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Karta zgodna z wymogami ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.) oraz z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 – REACH i 
Rozporządzeniem UE 453/2010 z 20.05.2010r. 
 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa  

 
Identyfikator produktu:   CLEANER max 
 
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: 
Zastosowanie zidentyfikowane:   środek do domywania zaschniętej farby 
Zastosowanie odradzane:   nie określono 
 
Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 
Dystrybutor: UV INKS Polska Sp z o.o.  

Al. Grunwaldzka 209 
80-266 Gdańsk 

                                           tel. 58 520 18 08  
 

 
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: biuro@uvinkspolska.pl 
 
Telefon alarmowy Informacja toksykologiczna w Polsce 042-6314724, 112 (ogólny telefon alarmowy), 
998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne); 
__________________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń  

 
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: 
 
Wg 1272/2008 
 
Flam. Liq.3; H226 
Asp. Tox. 1; H304 
STOT SE 3; H335 
STOT SE 3; H336 
Aquatic Chronic 2; H411 
 
Zagrożenia dla zdrowia: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.  Może 
powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może spowodować senność lub zawroty głowy. 
Zagrożenia dla środowiska: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. 
Zagrożenia fizyczne/chemiczne: Łatwopalna ciecz i pary 
 
Elementy oznakowania: 
 

 
GHS02 flame / GHS07 / GHS08 health hazard / GHS09 environment 
 
Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 
 
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia: 
H226 – Łatwopalna ciecz i pary 
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 
H336 – Może spowodować senność lub zawroty głowy 
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany 

 

Zwrot wskazujący środki ostrożności: 
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie 
wzbronione. 
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P241 –  Używać sprzętu elektrycznego, wentylacyjnego ,oświetleniowego i służącego do operowania materiałem 
w wersji przeciwwybuchowej.  
P301+P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem 
P302+P361+P353 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą  
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 
P405 - Przechowywać pod zamknięciem. 
P501 - Zawartość  / pojemnik usuwać  zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / 
międzynarodowymi 
 
Produkty do umieszczenia na etykiecie: Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne; ;  
1-metoksy-2-propanol 
 
Inne zagrożenia: 
Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.  
__________________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
Substancje: 
Nie dotyczy. 
 
Mieszaniny: 
Niebezpieczne składniki: 

Identyfikator produktu % wag. 

Klasyfikacja CLP 

Klasa zagrożenia  
i kody kategorii 

Kody 
zwrotów 
wskazujących 
rodzaj 
zagrożenia 

Solwent nafta (ropa 
naftowa), węglowodory 
lekkie aromatyczne;  
Nr CAS: 64742-95-6 
Nr Einecs: 265-199-0 
Nr REACH: substancja 
podlega przepisom okresu 
przejściowego 

25-50% 

Flam. Liq. 3 
Asp. Tox. 1 
SOTO SE 3 
Aquatic Chronic 2 
STOT SE 3 

H226 
H304 
H335 
H336 
H411 

1-metoksy-2-propanol 
Nr CAS: 107-98-2 
Nr Einecs: 203-539-1 
Nr indeksowy:  
Nr REACH: substancja 
podlega przepisom okresu 
przejściowego 

25-50% Flam. Liq. 3 H226 

Pełna treść zwrotów R i H w sekcji 16  
__________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 
Wdychanie: 
Osobę zatrutą wyprowadzić ze strefy niebezpiecznej. Zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. 
Przy oddechu nierównomiernym lub jego braku podjąć sztuczne oddychanie lub podać tlen. Wezwać lekarza. 
Kontakt ze skórą: 
Miejsce kontaktu przemyć wodą z mydłem. Zanieczyszczone ubranie zmienić. Przy reakcji 
skórnej skontaktować się z lekarzem. 
Kontakt z oczami: 
Oczy dokładnie przepłukać wodą minimum 15 minut. Przy utrzymującym się podrażnieniu 
skontaktować się z lekarzem. 
Spożycie środka: 
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Usta przepłukać dokładnie wodą. Przy powstaniu negatywnych objawów skontaktować się z 
lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. 
 
Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: 
na układ oddechowy: 
Działa drażniąco na drogi oddechowe. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 
na układ pokarmowy: 
Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 
 
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania  
z poszkodowanym: 
Decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 
Środki gaśnicze: 
Odpowiednie środki gaśnicze: 
Proszek gaśniczy, piana, CO2 i mgła wodna oraz środki zależne od wymagań innych produktów i otoczenia. 
Niewłaściwe środki gaśnicze: Pełny strumień wody. 
Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: 
Brak. 
 
Informacje dla straży pożarnej:  
Produkt łatwopalny.  Zalecany niezależny aparat oddechowy. Chłodzić pojemniki wodą podczas pożaru. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 
Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: Wyprowadzić osoby postronne z miejsca awarii. 
Dla osób udzielających pomocy: Stosować ubrania ochronne i ochronę oczu.  
 
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 
Substancji nie wylewać do kanalizacji lub wód gruntowych. Przy ewentualnym wprowadzeniu do kanalizacji lub 
wyciekach podjąć odpowiednie środki zaradcze. 
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: 
Odciąć źródło skażenia. Wyizolować skażony teren. Rozlaną substancję zbierać materiałem sorpcyjnym (piasek, 
ziemia, trociny itp.), który po użyciu należy traktować jako odpad specjalny i oddać do utylizacji. 
 
Odniesienia do innych sekcji  
Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. 
Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  

 
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: 
stosować odpowiednią wentylację w miejscu pracy. Stosować rękawice z kauczuku nitrylowego, szczelne okulary 
ochronne, ubranie ochronne. Unikać źródeł zapłonu, nie palić.  
 
Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności: 
Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte w dobrze przewietrzonym i chłodnym pomieszczeniu. Chronić 
przed bezpośrednim działaniem słońca.  
 
Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: środek do domywania zaschniętej farby 
Stosowanie preparatu zgodnie z instrukcją techniczną. 
__________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
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Kontrola narażenia: 
Rozporządzenie MPiPS z dnia  29 listopada 2002 oraz 10 października 2005r. w sprawie dopuszczalnych stężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Z 2002 r. Nr 217 poz. 1833) (Dz. U. Z 2005 r. Nr 
212 poz. 1769)(Dz. U. z 2007r Nr 161, poz. 1142), (DZ. U. z 2009r Nr 105, poz. 873). 
Rozporządzeniem Ministra zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w 
miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. Nr 11 z 2005, poz. 86, zm. Dz. U. 2008 nr 203 poz. 1275 
2008.12.02) 
– PN 89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca 
badań jakości powietrza na stanowiskach pracy. 
– PN 89/Z-04008/07. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w 
środowisku pracy i interpretacja wyników. 
 
Składniki wpływające na warunki pracy, najwyższe dopuszczalne stężenia w mg/m

3
  

CAS Nr         Nazwa substancji chemicznej                          NDS   NDSCh NDSP 

64742-95-6 Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie 
aromatyczne - - - 

107-98-2 1-metoksy-2-propanol (25-40%) 180 360 - 

Stosowne techniczne środki kontroli: 
Produkt stosować w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Przy przekroczeniu maksymalnego stężenia 
substancji w pomieszczeniu należy dokładnie przewietrzyć pomieszczenie. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie 
palić tytoniu. 
 
Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny: 
Ochrona dróg oddechowych: 
Przy przekroczeniu maksymalnych stężeń na stanowisku pracy stosować maskę z filtrem. 
Ochrona skóry: 
Ochrona rąk: 
 
 
 
 
 
 
Rękawice z kauczuku nitrylowego. 
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy jedynie od materiału, ale też od marki i jakości i różnic wynikających z 
różnic producentów. Jeśli produkt jest przygotowany z różnych substancji, odporność materiału, z którego są 
rękawice nie może być określona od zaraz a dopiero po przeprowadzeniu testów. Dokładny czas zniszczenia 
rękawic musi być ustalony przez producenta. 
Inne:  
Długie ubranie ochronne. 
Ochrona oczu: 
 
 
 
 
 
 
Szczelne okulary ochronne. 
 
Zagrożenia termiczne: 
Nie dotyczy. 
 
Kontrola narażenia środowiska: 
- 
__________________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 
Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
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Wygląd: Ciekły. 
Kolor: zgodny ze specyfikacją  
Zapach: charakterystyczny 
pH: - 
Temperatura wrzenia/ Zakres temperatur wrzenia: 120 °C 
Temperatura topnienia/ Zakres temperatur topnienia: - °C 
Temperatura zapłonu: 35 °C 
Temperatura palenia się: - °C 
Temperatura samozapłonu: 270 °C 
Palność: Nie dotyczy 
Właściwości wybuchowe: - 
Dolna granica wybuchowości: 0,7 % obj. 
Górna granica wybuchowości: 7,5 % obj. 
Właściwości utleniające: - 
Prężność par: 12 hPa 
Gęstość: 0,88 g/cm3 
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny lub trudno rozpuszczalny  
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: - 
Zawartość składników lotnych (VOC): 99,90 % 
Inne dane: - 
__________________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 
Reaktywność: nie znana 
Stabilność chemiczna: W normalnych warunkach produkt jest chemicznie stabilny. 
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: brak 
Warunki, których należy unikać: Unikać źródeł ognia 
Materiały niezgodne: brak 
Niebezpieczne produkty rozkładu: brak 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 
Informacje dotyczące skutków toksykologicznych: 
a) toksyczność ostra: Działa szkodliwie w następstwie wdychania 
CAS 64742-95-6 Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne;  
LD50 (szczur, doustnie) 5000mg/kg 
LD50 (skóra, królik): >3400mg/kg 
lLC50/4h (inhalacyjnie ATE): >10,2 mg/. 
b) działanie drażniące: nie wykazuje 
c) działanie żrące: nie wykazuje 
działanie uczulające: nie wykazuje 
e) toksyczność dla dawki powtarzalnej: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może spowodować 
senność lub zawroty głowy. 
f) rakotwórczość: nie wykazuje 
g) mutagenność: nie wykazuje 
h) szkodliwe działanie na rozrodczość: nie wykazuje 
 
Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia: 
na układ oddechowy: 
Działa drażniąco na drogi oddechowe. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 
na układ pokarmowy: 
Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 
 
Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia: 
Brak danych. 
Skutki wzajemnego oddziaływania: 
Brak danych. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
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Produkt ze względu na składniki jest sklasyfikowany  jako niebezpieczny dla środowiska. Działa toksycznie na 
organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i 
gruntowych. Nie wprowadzać do kanalizacji. 
 
Ekotoksyczność składników: Brak danych. 
Trwałość i zdolność do rozkładu: Brak danych. 
Zdolność do bioakumulacji: Brak danych. 
Mobilność w glebie: Brak danych 
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: Brak danych. 
Inne szkodliwe skutki działania: Brak danych. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 
Rozporządzeniem Ministra zdrowia w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 z 2001, poz. 1206) 
Ustawa z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63,poz.638 z późn. zm.); 
Produkt: 
Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Produkt deponować i oddać do 
recyclingu, bądź utylizacji. 
Numer odpadu: 
07 07 04 – Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 
Opakowania: 
Zwrócić uwagę na jego pełne opróżnienie i przekazać firmie specjalistycznej posiadającej aktualne zezwolenia w 
zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych. Dla opakowań: 
150110 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. 
Opakowanie podlega przepisom kaucjonowania. Obowiązek utylizacji spoczywa na dostawcy. 
 __________________________________________________________________________________________ 
    
SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
 
Numer UN (numer ONZ): 1993 
  
Prawidłowa nazwa przewozowa UN: 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (1-METHOXY-2-PROPANOL) 
Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne;  
 
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3 

 

ADR / IMDG 
Grupa pakowania: III 
 
Zagrożenia dla środowiska: tak 
 
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: przewozić zawsze w zamkniętych pojemnikach, które są 
ustawione pionowo, opatrzone etykieta i zabezpieczone. 
 
Transport dodatkowe informacje: 
ADR 
Ilości limitowane LQ – 5L 
EQ – Code: E1 
maksymalna ilość netto w opakowaniu wewnętrznym: 30 ml 
maksymalna ilość netto w opakowaniu zewnętrznym: 1000 ml 
Kategorai transportu – D/E 
Kategoria - 3 
 
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: brak informacji. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
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Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny: 

 
PRZEPISY PRAWNE: 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późn. zm.  
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 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).  
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.).  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z późn. zm.  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowań opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 445). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 
chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1018) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie określenia wzorów oznakowania 
opakowań (DZ.U. Nr 94, poz. 927).  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i 
mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i 
wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 688) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. Nr 112, poz. 
1206).  
Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadów 
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podająca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3 z 6 
września 2000r, wraz z decyzjami zmieniającymi.  
Ustawa z dnia 24 października 2011r. o przewozach substancji niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367)  
Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009r w sprawie wejścia w życie zmian w załączniku A i B Umowy 
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej 
w Genewie dnia 30 września 1957r (DZ.U. Nr 27, poz. 162 z późn. zm.). 
Przepisy ADR – stan prawny od 1 stycznia 2011r.  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U. Nr 217, poz. 
1833 z późn. zm.). 
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 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).  
 
Ocena bezpieczeństwa chemicznego: 
Brak oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny.  
_______________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 
 
Elementy oznakowania: 
 

 
GHS02 flame / GHS07 / GHS08 health hazard / GHS09 environment 
 
Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 
 
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia: 
H226 – Łatwopalna ciecz i pary 
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 
H336 – Może spowodować senność lub zawroty głowy 
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 
 
Zwrot wskazujący środki ostrożności: 



 
Karta charakterystyki 

 

Nazwa handlowa: Cleaner max Artykuł numer : PL-0026-10 

Data aktualizacji 29.04.2019 
Wersja PL: 1 

Opracowane: 12.10.2016 Strona 8 / 9 

 

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie 
wzbronione. 
P241 –  Używać sprzętu elektrycznego, wentylacyjnego ,oświetleniowego i służącego do operowania materiałem 
w wersji przeciwwybuchowej.  
P301+P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem 
P302+P361+P353 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą  
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 
P405 - Przechowywać pod zamknięciem. 
P501 - awartość  / pojemnik usuwać  zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / 
międzynarodowymi 
 
Produkty do umieszczenia na etykiecie: Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne; ; 
1,2,4-trimetylobenzen. 
 
DYREKTYWA 212/18/EU 
Nazwa substancji niebezpiecznych: żadna nie znajduje się na liście 
Kategoria Savesco: E2 Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii przewlekłe 2, P5c ciecze łatwopalne 
 
Opis użytych skrótów, akronimów i symboli: 
H226 – Łatwopalna ciecz i pary 
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 
H336 – Może spowodować senność lub zawroty głowy 
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 
 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
(ATE - Szacunkowa toksyczność ostra) 
Acute Tox. 4 - Toksyczność ostra kat.4 
Aquatic Acute 1 - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego kat. 1 
Aquatic Chronic 1 - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego kat.1 
STOT SE 3 - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe STOT kat. 3 
NDS  - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 
NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 
NDSP – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe 
 
Szkolenia: 
Przed przystąpieniem do pracy z produktem obowiązkowo poddać pracowników szkoleniu BHP w związku  
z występowaniem w środowisku pracy czynników chemicznych. Przeprowadzić, udokumentować i zapoznać 
pracowników z wynikami  oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy związanym z występowaniem 
czynników chemicznych. 
 
KARTA CHARAKTERYSTYKI – Cleaner max 
 
Dokonano zmian w karcie charakterystyki zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 
20 maja 2010 r. załącznik I. 
 
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 
Zał. I do Rozporządzenia (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. 
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty 
Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych. 
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Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący 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 użytkownika. 
Niniejsza karta charakterystyki preparatu chemicznego została opracowana na podstawie karty dostarczonej 
przez producenta, oraz obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i ich 
mieszanin. 
Zgodnie z wymogami przepisów Art. 15 Ustawy z dnia z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.) poinformowano Inspektora do spraw Substancji Chemicznych o 
wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mieszaniny: Cleaner EX2. 

 


