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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
 

1.1. Identyfikator produktu 
 

Postać produktu : Mieszanina 

Nazwa produktu : Molybdate No.1 HR 

Kod produktu : 00513069(BT), (4)513060(BT), (4)513061(BT), 513063(0), 00513061 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Odczynnik do badan wody 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 

Brak dodatkowych informacji 
 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 

Wytwórca 

Sentinel Performance Solutions LTD 

7650 Daresbury  

Warrington, Cheshire, WA4 4BS - Wielka Brytania 

T +44 (0)1928 704 330 - F +44 (0)1928 562 070 

info.uk@sentinelprotects.com 

Dystrybutor 

PHU LOGOS 

ul. Wergiliusza 28/1 

60-461 Poznan - Polska 

T 0048 663 490 443 or 0048 61 8407090 

biuro@logos.promo.pl 
 

1.4. Numer telefonu alarmowego 
 

Numer telefonu pogotowia : +44 (0)1928 704 320 
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 H318    

Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria 1 H334    

Działanie uczulające na skórę, kategoria 1 H317    

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16 

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko. 

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w 

oddychaniu w następstwie wdychania. 

2.2. Elementy oznakowania 
 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]Oznakowanie dodatkoweKlasyfikacja dodatkowa 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) : 

  

    

  GHS05 GHS08     

Hasło ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczeństwo 

Składniki niebezpieczne : wodorosiarczan(VI) sodu; kwaśny siarczan sodu; peroksodisiarczan(VI) dipotasu; 
nadtlenodisiarczan(VI) dipotasu 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w 
następstwie wdychania. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P261 - Unikać wdychania pyłu. 
P280 - Stosować ochronę oczu, odzież ochronną, rękawice ochronne. 
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z 
mydłem. 
P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: 
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do 
swobodnego oddychania. 
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. 
P310 - Natychmiast skontaktować się z lekarzem. 

2.3. Inne zagrożenia 
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PBT : Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), produkt ten nie zawiera 
substancji PBT / vPvB.  

vPvB : Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), produkt ten nie zawiera 
substancji PBT / vPvB.  

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
 

3.1. Substancje 
 

Nie dotyczy 

3.2. Mieszaniny 
 
 

 
 

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

kwas adypinowy; kwas butano-1,4-dikarboksylowy (Numer CAS) 124-04-9 
(Numer WE) 204-673-3 
(Numer indeksowy) 607-144-00-9 

30 - 40 Eye Irrit. 2, H319 

wodorosiarczan(VI) sodu; kwaśny siarczan sodu (Numer CAS) 7681-38-1 
(Numer WE) 231-665-7 
(Numer indeksowy) 016-046-00-X 

10 - 20 Eye Dam. 1, H318 

peroksodisiarczan(VI) dipotasu; 
nadtlenodisiarczan(VI) dipotasu 

(Numer CAS) 7727-21-1 
(Numer WE) 231-781-8 
(Numer indeksowy) 016-061-00-1 

2,5 - 5 Ox. Sol. 3, H272 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Skin Irrit. 2, H315 
Resp. Sens. 1, H334 
Skin Sens. 1, H317 

 

 
 

 
 

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
 

Pierwsza pomoc - środki ogólnie : Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki 
do swobodnego oddychania. W przypadku pojawienia się objawów oddechowych: 
Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Natychmiast płukać mydłem i dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia 
skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Natychmiast płukać obficie wodą, w tym pod powiekami. Wyjąć soczewki kontaktowe, 
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Natychmiast wezwać lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : NIE wywoływać wymiotów. Wypłukać usta. Podawać duże ilości wody do picia. W 
przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. 

 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
 

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji : Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie 
wdychania. 

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skórą : Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami : Poważne uszkodzenie oczu. 

Symptomy/skutki w przypadku połknięcia : Może powodować podrażnienie przewodu pokarmowego. Jeżeli spożyto znaczne ilości: 
Zaburzenia koordynacji. Pragnienie. Obniżenie temperatury ciała. Obrzęk płuc. 

 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 
 

Leczenie objawowe. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 

5.1. Środki gaśnicze 
 

Odpowiednie środki gaśnicze : Stosować odpowiednie środki do zwalczania pożaru w sąsiedztwie. 
 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
 

Zagrożenie pożarowe : Niepalny. 

Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku 
pożaru 

: Możliwość uwolnienia się toksycznych dymów. Rozkład termiczny uwalnia: Tlenki siarki. 
Tlenek sodu. Tlenki azotu. Tlenek węgla. Ditlenek węgla. 

 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 
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Instrukcje gaśnicze : Schłodzić narażone pojemniki rozpylaną wodą lub mgłą wodną. Nie dopuścić do dostania 
się pozostałości po środkach służących do gaszenia pożaru do kanalizacji ściekowych ani 
cieków wodnych. 

Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Samodzielny, izolujący 
aparat ochronny do oddychania. Kompletna odzież ochronna. 

Inne informacje : Pozostałości pożarowe i skażona woda gaśnicza muszą zostać usunięte zgodnie z 
miejscowymi przepisami urzędowymi. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 

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

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 

Procedury awaryjne : Przewietrzyć strefę rozlewu. Oddalić zbędny personel. Unikać kontaktu ze skórą i z 
oczami. Unikać wdychania pyłu. 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 

Wyposażenie ochronne : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania 
dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej". 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
 

Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji i wód publicznych. 
 

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

Metody usuwania skażenia : Zebrać produkt mechanicznie. 

Inne informacje : Usuwać materiały lub pozostałości stałe w upoważnionym zakładzie. 
 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 
 

Celem uzyskania dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej". Celem uzyskania dodatkowych 

informacji, patrz sekcja 13. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania 

: Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Unikać 
wdychania pyłu. Nosić indywidualne środki ochrony. 

Zalecenia dotyczące higieny : Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Wyprać 
zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas 
używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z produktem. 

 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 
 

Warunki przechowywania : Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Poza użyciem, przechowywane pojemniki 
powinny zostać zamknięte. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. 
Przechowywać w chłodnym miejscu. 

Materiały niezgodne : materiały utleniające. 

Temperatura magazynowania : 20 °C +/- 5°C 
 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
 

Patrz Punkt 1. 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 
 
 

kwas adypinowy; kwas butano-1,4-dikarboksylowy (124-04-9) 

Polska Nazwa miejscowa Kwas adypinowy 

Polska NDS (mg/m³) 5 mg/m³ frakcja wdychalna 

Polska NDSCh (mg/m³) 10 mg/m³ frakcja wdychalna 

Polska Uwaga (PL) Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez 
nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach 
oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia. 

Polska Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286 
 

 

8.2. Kontrola narażenia 
 

Stosowne techniczne środki kontroli: 

Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. 
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Ochrona rąk: 

Wybór odpowiednich rękawic to decyzja, która zależy nie tylko od rodzaju materiału, ale i od innych cech jakościowych, które różnią się w 
zależności od producenta. Prosimy o przestrzeganie instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu penetracji, dostarczonych przez producenta 

rodzaj Materiał Permeacja Grubość (mm) przenikanie Norma 

Rękawice ochronne 
odporne na produkty 
chemiczne 

Kauczuk nitrylowy 
(NBR) 

1 (> 10 minut(a)(y)) > 0,11  EN 374 

 

Ochrona oczu: 

Dobrze dopasowane okulary ochronne 
 

Ochrona skóry i ciała: 

Nosić odpowiednią odzież ochronną 
  

Ochrona dróg oddechowych: 

[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. 

Urządzemie  Rodzaj filtru Warunek Norma 

Aparat oddechowy z filtrem P2 Ochrona przed pyłami, Tworzenie 
się dymów 

 

 

Kontrola narażenia środowiska: 

Unikać uwolnienia do środowiska. 

Inne informacje: 

Nie jeść, nie pić i nie palić w miejscach używania produktu. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 

Stan skupienia : Ciało stałe 

Wygląd : tabletka. 

Barwa : Jasnobeżowa 

Zapach : bez zapachu 

Próg zapachu : Brak danych 

pH : 2,4 

Roztwór pH : 10 g/l (20°C) 

Szybkość parowania względne (octan butylu=1) : Brak danych 

Temperatura topnienia : Brak danych 

Temperatura krzepnięcia : Nie dotyczy 

Temperatura wrzenia : Brak danych 

Temperatura zapłonu : > 100 °C 

Temperatura samozapłonu : Brak danych 

Temperatura rozkładu : Brak danych 

Palność (ciała stałego, gazu) : Niepalny 

Prężność par : Brak danych 

Gęstość względna pary w temp. 20  °C : Brak danych 

Gęstość względna : Brak danych 

Gęstość : 2 g/cm³ (20°C) 

Rozpuszczalność : Woda: Częściowo rozpuszczalny 

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (Log Pow) : Brak danych 

Lepkość, kinematyczna : Nie dotyczy 

Lepkość, dynamiczna : Brak danych 

Właściwości wybuchowe : Produkt w postaci dostarczonej nie grozi wybuchem pyłu, jednakże wzbogacenie powietrza 
drobnym pyłem może prowadzić do eksplozji. 

Właściwości utleniające : Niepodtrzymujący spalania. 

Granica wybuchowości : Nie dotyczy 
 

9.2. Inne informacje 
 

Zawartość LZO : 0 % 

Odsetek ciał stałych : 100% 
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SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 

10.1. Reaktywność 
 

Pyły mogą tworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem. 
 

10.2. Stabilność chemiczna 
 

Stabilny w warunkach normalnych. 
 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
 

Wydziela wodór w obecności metali. Może powodować korozję metali. Reaguje z: Silne zasady. Silny utleniacz. 
 

10.4. Warunki, których należy unikać 
 

W celu uniknięcia rozkładu termicznego nie przegrzewać. 
 

10.5. Materiały niezgodne 
 

Czynnik utleniający. metale. Stal. 
 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
 

Tlenki siarki. Tlenek sodu. Tlenki azotu. Tlenek węgla. Ditlenek węgla. 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 

Toksyczność ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany 

Toksyczność ostra (skórnie) : Nie sklasyfikowany 

Toksyczność ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany 
 

Molybdate No.1 HR  

LD50 doustnie, szczur > mg/kg 

LD50 skóra, królik > mg/kg 

 

kwas adypinowy; kwas butano-1,4-dikarboksylowy (124-04-9) 

LD50 doustnie, szczur > 11000 mg/kg 

LC50 inhalacja, szczur (mg/l) > 7700 mg/m³ 
 

Działanie żrące/drażniące na skórę : (metoda OECD 404) 

pH: 2,4 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na 
oczy 

: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

pH: 2,4 

Dodatkowe informacje : Zmętnienie rogówki 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę 

: Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie 
wdychania. Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany 

Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany 
 

 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany 
 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe 

: Nie sklasyfikowany 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane 

: Nie sklasyfikowany 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
 

12.1. Toksyczność 
 

Ekologia - ogólnie : Produkt ten nie jest uważany za toksyczny dla organizmów wodnych i nie powoduje 
długotrwałych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. Nie odprowadzać do 
kanalizacji ani do środowiska. 

Ostra toksyczność dla środowiska wodnego : Nie sklasyfikowany 

Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego : Nie sklasyfikowany 
 

kwas adypinowy; kwas butano-1,4-dikarboksylowy (124-04-9) 

NOEC dla toksyczności przewlekłej dla skorupiaków 6,3 mg/l 
 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
 

Brak dodatkowych informacji 
 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 
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Brak dodatkowych informacji 
 

12.4. Mobilność w glebie 
 

Brak dodatkowych informacji 
 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
 

Brak dodatkowych informacji 
 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
 

Dodatkowe informacje : Nie dopuścić do niekontrolowanego odprowadzenia produktu do środowiska. Zapobiegać 
przedostaniu się do kanalizacji i wód publicznych.. Zagrożenie skażeniem wody pitnej w 
przypadku przeniknięcia produktu do gleby 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
 

Metody unieszkodliwiania odpadów : Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego centrum sortowania i 
zbiórki odpadów. 

Zalecenia dotyczące usuwania 
produktu/opakowania 

: Puste pojemniki powinny zostać poddane recyklingowi, ponownie użyte lub usunięte 
zgodnie z miejscowymi przepisami. 

Kod europejskiego katalogu odpadów (LoW) : 16 05 06* - Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające 
substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
 

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.4. Grupa pakowania 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Brak dodatkowych informacji 
 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
 

Transport lądowy 

Nie dotyczy 

transport morski 

Nie dotyczy 

Transport lotniczy 

Nie dotyczy 

Transport śródlądowy 

Nie dotyczy 

Transport kolejowy 

Nie dotyczy 
 

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 

15.1.1. Przepisy UE 

 

Nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH 
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Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH 

Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH 

  

Zawartość LZO : 0 % 

15.1.2. Przepisy krajowe 

Brak dodatkowych informacji 
 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
 

Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego 

SEKCJA 16: Inne informacje 
 

Oznaki zmian: 

Wszystkie rubryki uległy zmianom w stosunku do poprzedniej wersji. 
 

Skróty i akronimy: 

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

ATE Oszacowanie toksyczności ostrej 

CLP Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 

DNEL Pochodny poziom niepowodujący zmian 

EC50 Median effective concentration 

IARC Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem 

IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 

IMDG Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych 

LC50 Stężenie śmiertelne dla 50% populacji badawczej 

LD50 Dawka śmiertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki śmiertelnej) 

PBT Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku 

REACH Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 

RID Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 

vPvB Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
 

Źródła danych : 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. 

 
 

 Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: 

Acute Tox. 4 (Oral) Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria 4 

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 

Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2 

Ox. Sol. 3 Substancje stałe utleniające, kategoria 3 

Resp. Sens. 1 Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria 1 

Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę, kategoria 1 

STOT SE 3 Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3, działanie drażniące na 
drogi oddechowe 

H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz. 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

H319 Działa drażniąco na oczy. 

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. 
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H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
 
 

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:  

Eye Dam. 1 H318 Metoda obliczeniowa 

Resp. Sens. 1 H334 Metoda obliczeniowa 

Skin Sens. 1 H317 Metoda obliczeniowa 
 

 

 

 

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi 

zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu. 


