
KARTA CHARAKTERYSTYKI 
PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO                          MOST NEUTRALIZATOR 
Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
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76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE oraz Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz.1588). 
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1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

 Nazwa handlowa MOST NEUTRALIZATOR 
 Zastosowanie/opis Neutralizator do past trawiących (Neutralizator w postaci białej 

pasty przeznaczony do neutralizacji past trawiących MOST, 
ANTOX oraz CHEMARGAN) 

 Dystrybutor "RYWAL – RHC" Sp. z o.o.  
 Adres  ul. ChełmŜyńska 180, 04-464 Warszawa 
 Telefon  

Fax 
E-mail 

(056) 66 93 800 
(056) 66 93 805 
rywal@rywal.com.pl 

 Telefon alarmowy Centrala:  tel. 056/ 66 93 800  
Czynny w godz. 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku  
Telefony alarmowe ogólnopolskie: 
997 – Policja 
998 – StraŜ PoŜarna 
112 – SOS   
Ośrodki toksykologiczne: 
Sosnowiec: tel. (032) 266 11 45 
Poznań: tel. (061) 847 69 46 
Gdańsk: tel. (58) 3492831 
Wrocław: tel. (071) 343 30 08 
Łódź: tel. (042) 657 99 00  
Kraków: tel. (012) 683 11 34, (012) 683 13 00 
Lublin: tel. (081) 740 89 83 
Rzeszów: tel. (017) 866 44 09 
Tarnów: tel. (014) 629 95 88 
Warszawa: tel. (022) 619 66 54, (022) 619 08 97 

 Data sporz ądzenia karty 
Data zast ępowanej wersji karty  

12.03.2004r. 
05.06.2008r.  

 

2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 

 Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04 września 2007r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów 
chemicznych (Dz.U. nr 174, poz. 1222). 
Preparat jest sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. 

 ZagroŜenia dla zdrowia ludzi:  
Xi – Preparat draŜniący ze zwrotem:  
        R38 – Działa draŜniąco na skórę, 
        R41 – Ryzyko powaŜnego uszkodzenia oczu. 

 Opakowania jednostkowe wymagają znakowania ostrzegawczego – patrz pkt.15. 
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3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

 Składniki zawarte w produkcie: 
 Nazwa Zawartość CAS Nr WE Nr indeksowy Klasyfikacja  
 Wodorotlenek wapnia < 25 % 1305-62-0 215-137-3 brak Xi; R38,41 

 
 

 W punkcie 16 karty podano pełne znaczenie zwrotu R. 
 

4. PIERWSZA POMOC 

 Zalecenia ogólne 
 Zabrać poszkodowanego z obszaru zagroŜenia. Zadbać o bezpieczeństwo własne. W przypadku utraty 

przytomności ułoŜyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej na czas transportu. Zabezpieczyć 
termicznie. 

 Wdychanie 
 Zapewnić poszkodowanemu świeŜe powietrze. Natychmiast wezwać lekarza 
 Skóra 
 Zabrudzoną odzieŜ natychmiast ściągnąć. SkaŜone miejsca spłukać duŜą ilością wodą. Jeśli podraŜnienie 

nie ustąpi wezwać pomoc medyczną. 
 Oczy 
 Wyjąć szkła kontaktowe. Natychmiast, przy podwiniętych powiekach, płukać oczy duŜą ilością wody, 

przez co najmniej 30 minut (mały przepływ wody skierowany na stronę zewnętrzną twarzy – nigdy  
w stronę oka zdrowego). Jeśli podraŜnienie nie ustąpi wezwać pomoc medyczną. 

 Połkni ęcie 
 Nie wywoływać wymiotów. Małymi łykami wypić duŜo wody i zapewnić dostęp świeŜego powietrza. 

Zapewnić komfort psychiczny i i termiczny. W przypadku występowania dolegliwości natychmiast wezwać 
lekarza. 

 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU 

 Zalecane środki ga śnicze: 
Preparat nie jest palny. Stosować powszechnie dostępne środki gaśnicze w zaleŜności od otoczenia: 
dwutlenek węgla, proszki gaśnicze lub rozpylona woda.  
Nieodpowiednie środki ga śnicze:  
Nie stosować zwartego strumienia wody. 
Szczególne zagro Ŝenie ze strony produktów spalania i wydzielaj ących si ę gazów: 
Nie wdychać gazów wytwarzających się w trakcie poŜaru. 
Specjalne wyposa Ŝenie ochronne stra Ŝaków: 
Aparaty oddechowe z niezaleŜnym źródłem powietrza oraz odpowiednią odzieŜ ochronną z kaskiem, 
osłaniającym szyję i górne części ciała, ognioodporne kurtki i spodnie z taśmami wokół nadgarstków, 
ramion i nóg. 

 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA 
DO ŚRODOWISKA 

 Indywidualne środki ostro Ŝności:  
Przestrzegać naleŜy ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nosić 
odpowiednie środki ochrony indywidualnej – patrz takŜe punkt 7 i 8. Zwierzęta i ludzi zatrzymać z dala od 
miejsca wypadku. 
Środki ostro Ŝności w zakresie ochrony środowiska: 
Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych. 
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6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA 
DO ŚRODOWISKA 

Rozcieńczyć duŜymi ilościami wody. Zawiadomić odpowiednie władze w przypadku uwolnienia preparatu 
do środowiska – wód powierzchniowych, kanalizacji, gleby lub upraw rolnych i leśnych. 
Metody oczyszczania/usuwania: 
Uwolniony produkt obwałować, aby nie dopuścić do jego rozprzestrzeniania i zasypać materiałem 
pochłaniającym ciecze – np. piaskiem, ziemią, wermikulitem, ziemią okrzemkową, itp. UŜyć środków 
neutralizujących. Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w punkcie 13. Zapewnić odpowiednią 
wentylację. 

 

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE 

 Post ępowanie z preparatem 
 Pojemniki otwierać zachowując ostroŜność. Unikać kontaktu z produktem. Zapewnić odpowiednią 

wentylację lub wyciągi w miejscu pracy. Unikać tworzenia pyłów i aerozoli. Zapewnić dostępność środków 
ochrony dróg oddechowych. 
Przestrzegać zaleceń obowiązujących podczas pracy z czynnikami chemicznymi – rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej  
z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych – Dz.U. z dnia 18 stycznia 2005r., Nr 11,  
poz. 86 oraz naleŜy stosować ogólne przepisy dotyczące BHP zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy  
i Polityki Socjalnej z dnia 22 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 169 z 2003r., poz. 1650).  
Przestrzegać zaleceń przedstawionych na etykiecie i w instrukcji stosowania.  

 Magazynowanie 
 Postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu 

oznakowania miejsc, rurociągów i zbiorników słuŜących do przechowywania lub zawierających substancje 
niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. nr 61/2003, poz. 552). 
Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie składować razem  
z aluminium. Przechowywać z dala od Ŝywności napojów i pasz. 

 

8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

 Dodatkowe zalecenia w zakresie środków in Ŝynieryjnych: 
 - 
 Parametry kontroli nara Ŝenia: 
 Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń  

i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002r. nr 217, poz. 1833 ze 
zmianami w Dz.U. z 2005r. nr 212 poz. 1769, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
30 sierpnia 2007r.Dz.U.Nr 161, poz.1142). 
 
Wodorotlenek Wapnia (CAS 1305-62-0) 
NDS - 2 mg/m3; NDSCh – NDSP - nie określono; NDSP - nie określono 
 

 PN-ISO 4225/Ak:1999 Jakość powietrza – Zagadnienia ogólne – Terminologia (arkusz krajowy) 
PN-Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek 
powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników 
PN-EN 689:2002. Powietrze na stanowiskach pracy – Wytyczne oceny naraŜenia inhalacyjnego na 
czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. 
PN-EN 482:2006. Powietrze na stanowiskach pracy – Ogólne wymagania dotyczące procedur pomiaru 
czynników chemicznych. 
PN-EN 481:1998. Atmosfera miejsca pracy – Określenie składu ziarnowego dla pomiaru cząstek 
zawieszonych w powietrzu. 
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8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

 Warto ści dopuszczalnych st ęŜeń w środowisku pracy: 
W Polsce nie określono. 

 Zalecenia dotycz ące procedury monitoringu zawarto ści składników niebezpiecznych w powietrzu 
– metodyka pomiarów : 

 W Polsce nie określono. 

 Środki ochrony indywidualnej: 
Myć ręce przed kaŜdą przerwą i po zakończeniu pracy. Przechowywać z dala od Ŝywności, napojów  
i pasz. W trakcie stosowania produktu nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. OdzieŜ ochronną 
przechowywać osobno. Nie wdychać gazów, dymów lub aerozoli. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. 

 Ochrona dróg oddechowych: 
Nosić odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych w warunkach niedostatecznej wentylacji,  
w przypadku powstania aerozoli lub mgły. 

 Ochrona skóry r ąk: 
Rękawice z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie czynników Ŝrących. 

 Ochrona oczu:   
Szczelne okulary ochronne. 

 Ochrona skóry: 
Odpowiednią odzieŜ ochronną (ubrania ochronne ze zwartej tkaniny; fartuchy ochronne).  

 UWAGA:  
Środki inŜynieryjno-techniczne mają pierwszeństwo przed środkami ochrony osobistej.  
Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej określa Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173). Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki 
ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i uŜytkowe oraz 
zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkaŜanie. 
Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników naraŜonych na czynniki chemiczne są określone  
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69/1996, poz. 
332, wraz z późniejszymi zmianami). 

 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

 Postać  Pasta 
 Barwa Biała 
 Zapach Bez zapachu 
 Palno ść Nie ustalono 
 Wybuchowo ść  Nie ustalono 
 PH w 20 ºC 12 
 PręŜność par w 20 ºC Nie ustalono 
 Gęsto ść  1,1 g/ml 
 Rozpuszczalno ść w wodzie w 20 ºC 1,65 g/l 

 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

 Stabilno ść: 
Produkt stabilny w zalecanych warunkach stosowania i składowania.  
Warunki, których nale Ŝy unika ć:  
Przy zetknięciu z kwasami moŜe dojść do ostrej reakcji. Przy zetknięciu z aluminium – moŜliwe jest 
wytworzenie wodoru, 
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10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

Materiały, których nale Ŝy unika ć: 
Kwasy i aluminium 
Niebezpieczne produkty rozkładu: 
Nie znane. 

 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

 Kontakt ze skór ą:  
Działa draŜniąco na skórę i błonę śluzową 

 Kontakt z oczami: 
Nieznane 

 Działanie uczulaj ące:  
Nieznane. 

 Dane toksykologiczne dla niektórych składników prod uktu: 
 Wodorotlenek Wapnia (CAS 1305-62-0) 

SpoŜycie LD50 7340 mg/kg (szczur) 
 

 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

 Ekotoksyczno ść:  
Unikać zrzutów nierozcieńczonego produktu albo duŜych ilości produktu do środowiska wodnego lub 
kanalizacji. 

 Dopuszczalne wartości stęŜeń w powietrzu atmosferycznym (Rozporządzenie Ministra Środowiska  
z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.  
nr 1, poz. 12, 2003r.): 
Nie określono 

 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

 Nie usuwać z odpadami komunalnymi. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuszczać do 
zanieczyszczania wód powierzchniowych, cieków powierzchniowych i gleby.  
Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62 z 2001r., poz. 628 ze 
zm. w Dz.U.02.41.365; Dz.U.02.113.984; Dz.U.02.199.1671; Dz.U.03.7.78; Dz.U.04.96.959; 
Dz.U.03.7.78; Dz.U.04.116.1208; Dz.U.04.191.1956; Dz.U.05.25.202; Dz.U.05.90.758; Dz.U.05.130.1087; 
Dz.U.05.175.1458; Dz.U.06.50.360; Dz.U.05.180.1495 wraz z Rozporządzeniami Ministra Środowiska 
(Dz.U. nr 152 z 2001r., poz. 1735 i 1737). 
Przestrzegać przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dz.U. nr 63 z 2001r., 
poz. 638 ze zm. w Dz.U.03.7.78; Dz.U.04.11.97; Dz.U.04.96.959; Dz.U.05.175.1458. 

 Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r.  
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206 z późniejszymi zmianami): 
 
Zawartość opakowania: 
10 13 04 – odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego 
Opakowanie: 
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 

 Sposób likwidacji odpadów:  
Sposób usuwania odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska. 
Opakowania po oczyszczeniu mogą być ponownie wykorzystane lub przetworzone. ZuŜyte opakowania 
powinny być poddawanie recyklingowi lub utylizacji przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia. 
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13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie potrzeby z dodatkiem środków czyszczących. 
 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 

 Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgodnie z Oświadczeniem Rządowym z dnia 24 września 2002r. 
w sprawie wejścia w Ŝycie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie 
dnia 30 września 1957r. (Dz.U. nr 194/2002, poz. 1629) i Ustawą z dnia 28 października 2002r.  
o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199/2002, poz. 1671 ze zmianami Dz.U.  
nr 97/2004, poz. 962, Dz.U. nr 96/2004, poz. 959) oraz Ustawą z dnia 31 marca 2004r.  
o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz.U. z dnia 1 maja 2004r. Nr 97, poz. 962)  
Transport Ŝeglugą śródlądową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 
2004r. w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami Ŝeglugi śródlądowej (Dz.U. z dnia 29 
kwietnia 2004r. Nr 88, poz. 839)  
Na podstawie art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o Ŝegludze śródlądowej (Dz.U. z 2001r.  
nr 5, poz. 43 i nr 100, poz. 1085, z 2002r. nr 199, poz. 1672, z 2003 r. nr 211, poz. 2049 oraz z 2004r.  
nr 6, poz. 41)  

 Transport drogowy i kolejowy ADR/RID:  
Nr UN: 3266 
Nazwa: MATERIAŁ śRĄCY CIEKŁY, ZASADOWY, NIEORGANICZNY, I.N.O. (Wodorotlenek wapnia) 
Klasa: 8 
Grupa pakowania: II 
Nr rozpoznawczy zagroŜenia: 80 
Nalepki: 8 
Ilości ograniczone: LQ22 
 
Transport morski IMDG: 
IMDG Class: 8 
UN Number: 3266 
Label: 8 
Packaging group: II 
Proper shipping name: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (CALCIUMHYDROXID) 
 
Transport powietrzny ICAO-TI / IATA-DGR: 
ICAO/IATA Class: 8 
UN/ID Number: 3266 
Label: 8 
Packaging group: II 
Proper shipping name: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (CALCIUMHYDROXID) 

 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH 

 1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11/2001, poz. 84 
ze zmianami : Dz.U. nr 100/2001, poz. 1085; Dz.U. nr 123/2001, poz. 1350; Dz.U. nr 125/2001, poz. 1367; 
Dz.U. nr 135/2002, poz. 1145; Dz.U. nr 142/2002, poz. 1187; Dz.U. nr 189/2003, poz. 1852; Dz.U. nr 
96/2004, poz. 959; Dz.U. nr 11/2004, poz. 94). 

 2. Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady  
nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. 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 rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
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93/105/WE i 2000/21/WE oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie karty 
charakterystyki (Dz.U. Nr 215, poz.1588). 

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, 
rurociągów oraz pojemników i zbiorników słuŜących do przechowywania lub zawierających substancje 
niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne. (Dz.U. nr 61/2003. poz. 552). 

 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji 
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem  (Dz.U. nr 201 poz. 1674 ) 

 5. Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003r.  
w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171, poz. 1666 ze 
zmianami w Dz.U. 2004 Nr 243, poz. 2440 i Dz.U. 2007 Nr 174, poz.1222) 

 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69/1996, poz. 332 wraz  
z późniejszymi zmianami) 

 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173) 

 8. Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r.  
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206 z późniejszymi zmianami) 

 9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2004r., nr 96, poz. 959) 

 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002r.   
nr 217, poz. 1833 ze zmianami w Dz.U. z 2005r. nr 212 poz. 1769) 

 11. Oznakowanie opakowań jednostkowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679 ze zmianami w Dz.U. / 2004r. nr 260,  poz. 2595) 

 Znaki i napisy ostrzegawcze:  
 
 
 
 
 
Xi – preparat draŜniący 
Zawiera: Wodorotlenek wapnia 

 Zwroty R (rodzaje zagro Ŝeń): 
R38 – Działa draŜniąco na skórę, 
R41 – Ryzyko powaŜnego uszkodzenia oczu. 
 
Zwroty S (warunki bezpiecznego stosowania): 
S2 – Chronić przed dziećmi. 
S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
S37/39 – Nosić odpowiednią odzieŜ ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. 
 

 

16. INNE INFORMACJE 

 PowyŜsze informacje są opracowane w oparciu o bieŜący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci  
w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów 
bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. 
W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, 
odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na uŜytkownika. 
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Pełna lista zwrotów R (rodzaje zagro Ŝeń): 
R38 – Działa draŜniąco na skórę, 
R41 – Ryzyko powaŜnego uszkodzenia oczu. 
 
Niniejsza karta charakterystyki preparatu chemicznego opracowana została na podstawie karty 
charakterystyki (w j.niemieckim) z dnia 10.06.2007r., dostarczonej przez producenta oraz obowiązujących 
w Polsce przepisów dotyczących substancji i preparatów chemicznych. 
 
Zalecenia dotyczące szkolenia pracowników:  
Ten produkt mogą stosować pracownicy, którzy zostali starannie przeszkoleni w zakresie sposobu 
stosowania tego produktu, zostali poinformowani o niebezpiecznych właściwościach tego produktu oraz  
o warunkach bezpiecznego stosowania tego produktu.  

 


