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xpporządzona=zgodnie=z=rozporządzeniem=tb=N9MT/OMMS=EobACeF=oraz=4RP/OMNMz=

pek cj a NW  fd ent óf ikacja subst ancj i L miesz aninó i  ident óf i kacj a p rz edsi ębiorstw a 

NKN  fdentófikator produktu 
 ed huchennó środek do udrażniania zatkanego zlewu 
NKO fstotne zidentófikowane zastosowania substancji lub mieszaninó oraz zastosowania odradzane 
 wastosowania= zidentófikowaneW środek= do= odblokowówania= i=zapobiegania= tworzeniu= się= bardzo=

uciążliwóch=blokad=z=tłuszczu=i=resztek=pożówieniaK=
wastosowania=odradzaneW=nie=określonoK 

NKP aane dotóczące dostawcó kartó charakteróstóki 
 aostawcaW= = = ed molska ppK zKoKoK 
 AdresW=== = = ulK=aąbrowskiego=NT=/ONI=9P-NTT=Łódź=
 Telefon/caxW= = = H4U=4O=SRR=9U=UM/=H4U=4O=SRR=9U=9M=
 Adres=e-=mail=osobó=odpowiedzialnej=za=kartę=charakteróstókiW= biuro]theta-doradztwoKpl=

NK4 kumer telefonu alarmowego=
 NNO=Eogólnó=telefon=alarmowóFI=99U=Estraż=pożarnaFI=999=Epogotowie=medóczneF=
=

pekcja OW  fdent óf i kacj a z agrożeń  

OKN hlasófikacja substancji lub mieszaninó 
 wagrożenia=dla=człowieka=
 mrodukt=nie=jest=klasófikowanó=jako=niebezpiecznó=dla=człowiekaK=
 wagrożenia=dla=środowiska=
 mrodukt=nie=jest=klasófikowanó=jako=niebezpiecznó=dla=środowiskaK==
 wagrożenia=wónikające=z=właściwości=fizókochemicznóch=
 kie=maK=

OKO blementó oznakowania 
 lznaczenie=literowe=i=określenie=niebezpieczeństwa=
 BrakK=  =   
 kazwó=niebezpiecznóch=składników=umieszczone=na=etókiecie=
 kie=maK=

 lkreślenia=rodzaju=zagrożenia=
 BrakK=

 lkreślenia=dotóczące=prawidłowego=postępowania=z=mieszaniną=
 pO= Chronić=przed=dziećmiK=

p4S= t= razie= połknięcia= niezwłocznie= zasięgnij= poradó= lekarza= -= pokaż= opakowanie= lub=
= etókietęK=

OKP fnne zagrożenia 
 Brak= informacji= na= temat= spełnienia= króteriów= mBT= lub= vmvB= zgodnie= z= załącznikiem= ufff=

rozporządzenia=obACeK=ldpowiednie=badania=nie=bółó=przeprowadzoneK=
=

pek cj a PW  pk ładL in fo rmacj a o sk ładnikach 

PKN pubstancje 
 kie=dotóczóK==
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PKO jieszaninó 
 mrodukt= zawiera= w= swoim= składzie= komponentó= niebezpieczne= w= stężeniachI= nie= wómagającóch=

uwzględnienia=ich=w=klasófikacji=produktuK=
=

pek cj a 4W  Ś rodki  p i erw szej  po mocó 

4KN lpis środków pierwszej pomocó 
 t=kontakcie=ze=skórąW=zdjąć=zanieczószczoną=odzieżK=karażone=partie=skóró=zmóć=dokładnie=wodą==

z=módłemK=t=przópadku=wóstąpienia=podrażnienia=skonsultować=się=z=lekarzemK=
 t=kontakcie=z=oczamiW=wójąć=szkła=kontaktoweK=wanieczószczone=oczó=przepłukiwać=dokładnie=wodą=

przez= NM-NR= minK= rnikać= silnego= strumienia= wodó= -= rózóko= uszkodzenia= rogówkiK= t= przópadku=
wóstąpienia=podrażnienia=skonsultować=się=z=lekarzemK=

 t=przópadku=spożóciaW=nie=wówołówać=wómiotówK=tópłukać=usta=wodąK=kigdó=nie=podawać=niczego=
do= ust= osobie= nieprzótomnejK= t= razie= wóstąpienia= niepokojącóch= objawów= skontaktować= się= =
z=lekarzemK 

 mo= narażeniu= drogą= oddechowąW= wóprowadzić= poszkodowanego= na= świeże= powietrzeI= zapewnić=
ciepło=i=spokójK=t=razie=wóstąpienia=niepokojącóch=dolegliwości=skonsultować=się=z=lekarzemK=

4KO kajważniejsze ostre i opóźnione objawó oraz skutki narażenia 
 t=kontakcie=ze=skórąW zaczerwienienieI=w=przópadku=długotrwałego=narażenia=wósuszenie=skóróK=
 t=kontakcie=z=oczamiW=zaczerwienienieI=łzawienieI=podrażnienieK=
 mo=połknięciuW=nudnościI=wómiotóI=biegunkaK=

4KP tskazania dotóczące wszelkiej natóchmiastowej pomocó lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanóm=

 aecózję= o= sposobie= postępowania= ratunkowego= podejmuje= lekarz= po= dokładnej= ocenie= stanu=
poszkodowanegoK==

=

pekcja RW mostępowanie  w przóp adku pożaru  

RKN Środki gaśnicze 
 ldpowiednie= środki= gaśniczeW= dostosować środki= gaśnicze= do= materiału= magazónowanego=

w=otoczeniuK==
kiewłaściwe=środki=gaśniczeW=zwartó=strumień=wodó=–=niebezpieczeństwo=rozprzestrzenienia=pożaruK=

RKO pzczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
 modczas= spalania= mogą= tworzóć= się= szkodliwe= gazó= zawierające= tlenki= węglaK= rnikać= wdóchania=

produktów=spalaniaI=mogą=stwarzać=zagrożenie=dla=zdrowiaK==

RKP fnformacje dla strażó pożarnej 
 Środki= ochronó= ogólnej= tópowe= w= przópadku= pożaruK= kie= należó= przebówać= w= zagrożonej= =

ogniem= strefie= bez= odpowiedniego= ubrania= odpornego= na= chemikalia= i= aparatu= do= oddóchania= =
z=niezależnóm=obiegiem=powietrzaK==

 

pekcja  SW  mo stępow anie  w przóp adku n iezami erzonego uwoln ien ia  do  ś rodowiska  

SKN fndówidualne środki ostrożnościI wóposażenie ochronne i proceduró w sótuacjach awarójnóch 
 ala= osób= nienależącóch= do= personelu= likwidującego= skutki= awariiW= ograniczóć= dostęp= osób=

postronnóch= do= obszaru= awarii= do= czasu= zakończenia= odpowiednich= operacji= oczószczaniaK= =
t= przópadku= dużóch= wócieków= odizolować= zagrożonó= obszarK= rnikać= zanieczószczenia= skóró= =
i=oczuK=kie=przechodzić=po=rozlanóm=materiale=–=rózóko=poślizgnięciaK=kosić=właściwe=wóposażenie=
ochronó=osobistejK==

 ala=osób= likwidującóch=skutki= awariiW=dopilnowaćI=abó=usuwanie=awarii= i= jej= skutków=przeprowadzał=
wółącznie=przeszkolonó=personelK=ptosować środki=ochronó=indówidualnejK=
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SKO Środki ostrożności w zakresie ochronó środowiska 
 t=przópadku=uwolnienia=większóch=ilości=mieszaninó=należó=poczónić=kroki=w=celu=niedopuszczenia=

do= rozprzestrzenienia= się= w= środowisku= naturalnómK= jateriał= może= bóć= szkodliwó= dla= środowiska= =
w=przópadku=uwolnienia=w=dużóch=ilościachK=mowiadomić=odpowiednie=służbó=ratowniczeK=

SKP jetodó i materiałó zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia=

 aużó=wóciekW=miejsca=gromadzenia=się=cieczó=obwałowaćI=zebraną=ciecz=odpompowaćK=
 jałó=wóciekW=zebrać=za=pomocą=materiałów=wchłaniającóch=ciecze=EnpK=piasekI=ziemiaI=uniwersalne=

substancje=wiążąceI=krzemionkaI=wernikulitI=itpKF=i=umieścić=w=oznakowanóch=pojemnikachK=webranó=
materiał=potraktować=jak=odpadóK=lczóścić=skażone=miejsceK=

SK4 ldniesienia do innóch sekcji=
 mostępowanie=z=odpadami=produktu=–=patrz=sekcja=NP=kartóK=

Środki=ochronó=indówidualnej=–=patrz=sekcja=U=kartóK 
=

pek cj a TW  mostępowanie z  sub stan cj ami i  mieszan in ami o raz ich magazónowani e 

TKN Środki ostrożności dotóczące bezpiecznego postępowania 
 mracować= zgodnie= z= zasadami= bezpieczeństwa= i= higienóK= kosić środki= ochronó= indówidualnejK=

rnikać= zanieczószczenia= oczu= i= skóróK= mrzed= przerwą= i= po= zakończeniu= pracó= umóć= ręceK=
kieużówane=pojemniki=trzómać=szczelnie=zamknięteK=

TKO tarunki bezpiecznego magazónowaniaI łącznie z informacjami dotóczącómi wszelkich 
wzajemnóch niezgodności 

 mrzechowówać= tólko= w= oróginalnóchI= szczelnóch= opakowaniach= lub= zatwierdzonóch= pojemnikach=
alternatównóch= wókonanóch= z= kompatóbilnego= materiałuK= kie= przechowówać= razem= z= artókułami=
żównościowómi= lub= paszami= dla= zwierzątK= mojemnik= po= otwarciu= uszczelnić= i= przechowówać= =
w=pozócji=pionowej=w=celu=uniknięcia=wóciekuK 

TKP ppecóficzne zastosowanieE-a) końcowe 
 Środek= do= odblokowówania= i=zapobiegania= tworzeniu= się= bardzo= uciążliwóch= blokad= z=tłuszczu=

i=resztek=pożówieniaK 
=

pek cj a UW   hontro la narażeni aLś rodki  o chronó ind ówidualnej  

UKN marametró dotóczące kontroli 
 mrodukt=nie=posiada=komponentów=podlegającóch=kontroli=narażenia=w=miejscu=pracóK=

UKOK  hontrola narażenia=
 mrzestrzegać=ogólnóch=zasad=bezpieczeństwa=i=higienóK=modczas=pracó=nie=jeśćI=nie=pić=i=nie=palić=

tótoniuK= mrzed= przerwą= i= po= zakończeniu= pracó= dokładnie= umóć= ręceK= ptosować= wółącznie= =
w=odpowiednio=wentólowanóch=pomieszczeniachK 

 lchrona=rąk=i=ciała 
ptosować=odpowiednie=rękawice=ochronneK=kosić=roboczą=odzież=ochronnąK=
jateriałI=z=którego=wókonane=są=rękawice=musi=bóć=nieprzepuszczalnó=i=odpornó=na=działanie=produktuK=tóboru=
materiału= należó= dokonać= przó= uwzględnieniu= czasów= przebiciaI= szóbkości= przenikania= i= degradacjiK= monadto=
wóbór=odpowiednich=rękawic=nie=zależó=tólko=od=materiałuI=lecz=także=od=innóch=cech=jakościowóch=i=zmienia=się=w=
zależności= od= producentaK= ld= producenta= rękawic= należó= uzóskać= informacje= na= temat= dokładnego= czasu=
przebicia=i=go=przestrzegaćK=

 

 lchrona=oczu 
ptosować=szczelne=okularó=ochronne=w=przópadku=niebezpieczeństwa=zanieczószczenia=oczuK 

 lchrona=dróg=oddechowóch 
t= przópadku= normalnego= i= zgodnego= z= przeznaczeniem= użóciaI= nie= jest= potrzebna= maska=
ochronnaK=
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 ptosowane= środki= ochronó= indówidualnej= muszą= spełniać= wómagania= zawarte= w= rozporządzeniu= jd= z= dnia=
ON=grudnia=OMMR=rK= EazK=rK=kr=OR9I=pozK=ONTPF=oraz=dórektówó=U9/SUS/tb=Ewraz=z=późnK=zmKFK=mracodawca=obowiązanó=jest=
zapewnić środki= ochronó= odpowiednie= do= wókonówanóch= czónności= oraz= spełniające= wszóstkie= wómagania= jakościoweI=
w=tóm=również=ich=konserwację=i=oczószczanieK==

 hontrola=narażenia=środowiska=
kie= należó= dopuścić= do= przedostania= się= dużóch= ilości= produktu= do= wód= gruntowóchI= kanalizacjiI=
ścieków=lub=glebóK=

=

pek cj a 9W  t ł aściwości  f i zó czn e i  ch emi czne 

9KN= fnformacje na temat podstawowóch właściwości fizócznóch i chemicznóch 
 stan=skupieniaW== = = = ciecz=

barwaW= = = = = = zielona=
zapachW== = = = = charakteróstócznó=
próg=zapachuW= = = = = nie=oznaczono=
wartość=peW= = = = = SIR=
temperatura=topnienia/krzepnięciaW= = MoC=
początkowa=temperatura=wrzeniaW= = NMMoC==
temperatura=zapłonuW= = = = = nie=dotóczóI=produkt=niepalnó=
szóbkość=parowania=Eoctan=butóluZNF= = MIPS=Edla=wodóF=
palność=Eciała=stałegoI=gazuFW= = = nie=dotóczó=
górna/dolna=granica=wóbuchowościW= = nie=dotóczó=
prężność=parW= = = = = nie=oznaczono=
gęstość=parW= = = = = nie=oznaczono=

 gęstość=EOM°CFW== = = = NIM=g/cmP=
rozpuszczalnośćW= = = = rozpuszcza=się=w=wodzie=
współczónnik=podziałuW=n-oktanol/wodaW== nie=oznaczono=
temperatura=samozapłonuW= = = nie=dotóczó=
temperatura=rozkładuW= = = = nie=oznaczono=
właściwości=wóbuchoweW= = = nie=wókazuje=
właściwości=utleniająceW== = = nie=wókazuje=
lepkość=dónamicznaW= = = = nie=oznaczono 

9KO fnne informacje 
 Brak=dodatkowóch=badańK 

=

pek cj a NMW  ptab i lność  i  r eakt ówność  

NMKN oeaktówność= 
 Brak=danóch=na=temat=reaktówności=produktuK=

NMKO ptabilność chemiczna 
 mrzó=prawidłowóm=użótkowaniu=i=przechowówaniu=produkt=jest=stabilnóK 
NMKP jożliwość wóstąpienia niebezpiecznóch reakcji 
 kie=są=znaneK==

NMK4 tarunkiI któróch należó unikać 
 rnikać=bezpośredniego=nasłonecznieniaI=źródeł=ciepła=i=ogniaK=

NMKR jateriałó niezgodne 
 kie=są=znaneK=

NMKS kiebezpieczne produktó rozkładu 
 kie=są=znane==
=
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=

pek cj a NNW  fn fo rmacj e to ksókologiczne 

NNKN fnformacje dotóczące skutków toksókologicznóch  
 t=kontakcie=ze=skórąW zaczerwienienieI=w=przópadku=długotrwałego=narażenia=wósuszenie=skóróK=
 t=kontakcie=z=oczamiW=zaczerwienienieI=łzawienieI=podrażnienieK=
 mo=połknięciuW=nudnościI=wómiotóI=biegunkaK=
 t=kontakcie=ze=skórąW zaczerwienienieI=w=przópadku=długotrwałego=narażenia=wósuszenie=skóróK=
=

pek cj a NOW  fn fo rmacj e ekologiczn e 

NOKN Toksóczność 
 mrodukt=nie=jest=klasófikowanó=jako=niebezpiecznó=dla=środowiskaK=

NOKO Trwałość i zdolność do rozkładu 
 Brak=danóchK 
NOKP wdolność do bioakumulacji 
 Brak=danóchK 
NOK4 jobilność w glebie 
 mrodukt=mobilnó=w=glebie=i=w=środowisku=wodnómK=

NOKR tóniki ocenó właściwości mBT i vmvB 
 kie=dotóczóK=

NOKS fnne szkodliwe skutki działania 
 mrodukt=nie=wpłówa=na=ocieplenie=globalne=i=niszczenie=warstwó=ozonowejK=
=

pek cj a NPW   mostępowanie z  odp adami 

NPKN jetodó unieszkodliwiania odpadów 
 walecenia= dotóczące= mieszaninóW= utólizować= zgodnie= z= obowiązującómi= przepisamiK= mozostałości=

składować=w=oróginalnóch=pojemnikachK= 
 walecenia=dotóczące=zużótóch=opakowańW=odzósk=/= recókling=/=likwidację=odpadów=opakowaniowóch=

przeprowadzać= zgodnie= z= obowiązującómi= przepisamiK= Tólko= opakowania= całkowicie= opróżnione=
mogą=bóć=przeznaczone=do=recóklinguK==
tspólnotowe=aktó=prawneW= dórektówó= marlamentu= buropejskiego= i=oadóW= OMMS/NO/tb= i= 94/SO/tbI=dórektówa=
oadó=9N/SU9/btdK=
hrajowe=aktó=prawneW=azK=rK=OMMNI=kr=SOI=pozK=SOU=z=późnK=zmKI=azK=rK=OMMNI=kr=SPI=pozK=SPU=z=późnK=zmK=

=

pek cj a N4W  fn fo rmacj e dotó czące t ranspor tu 

N4KN= kumer rk=
= kie=dotóczóI=produkt=nieklasófikowanó=jako=niebezpiecznó=podczas=transportuK 

N4KO mrawidłowa nazwa przewozowa rk 
 kie=dotóczóI=produkt=nieklasófikowanó=jako=niebezpiecznó=podczas=transportuK=

N4KP hlasaE-ó) zagrożenia w transporcie 
 kie=dotóczóI=produkt=nieklasófikowanó=jako=niebezpiecznó=podczas=transportuK 

N4K4 drupa pakowania 
 kie=dotóczóI=produkt=nieklasófikowanó=jako=niebezpiecznó=podczas=transportuK=

N4KR wagrożenia dla środowiska 
 kie=stanowi=zagrożenie=dla=środowiskaK=
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N4KS pzczególne środki ostrożności dla użótkownika 

 modczas= manipulowania= ładunkiem= zakładać środki= ochronó= indówidualnej= zgodnie= z= sekcją= UK=
rnikać źródeł=zapłonuK=

N4KT Transport luzem zgodnie z załącznikiem ff do jAomli TPLTU i kodem fBC 
 kie=dotóczóK=
 

pek cj a NRW  fn fo rmacj e dotó czące p rzep i sów prawnóch 

NRKN mrzepisó prawne dotóczące bezpieczeństwaI zdrowia i ochronó środowiska specóficzne dla 
substancji lub mieszaninó 
rstawa= o= substancjach= i= preparatach= chemicznóch= z= dnia= NN= stócznia= OMMN= rK= EazK= rK= kr= NNI= pozK= U4= wraz= =
z=późniejszómi=zmianamiFK=Tekst=jednolitó=EazK=rK=z=OMM9=r=kr=NROI=pozK=NOOOFK=

=
oozporządzenie= jw= z= dnia= MU= lutego= OMNM= rK= w= sprawie= wókazu= substancji= niebezpiecznóch= wraz= z= ich=
klasófikacją=i=oznakowaniem=EazK=rK=kr=OTI=pozK=N4MFK=
oozporządzenie=jmimp=z=dnia=O9=listopada=OMMO=rK=w=sprawie=najwóższóch=dopuszczalnóch=stężeń= i=natężeń=
czónników=szkodliwóch=dla=zdrowia=w=środowisku=pracó=EazK=rK=kr=ONTI=pozK=NUPP=wraz=z=późnK=zmianamiFK=

=
Oświadczenie= oządowe= z=dnia= NS= stócznia= OMM9= rK= w= sprawie= wejścia= w= żócie= zmian= do= załączników= A= i= B=
rmowó= europejskiej= dotóczącej= międzónarodowego= przewozu= drogowego= towarów= niebezpiecznóch= EAaoFI=
sporządzonej=w=denewie=dnia=PM=września=N9RT=rK=EazKrK=nr=OTI=pozK=NSOFK=
rstawa= z= dnia= NN= maja= OMMN= rK= o= opakowaniach= i= odpadach= opakowaniowóchE= azK= rK= kr= SPI= pozK= SPU= =
z=późnK=zmKFK=
oozporządzenie=jlŚ=z=OT=września=OMMN=rK=w=sprawie=katalogu=odpadów=EazK=rK=kr=NNOI=pozK=NOMSFK=
rstawa=z=dnia=OO=stócznia=OMNM=rK=o=zmianie=ustawó=o=odpadach=oraz=niektóróch=innóch=ustaw=EazK=rK=nrK=OUI=
pozKN4RKF=
oozporządzenie=jinistra=dospodarki=z=dnia=ON=grudnia=OMMR=rK=w=sprawie=zasadniczóch=wómagań=dla=środków=
ochronó=indówidualnej=EazK=rK=kr=OR9I=pozK=ONTP=z=OMMR=rKFK=
oozporządzenie= jinistra= wdrowia= z= dnia= OM= kwietnia= OMMR= rK= w= sprawie= badań= i= pomiarów= czónników=
szkodliwóch=dla=zdrowia=w=środowisku=pracó=EazK=rK=kr=TPI=pozK=S4R=z=OMMR=rK=wraz=z=późnK=zmianamiFK=
rstawa=z=dnia=OO=stócznia=OMNM=rK=o=zmianie=ustawó=o=odpadach=oraz=niektóróch=innóch=ustaw=EazK=rK=nrK=OUI=
pozKN4RKF=
N9MTLOMMSLtb= oozporządzenie= w= sprawie= rejestracjiI= ocenóI= udzielania= zezwoleń= i= stosowania= ograniczeń= =
w= zakresie= chemikaliów= EobACeFI= utworzenia= buropejskiej= Agencji= ChemikaliówI= zmieniające= dórektówę=
N999/4R/tb=oraz=uchólające=oozporządzenie=oadó=EbtdF=nr=T9P/9P=i=nr=N4UU/94I=jak=również=dórektówę=oadó=
TS/TS9/btd=i=dórektówę=homisji=9N/NRR/btdI=9P/ST/btdI== 9P/NMR/tb=i=OMMM/ON/tbK=
NOTOLOMMULtb= oozporządzenie= marlamentu= buropejskiego= i= oadó= z= dnia= NS= grudnia= OMMU= rK= w= sprawie=
klasófikacjiI=oznakowania=i=pakowania=substancji=i=mieszaninI=zmieniające=i=uchólające=dórektówó=ST/R4U/btd==
i=N999/4R/tb=oraz=zmieniające=rozporządzenie=EtbF=nr=N9MT/OMMSK==
N999L4RLtb=aórektówa=marlamentu=buropejskiego=i=oadó=z=dnia=PN=maja=N999=rK=w=sprawie=zbliżenia=przepisów=
ustawowóchI= wókonawczóch= i= administracójnóch= maństw= Członkowskich= odnoszącóch= się= do= klasófikacjiI= =
pakowania=i=etókietowania=preparatów=niebezpiecznóchK=
T9MLOMM9Ltb oozporządzenie= homisji= =z= dnia= NM= sierpnia= OMM9= rK= dostosowujące= do= postępu= naukowo-
technicznego= rozporządzenie= marlamentu= buropejskiego=i=oadó=EtbF= nr=NOTO/OMMU= z=dnia= NS=grudnia=OMMU=rK=
w=sprawie=klasófikacjiI=oznakowania=i=pakowania=substancji=i=mieszaninK=
4RPLOMNML tb=oozporządzenie=homisji=z=dnia=OM=maja=OMNM=rK=zmieniające=rozporządzenie=EweF=nr=N9MT/OMMS==
parlamentu=europejskiego= i= radó=w=sprawie=rejestracjiI=ocenóI= udzielania=zezwoleń= i= stosowanóch=ograniczeń= =
w=zakresie=chemikaliów=EobACeFK=
OMMSLNOLtb =aórektówa=marlamentu=buropejskiego=i=oadó=z=dnia=R=kwietnia=OMMS=rK=w=sprawie=odpadówK=
9NLSU9Lbtd aórektówa=oadó=z=dnia=NO=grudnia=N99N=rK=w=sprawie=odpadów=niebezpiecznóchK=
94LSOLtb= aórektówa= marlamentu= buropejskiego= i= oadó= z= dnia= OM= grudnia= N994= rK= w= sprawie= opakowań= =
i=odpadów=opakowaniowóchK=

 S4ULOMM4Ltb oozporządzenie= EtbF= marlamentu=buropejskiego= i= oadó=nr=S4U/OMM4=z=dnia= PN=marca= OMM4= rK= =
w=sprawie=detergentów=wraz=z=późnK=zmK=

NRKO lcena bezpieczeństwa chemicznego 

 Brak=danóch=na=temat=dokonania=ocenó=bezpieczeństwa=chemicznego=dla=substancji=znajdującóch=się==
w=mieszaninieK=

=



 hhAAooTTAA  CCeeAAooAAhhTTbboovvppTTvvhhff    
ed huchennó środek do udrażniania zatkanego zlewu 

=

aata=aktualizacjiW=MPKNNKOMNM= = strK=T/T=
 

 

pek cj a NSW  fnne in fo rmacje 

 pzkolenia=
mrzed=przóstąpieniem= do=pracó= z=produktem= użótkownik= powinien=zapoznać= się= z= zasadami= Bem=
odnośnie= obchodzenia= się= z= chemikaliamiI= a= w= szczególności= odbóć= odpowiednie= szkolenie=
stanowiskoweK=
aodatkowe=informacje==
aata=aktualizacjiW= = MPKNNKOMNM=rK=
wmianóW= = = sekcjaW=NIOIPI4IRISITIUI9INMINNINOINPIN4INRINSK=
lsoba=sporządzająca=kartęW= mgr=Anna=jichalska=Ena=podstawie=danóch=producentaFK=
harta=wóstawiona=przezW= „TebTA”=aoradztwo=Techniczne=

 
=

mowóższe= informacje= powstałó= w= oparciu= o= aktualnie= dostępne= dane= charakterózujące= produkt= oraz=
doświadczenie= i= wiedzę= posiadaną=w= tóm= zakresie=przez=producentaK= kie= stanowią= one=opisu= jakościowego=
produktu= ani= przórzeczenie= określonóch= właściwościK= kależó= je= traktować= jako= pomoc= dla= bezpiecznego=
postępowania= w= transporcieI= składowaniu= i= stosowaniu= produktuK= kie= zwalnia= to= użótkownika= od=
odpowiedzialności= za= niewłaściwe= wókorzóstanie= powóższóch= informacji= oraz= z= przestrzegania= wszóstkich=
norm=prawnóch=obowiązującóch=w=tej=dziedzinieK=

=
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=

=

=

kiniejsza=karta=charakteróstóki=podlega=ochronie=wónikającej=z=ustawó=z=dnia=4=lutego=N994=rK=o=prawie=autorskim=i=prawach=
pokrewnóchK=hopiowanieI=adaptowanieI=przekształcanie=lub=modófikowanie=kartó=charakteróstóki=lub=jej=fragmentów=bez=uprzedniej=

zgodó=firmó=TebTA=aoradztwo=Techniczne=dr=Tomasz=dendek=jest=zabronioneK=
=
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	11.1
	453/2010/ WE Rozporządzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (we) nr 1907/2006 parlamentu europejskiego i rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
	15.2
	Ocena bezpieczeństwa chemicznego
	Brak danych na temat dokonania oceny bezpieczeństwa chemicznego dla substancji znajdujących się w mieszaninie.









