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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
XtraClean
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/mieszaniny
Środek czyszczący
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Nazwa firmy:
BOHLE AG
Ulica:
Dieselstr. 10
Miejscowość:
D-42781 Haan

Telefon:
e-mail:
Osoba do kontaktu:
e-mail:
Internet:
Wydział Odpowiedzialny:
1.4. Numer telefonu
alarmowego:

Telefaks: +49 2129 5568-282

+49 2129 5568-0
info@bohle.de
Klaus Nehren
MSDS@bohle.de
www.bohle-group.com
Chemie

Telefon: +49 2129 5568-276

Ten numer jest obsadzony tylko w czasie otwarcia biura. +49 2129 5568-276

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.2. Elementy oznakowania
Informacje dodatkowe
Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1272/2008
[CLP].

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2. Mieszaniny
Oznakowanie dotyczące zawartości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004
< 5 % anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki
konserwujące (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Wskazówki ogólne
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku wdychania
Należy zadbać o należytą wentylację.
Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.
W przypadku kontaktu ze skórą
Opłukać w dużej ilości wody.
W przypadku kontaktu z oczami
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.
W przypadku połknięcia
Wypłukać usta. Podać do wypicia dużą ilość wody w małych łykach (efekt rozcieńczenia).
NIE wywoływać wymiotów.
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SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze
Dwutlenek węgla (CO2), Proszek gaśniczy, Rozpylony strumień wody, piana na bazie alkoholi
Niewłaściwe środki gaśnicze
Pełny strumień wody
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Podczas pożaru mogą powstawać: Tlenek węgla, Dwutlenek węgla
Pary są cięższe od powietrza i mogą zalegać przy powierzchni gruntu.
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Nie wymaga się specjalnych środków.
Informacja uzupełniająca
brak/żaden

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nie wymagalne.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Zebrać mechanicznie.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu
Ogólnie przyjęte środki zapobiegawcze ochrony przeciwpożarowej.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych
niezgodności
Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
Po pobraniu produktu należy zawsze dokładnie zamykać pojemnik.
Wskazówki dotyczące wspólnego magazynowania
brak/żaden
Inne informacje o warunkach przechowywania
brak/żaden

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
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Parametry kontrolne
Nr CAS

Nazwa chemiczna

56-81-5

Glicerol - frakcja wdychalna

mg/m³

wł./cm3

10

Kategoria
NDS (8 h)

-

NDSCh (15 min)

8.2. Kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli
Nie wymagalne.
Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ochrona oczu lub twarzy
Nie wymagalne.
Ochrona rąk
Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/689/EWG i normy pochodnej EN 374.
Ochrona skóry
Nie wymagalne.
Ochrona dróg oddechowych

Nie wymagalne.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny:
Kolor:
Zapach:

Pasta
szary
charakterystyczny
Metoda testu

pH:

nie dotyczy

Zmiana stanu

Samozapalność:

>370 °C
nie jest samozapalny

Temperatura samozapłonu

Prężność par:
(przy 20 °C)

23 hPa

Gęstość względna (przy 20 °C):

1,2 g/cm³

Rozpuszczalność w wodzie:

praktycznie nierozpuszczalny

Zawartość rozpuszczalnika:

0,3%

9.2. Inne informacje

Zawartość ciała stałego:

>99%

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Brak przy normalnej obsłudze.
10.2. Stabilność chemiczna

Brak rozkładu w przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami.
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane reakcje niebezpieczne.
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10.4. Warunki, których należy unikać
Nieznane.
10.5. Materiały niezgodne
Nieznane.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Nieznane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Łatwo biodegradowalny.
12.3. Zdolność do bioakumulacji

Nie istnieją żadne informacje.
12.4. Mobilność w glebie
Nie istnieją żadne informacje.
Informacja uzupełniająca
niewielkie zagrożenie dla wód (WGK 1)

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenia
Postępując zgodnie z instrukcją i w porozumieniu z zarządcą można spalać razem z odpadami komunalnymi.
Usuwanie zanieczyszczonych opakowań i zalecane środki czyszczące
Skażone opakowania należy całkowicie opróżnić i po odpowiednim wyczyszczeniu mogą one być powtórnie
wykorzystane.
Woda (ze środkiem czyszczącym)

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Transport lądowy (ADR/RID)
14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:

Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów
ADR/RID, ADNR, Kodu IMDG, ICAO/IATA-DGR

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Informacje dotyczące przepisów UE

Zawartość lotnych związków
organicznych (LZO) zgodnie z
Dyrektywą 2004/42/WE:

0%

Przepisy narodowe

Klasa zagrożenia wód (D):

1 - lekkie zanieczyszczenie wody

SEKCJA 16: Inne informacje
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(Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawców.)
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