzemkową
ą trocinami. Zebrać
ć mechanicznie do właściwie oznakowanego,
szczelnego pojemnika i skierować
ć do utylizacji. Pozostałoś
Pozostałości zmyć
ć dużą
żą ilością
ś ą wody.
6.4. Odniesienie do innych sekcji
- patrz sekcja 5.
niewłaś
ś
środki gaśnicze
ś
Indywidualne środki ochrony - patrz sekcja 8, niewłaściwe
Postępowanie z odpadami - patrz sekcja 13.
Data sporządzenia: 30.06.2017
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Sekcja 7. Postępowanie
ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Ś
Środki ostrożności
ż ś dotyczące
ące bezpiecznego postępowania
postę
Postępować
ę
ć zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeń
bezpieczeństwa
ństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi oraz
dobrej praktyki produkcyjnej; ś
ściśle
śle przestrzegać
ś
ć opracowanych procedur postępowania
ępowania
ę
oraz wszelkich zaleceń
ń
producenta.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łą
łącznie
ą
z informacjami dotyczącymi
ącymi
ą
wszelkich wzajemnych
niezgodności
Magazynować
ć wyłącznie
ącznie w szczelnie zamkniętych,
ą
zamknię
ę
właściwie
ś
ściwie oznakowanych opakowaniach, w chłodnym,
wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć
ć produkt przed wpływem wilgoci z powietrza i działaniem światła
ś
słonecznego. Przechowywać
ć w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wy żższej niżż +30°C .
7.3. Szczególne zastosowanie końcowe
ńcowe
Brak danych dotyczących
ących szczególnych zastosowań.
zastosowań

Sekcja 8. Kontrola narażenia/środki
ia/ś
ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Produkt nie zawiera żadnych składników z dopuszczalnymi wartościami stężeń narażenia
żenia zawodowego w
miejscu pracy.

8.2. Kontrola narażenia
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu z oczami lub ze skórą.
skórą Przestrzegać
ć ogólnych środków
ś
ostrożności
ż ś
wymaganych przy stosowaniu środków chemicznych.
Ochrona skóry: Odpowiednia odzieżż ochronną.
Ochrona oczu: W warunkach narażenia
żżenia na pary lub aerozole produktu nosić
ć okulary ochronne typu gogle.
Ochrona dróg oddechowych: Zalecana sprawna wentylacja (ogólna, miejscowa) w miejscu pracy.

Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości
właś
ś fizycznych i chemicznych

wygląd
zapach
próg zapachu
pH
temperatura krzepnięcia
początkowa temperatura wrzenia
zakres temperatury wrzenia
temperatura zapłonu
punkt zapłonu
temperatura samozapłonu
szybkość parowania
palność (ciała stałego, gazu)
granice wybuchowości
prężność par
gęstość par względem powietrza
gęstość (minimalna)

ciecz jednorodna, bez osadów o barwie zielonej
słaby owocowy
nie oznaczono
6,0 ÷ 8,0 (w 20°C)
0°C
nie oznaczono
nie oznaczono
niepalny
nie oznaczono
nie oznaczono
nie oznaczono
nie dotyczy – substancja jest cieczą
nie oznaczono
nie oznaczono
nie oznaczono
3
0,995 – 0,998 g/cm (w 20°C)

rozpuszczalność
woda - całkowita
współczynnik podziału: n-oktanol/woda nie oznaczono
Data sporządzenia: 30.06.2017
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temperatura rozkładu
lepkość
właściwości wybuchowe
właściwości utleniające

nie oznaczono
nie oznaczono
nie oznaczono
nie oznaczono

9.2. Inne Informacje
Brak danych

Sekcja 10. Stabilność
ść i reaktywność
10.1. Reaktywność
Substancja nie jest reaktywna w warunkach normalnych.

10.2. Stabilność chemiczna
Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania.
10.3. Możliwość
ż
ść występowania
ępowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane w zalecanych warunkach stosowania
10.4. Warunki, których należy unikać
Nie są
ą znane w zalecanych warunkach stosowania

10.5. Materiały niezgodne
Nie są
ą znane w zalecanych warunkach stosowania
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Nie są
ą znane w zalecanych warunkach stosowania

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące
ące skutków toksykologicznych

ATE mix – nie dotyczy
Brak danych o toksycznych właściwoś
ściwościach produktów.

Sekcja 12. Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Brak dostępnych danych
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Brak dostępnych danych
12.3. Zdolność do bioakumulacji
Brak dostępnych danych
12.4. Mobilność w glebie
Brak dostępnych danych
12.5.Wyniki oceny właściwości
ś
ści PBT i vPvB

Nie dotyczy
12.6.Inne szkodliwe skutki działania
Brak doniesień
ń o krytycznych zagrożeniach
żeniach
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Data aktualizacji: -

Wersja 1.0

Strona 4 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI
Płyn do spryskiwaczy ProfiAuto
Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

Sekcja 13. Postępowanie
ępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Utylizacją
ą odpadów i opakowań
ń jednorazowych powinny zająć
ąć się
ę wyspecjalizowane firmy, sposób utylizacji
odpadów należy uzgodnić z właściwymi terenowo wydziałem ochrony środowiska.
ś
Pozostałość
ść składować
ćw
szczelnych opakowaniach. Utylizować
ć zgodnie z obowiązującymi
ą ącymi
ą
przepisami. Puste, opróżnione
opróżż
opakowania
należy
ż poddać
ć utylizacji zgodnie z obowią
obowiązującymi
ą ą
przepisami lub dostarczyć
ć na odpowiednie wysypisko śmieci.

Sekcja 14. Informacje dotyczące
dotyczą transportu
Produkt nie jest sklasyfikowany w wykazie materiałów niebezpiecznych. Nie podlega przepisom o przewozie
materiałów niebezpiecznych w transporcie kolejowym i drogowym.

14.1. Numer UN
Brak
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Brak
14.3. Klasa(-y) zagrożenia
żenia w transporcie
Brak
14.4. Grupa pakowania
Brak
14.5. Zagrożenia dla środowiska
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska
ś
podczas transportu.
14.6. Szczególne środki ostrożności
ż ści dla uż
użytkowników
Nie dotyczy
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem
ącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy

Sekcja 15. Informacje dotyczące
dotyczą przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące
ące bezpieczeństwa
ą
bezpieczeń
ń
, ochrony zdrowia i środowiska
ś
specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Przepisy prawne:
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322;
Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 908, Dz.U.2015 nr 0 poz. 675)
Rozporządzenie
ądzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń
ń i stosowanych ograniczeń
ń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniają
zmieniające
ą
dyrektywę
ę 1999/45/WE oraz uchylające
uchylają
ą
rozporządzenie
ą
Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie
ądzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieżż dyrektywę
ą
ę Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L 136 z 29.5.2007
z późn. zmianami)
Rozporządzenie
ądzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające
ą
zmieniają
ące rozporządzenie
rozporzą
ą
(WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń
ń i stosowanych ograniczeń
ń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.Urz. L 133 z 31.05.2010)
Rozporządzenie
ądzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniają
zmieniające
ą i uchylające
ące
ą dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniające
ące rozporządzenie
ą
rozporzą
ądzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z późn.
późź
zmianami)
Rozporządzenie
ądzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018; Dz.U. 2014 nr 0 poz. 6)
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Rozporządzenie
ądzenie 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; Dz.U. 2014
nr 0 poz. 145)
Rozporządzenie
ądzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych
najwyż
dopuszczalnych stężeń
ęż ń i natężeń
ęż ń czynników szkodliwych dla zdrowia
z
w środowisku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.
817)
Rozporządzenia
ądzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków
ś
ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)
Rozporządzenie
ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
śnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa
ństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z
2008 r. Nr 108, poz. 690; z 2011 r. Nr 173 poz. 1034)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa
bezpieczeń
ństwa i higieny pracy związanej
zwią
ą
z występowaniem
ępowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203,
poz. 1275)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z póź.
ź. zmianami).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 nr 0
poz. 888).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoż
przeciwpożarowej
żarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380; z 2010 r. Nr 57, poz. 353; Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 908; Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1635)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367, Nr
244, poz. 1454)
Umowa Europejska dotycząca
ą Między
ędzynarodowego
narodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych ADR (zał.
do Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 815)
Oświadczenie
ś
Rządowe
ądowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejś
ą
wejścia
ś
w życie
ż
zmian do załączników
załą
ą
A i B Umowy
europejskiej dotyczącej
ą
międzynarodowego
ędzynarodowego przewozu drogowego
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
sporządzonej
ądzonej w Genewie dnia 30 września
wrześ
1957 r. (Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 815)
Rozporządzenie
ą
Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy
należ spełnić
ć przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
ś
wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800)
15.2. Ocena bezpieczeństwa
ństwa chemicznego
Brak danych na temat dokonania oceny bezpieczeń
bezpieczeństwa chemicznego dla substancji.

Sekcja 16. Inne informacje
Pełen tekst zwrotów P z sekcji 2 karty
Zwroty P:

P 102 – Chronić
ć przed dzieć
dziećmi
P 233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
ę
P 501- Zawartość/pojemnik
ść/pojemnik usuwać
ść
ć do punktu selektywnej zbiórki odpadów

Klasyfikacji mieszaniny dokonano metoda obliczeniową.
obliczeniową
Powyższe
żższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne
dostę
ępne dane charakteryzują
charakteryzujące
ą
produkt oraz
doświadczenie
ś
i wiedzę
ę posiadaną
ą w tym zakresie przez producenta. Należy
Należży je traktować
ć jako pomoc dla
bezpiecznego postępowania
ępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu
stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika
uż
od
odpowiedzialności
ś za niewłaściwe
ściwe wykorzystanie powyż
ś
powyższych
ższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm
prawnych obowiązujących
ą ących w tej dziedzinie.
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