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1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa
· Identyfikator produktu
· Nazwa handlowa: TM Desana Max FP
· Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
· Zastosowanie substancji / preparatu rodek czyszcz cy
· Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki
· Producent/Dostawca:
Thonhauser GmbH
Perlhofgasse 2/1
2372 Giesshübl/Wien
T: +43 - 2236 - 320 272
· Komórka udzielaj ca informacji:
Abteilung Produktsicherheit:
T: +43 - 2236 - 320 272
F: +43 - 2236 - 320 273
E-Mail-Adresse: QA@thonhauser.net
· Numer telefonu alarmowego: Tel.: +43 1 406 43 43

2 Identyfikacja zagro e
· Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
· Klasyfikacja zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008
Resp. Sens. 1 H334 Mo e powodowa objawy alergii lub astmy lub trudno ci w oddychaniu w nast pstwie
wdychania.
Skin Corr. 1A H314 Powoduje powa ne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Skin Sens. 1 H317 Mo e powodowa reakcj alergiczn skóry.
· Klasyfikacja zgodnie z dyrektyw Rady 67/548/EWG lub dyrektyw 1999/45/WE
C; Produkt r cy
R35:
Powoduje powa ne oparzenia.
Xn; Uczulaj ce
R42/43: Mo e powodowa uczulenie w nast pstwie nara enia drog oddechow i w kontakcie ze skór .
· Szczególne wskazówki o zagro eniu dla człowieka i rodowiska:
Produkt podlega obowi zkowi oznakowania na podstawie metody obliczania "Ogólnej wytycznej
klasyfikowania preparatów w UE" w jej ostatnio wa nej wersji.
· System klasyfikacji:
Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspólnoty Europejskiej, jednak jest uzupełniona danymi z literatury
fachowej i danymi firmowymi.
· Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
· Piktogramy wskazuj ce rodzaj zagro enia

GHS05

GHS08

· Hasło ostrzegawcze Niebezpiecze stwo
· Składniki okre laj ce niebezpiecze stwo do etykietowania:
wodorotlenek sodu
· Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia
H314 Powoduje powa ne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
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H334 Mo e powodowa objawy alergii lub astmy lub trudno ci w oddychaniu w nast pstwie wdychania.
H317 Mo e powodowa reakcj alergiczn skóry.
· Zwroty wskazuj ce rodki ostro no ci
P260
Nie wdycha pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓR (lub z włosami): Natychmiast usun /zdj cał
zanieczyszczon odzie . Spłuka skór pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI DO OCZU: Ostro nie płuka wod przez kilka minut.
Wyj soczewki kontaktowe, je eli s i mo na je łatwo usun . Nadal płuka .
P405
Przechowywa pod zamkni ciem.
P501
Zawarto
/ pojemnik usuwa zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /
narodowymi / mi dzynarodowymi.
· Inne zagro enia
· Wyniki oceny wła ciwo ci PBT i vPvB
· PBT: Nie nadaj cy si do zastosowania.
· vPvB: Nie nadaj cy si do zastosowania.

3 Skład/informacja o składnikach
· Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
· Opis: Mieszanka z ni ej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.
· Składniki niebezpieczne:
CAS: 1310-73-2
wodorotlenek sodu
50-75%
EINECS: 215-185-5
C R35
Reg.nr.: 01-2119457892-27
Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
CAS: 7775-27-1
peroksodisiarczan sodu
2,5-10%
EINECS: 231-892-1
Xn R22;
Xn R42/43;
Xi R36/37/38;
O R8
Reg.nr.: 01-2119495975
Ox. Sol. 2, H272;
Resp. Sens. 1, H334;
Acute Tox. 4,
H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT
SE 3, H335
CAS: 7722-64-7
manganian(VII) potasu
< 2,5%
EINECS: 231-760-3
Xn R22;
O R8;
N R50/53
Ox. Sol. 2, H272;
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,
H410;
Acute Tox. 4, H302
· Wskazówki dodatkowe:
Pełna tre przytoczonych wskazówek dotycz cych zagro e znajduje si w rozdziale 16.

4 rodki pierwszej pomocy
· Opis rodków pierwszej pomocy
· Wskazówki ogólne: Odzie zanieczyszczon produktem nale y niezwłocznie usun .
· Po wdychaniu:
Dostarczy obficie wie e powietrze i dla bezpiecze stwa wezwa lekarza.
W przypadku utraty przytomno ci uło enie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
· Po styczno ci ze skór :
Natychmiast zmy wod i mydłem i dobrze spłuka .
W przypadku trwałego podra nienia skóry zgłosi si do lekarza.
· Po styczno ci z okiem:
Przepłuka oczy z otwart powiek przez kilka minut pod bie c wod i zasi gn porady lekarza.
· Po przełkni ciu: Obficie popi wod i wyj na wie e powietrze. Niezwłocznie sprowadzi lekarza.
· Wskazówki dla lekarza:
· Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia
Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania z
poszkodowanym
Brak dost pnych dalszych istotnych danych
PL
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5 Post powanie w przypadku po aru
· rodki ga nicze
· Przydatne rodki ga nicze:
CO2, proszek ga niczy lub strumie wody. Wi kszy po ar zwalcza strumieniem wody lub pian odporn na
działanie alkoholu.
· rodki ga nicze nieprzydatne ze wzgl dów bezpiecze stwa: Woda pełnym strumieniem
· Szczególne zagro enia zwi zane z substancj lub mieszanin
Przy ogrzewaniu lub w wypadku po aru tworzenie si truj cych gazów.
· Informacje dla stra y po arnej
· Specjalne wyposa enie ochronne:
Zało y urz dzenie ochrony dróg oddechowych.
Nosi pełne ubranie ochronne.
· Inne dane
Wod ska on nale y zbiera oddzielnie, nie mo e ona dosta si do kanalizacji.
Pozostało ci po po arze i ska ona woda musz by usuni te zgodnie z przepisami.

6 Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska
· Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zało y urz dzenie ochrony dróg oddechowych.
Nosi ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenie w bezpieczne miejsce.
Zadba o wystarczaj ce wietrzenie.
W przypadku działania pary (pyłu) aerozolu zastosowa ochron dróg oddechowych.
Unika kurzu.
· rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska:
Nie dopu ci do przenikni cia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.
· Metody i materiały zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si ska enia i słu ce do usuwania ska enia:
Zdj mechanicznie.
Zastosowa rodek neutralizuj cy.
W odpowiednich pojemnikach dostarczy do odzysku lub utylizacji.
· Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposa enia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

7 Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
· Sposób obchodzenia si :
· rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania
Dobre odpylenie.
Zadba o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Zbiorniki otwiera i obchodzi si z nimi ostro nie.
Unika zapylania
· Wskazówki dla ochrony przeciwpo arowej i przeciwwybuchowej:
Mie w pogotowiu przyrz dy do ochrony dróg oddechowych.
· Warunki bezpiecznego magazynowania, ł cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich wzajemnych
niezgodno ci
· Składowanie:
· Wymagania w stosunku do pomieszcze składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymaga .
· Wskazówki odno nie wspólnego składowania: Nie składowa w styczno ci ze rodkami spo ywczymi.
· Dalsze wskazówki odno nie warunków składowania: Zbiornik trzyma szczelnie zamkni ty.
· Szczególne zastosowanie(-a) ko cowe Brak dost pnych dalszych istotnych danych

8 Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej
· Dodatkowe wskazówki dla wykonania urz dze technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

(ci g dalszy na stronie 4)
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· Parametry dotycz ce kontroli
· Składniki wraz z kontrolowanymi warto ciami granicznymi zale nymi od miejsca pracy:
1310-73-2 wodorotlenek sodu (50-100%)
NDS NDSCh: 1 mg/m3
NDS: 0,5 mg/m3
· Wskazówki dodatkowe: Podstaw były aktualnie obowi zuj ce wykazy.
· Kontrola nara enia
· Osobiste wyposa enie ochronne:
· Ogólne rodki ochrony i higieny:
Trzyma z dala od rodków spo ywczych napojów i pasz.
Zabrudzon , nas czon odzie natychmiast zdj .
My r ce przed przerw i przed ko cem pracy.
Unika styczno ci z oczami i skór .
· Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obci enia urz dzenie filtruj ce do oddychania; w przypadku
intensywnej lub dłu szej ekspozycji zastosowa urz dzenie do ochrony dróg oddechowych niezale ne od
powietrza otoczenia.
· Ochrona r k:
R kawice ochronne
Materiał, z którego wykonane s r kawice musi by nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu /
substancji / preparatu.
Wybór materiału na r kawice ochronne przy uwzgl dnieniu czasów przebicia, szybko ci przenikania i
degradacji.
· Materiał, z którego wykonane s r kawice
Kauczuk nitrylowy
Wybór odpowiednich r kawic nie zale y tylko od materiału, lecz tak e od innych cech jako ciowych i zmienia
si od producenta do producenta. Poniewa produkt jest preparatem składaj cym si z kilku substancji, to
odporno ci materiałów, z których wykonano r kawice nie mo na wcze niej wyliczy i dlatego te musi by ona
sprawdzona przed zastosowaniem.
· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s r kawice
Od producenta r kawic nale y uzyska informacj na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzega .
· Ochrona oczu: Okulary ochronne szczelnie zamkni te
· Ochrona ciała: Robocza odzie ochronna

9 Wła ciwo ci fizyczne i chemiczne
· Informacje na temat podstawowych wła ciwo ci fizycznych i chemicznych
· Ogólne dane
· Wygl d:
Forma:
Stały
Kolor:
Zgodnie z nazw produktu
· Zapach:
Charakterystyczny
· Warto

pH:

Nie nadaj cy si do zastosowania.

· Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia:
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:

Nie jest okre lony.
Nie jest okre lony.

· Punkt zapłonu:

Nie nadaj cy si do zastosowania.

· Łatwopalno

Nieokre lone.

(stała gazowa):

· Samozapłon:

Produkt nie jest samozapalny.

· Niebezpiecze stwo wybuchu:

Produkt nie grozi wybuchem.

· Granice niebezpiecze stwa wybuchu:
Dolna:
Nieokre lone.
Górna:
Nieokre lone.
· G sto

w 20°C:

2,2 g/cm3
(ci g dalszy na stronie 5)
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· Rozpuszczalno
Woda:

w/ mieszalno

z

Rozpuszczalny.

· Lepko :
Dynamiczna:
Kinetyczna:

Nie nadaj cy si do zastosowania.
Nie nadaj cy si do zastosowania.

· Zawarto rozpuszczalników:
rozpuszczalniki organiczne:

0,0 %

Zawarto ciał stałych:
· Inne informacje

100,0 %
Brak dost pnych dalszych istotnych danych

10 Stabilno

i reaktywno

· Reaktywno
· Stabilno chemiczna
· Rozkład termiczny/ warunki których nale y unika : Brak rozkładu przy u yciu zgodnym z przeznaczeniem.
· Mo liwo wyst powania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie s znane.
· Materiały niezgodne: Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie s znane.

11 Informacje toksykologiczne
· Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych
· Ostra toksyczno :
· Istotne sklasyfikowane warto ci LD/LC50:
7775-27-1 peroksodisiarczan sodu
Ustne LD50 920 mg/kg (szczur)
Skórne LD50 > 10000 mg/kg (szczur)
7722-64-7 manganian(VII) potasu
Ustne LD50 750 mg/kg (szczur)
· Pierwotne działanie dra ni ce: Działanie Gatunek Metoda:
· na skórze: Silne działanie r ce na skór i luzówk .
· w oku: Silne działanie r ce.
· Uczulanie:
Mo liwe uczulenie przez wdychanie.
Mo liwe uczulenie przez styczno ze skór .
· Dodatkowe wskazówki toksykologiczne:
Produkt wykazuje nast puj ce zagro enia w oparciu o metod oblicze według ogólnych wytycznych
klasyfikacji Wspólnoty Europejskiej dotycz cych receptur, wersja ostatnia:
Substancja szkodliwa
Substancja r ca
Substancja dra ni ca
Po połkni ciu silne skutki r ce w rejonie jamy ustnej i gardła oraz niebezpiecze stwo przedziurawienia
przełyku i oł dka.

12 Informacje ekologiczne
· Toksyczno
· Toksyczno wodna: Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· Trwało i zdolno do rozkładu Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· Zachowanie si w obszarach rodowiska:
· Zdolno do bioakumulacji Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· Mobilno w glebie Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· Dalsze wskazówki ekologiczne:
· Wskazówki ogólne:
Klasa szkodliwo ci dla wody 2 (samookre lenie): szkodliwy dla wody

(ci g dalszy na stronie 6)
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Nie dopu ci do przedostania si do wód gruntowych, wód powierzchniowych b d do kanalizacji.
Nie mo e przedosta si w stanie nierozcie czonym lub niezneutralizowanym do cieków lub do kolektora
kanalizacyjnego.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu si minimalnych ilo ci do podło a.
· Wyniki oceny wła ciwo ci PBT i vPvB
· PBT: Nie nadaj cy si do zastosowania.
· vPvB: Nie nadaj cy si do zastosowania.
· Inne szkodliwe skutki działania Brak dost pnych dalszych istotnych danych

13 Post powanie z odpadami
· Metody unieszkodliwiania odpadów
· Zalecenie:
Nie mo e podlega obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopu ci do przedostania si
kanalizacji.
Musi podlega specjalnej obróbce zgodnej z urz dowymi przepisami.
· Europejski Katalog Odpadów
20 01 29* Detergenty zawieraj ce substancje niebezpieczne

do

· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
· Zalecany rodek czyszcz cy: Woda, w razie konieczno ci z dodatkiem rodków czysto ci.

14 Informacje dotycz ce transportu
· Numer UN
· ADR, IMDG, IATA
· Prawidłowa nazwa przewozowa UN
· ADR
· IMDG, IATA

UN3262
3262 ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER
FESTER STOFF, N.A.G. (NATRIUMHYDROXID)
CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
(SODIUM HYDROXIDE)

· Klasa(-y) zagro enia w transporcie
· ADR

· Klasa
· Nalepka

8 materiały r ce
8

· IMDG, IATA

· Class
· Label

8 Corrosive substances.
8

· Grupa opakowa
· ADR, IMDG, IATA

II

· Zagro enia dla rodowiska:
· Zanieczyszczenia morskie:

Nie

· Szczególne rodki ostro no ci dla u ytkowników Uwaga: materiały r ce
· Liczba Kemlera:
80
· Numer EMS:
F-A,S-B
(ci g dalszy na stronie 7)
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· Segregation groups

Alkalis

· Transport luzem zgodnie z zał cznikiem II do
konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie nadaj cy si do zastosowania.

· Transport/ dalsze informacje:
· ADR
· Kodów zakazu przewozu przez tunele
· UN "Model Regulation":

E
UN3262, MATERIAŁ
R CY, ZASADOW Y,
NIEORGANICZNY, STAŁY, I.N.O. (WODOROTLENEK
SODU), 8, II

15 Informacje dotycz ce przepisów prawnych
· Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji
i mieszaniny
· Przepisy poszczególnych krajów:
· Instrukcja techniczna dotycz ca powietrza:
Klasa udział w %
III

< 2,5

· Klasa zagro enia wód: Klasa szkodliwo ci dla wody 2 (samookre lenie): szkodliwy dla wody.
· Ocena bezpiecze stwa chemicznego: Ocena Bezpiecze stwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

16 Inne informacje
Dane opieraj si na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okre laj jednak w sposób ostateczny wła ciwo ci
produkcyjnych i nie mog by uzasadnieniem prawomocnych umów.
· Odno ne zwroty
H272
Mo e intensyfikowa po ar; utleniacz.
H290
Mo e powodowa korozj metali.
H302
Działa szkodliwie po połkni ciu.
H314
Powoduje powa ne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315
Działa dra ni co na skór .
H317
Mo e powodowa reakcj alergiczn skóry.
H319
Działa dra ni co na oczy.
H334
Mo e powodowa objawy alergii lub astmy lub trudno ci w oddychaniu w nast pstwie wdychania.
H335
Mo e powodowa podra nienie dróg oddechowych.
H400
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powoduj c długotrwałe skutki.
R22
Działa szkodliwie po połkni ciu.
R35
Powoduje powa ne oparzenia.
R36/37/38 Działa dra ni co na oczy, drogi oddechowe i skór .
R42/43
Mo e powodowa uczulenie w nast pstwie nara enia drog oddechow i w kontakcie ze skór .
R50/53
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; mo e powodowa długo utrzymuj ce si
niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym.
R8
Kontakt z materiałami zapalnymi mo e spowodowa po ar.
· Wydział sporz dzaj cy wykaz danych: Abteilung Produktsicherheit
· Skróty i akronimy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
RID: R glement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PL

