
     KARTA CHARAKTERYSTYKI    

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem 1907/2006/WE (REACH)   

ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym 

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

rejestracji,  oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 

(REACH) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 132 z 29 maja 2015 roku)    

Axenol zimowy płyn do spryskiwaczy     Data sporządzenia:     Data aktualizacji:    Strona:    

                                                              22.09.2015                                       10,09,2019                                     1 z 12 

               Sekcja 1:  Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 
1.1 identyfikacja produktu   Nazwa handlowa: AXENOL zimowy płyn do spryskiwaczy – 20*C  
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane zastosowania 

zidentyfikowane: płyn do spryskiwaczy przeznaczony jest do mycia i spryskiwania szyb samochodowych w 
okresie zimowym . 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: Arge Paliwa Sp z o.o. ul. Wielicka 22a 30-552 Kraków  
, informacje w sprawach jakości +48 12 631 61 00 , adres e-mail : zamowienia@arge.pl 

1.4 telefonu alarmowego  :    112 (telefon alarmowy) 998(straż pożarna) 999(pogotowie medyczne)  
 

       Sekcja 2:  Identyfikacja zagrożeń  

 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  : 
 Klastfikacja zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE   
produkt łatwopalny  
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE   
Flam.Liq.3 H226 Łatwopalna ciecz i pary . 
2.2 Elementy oznakowania  - piktogram określający rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze . 
 

Łatwopalna ciecz i pary. 
 
Identyfikator produktu – brak  
 
2.3 Inne zagrożenia  
     Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH . 
Badania nie były przeprowadzane. 
 

      Sekcja 3: Skład- informacja o składnikach  

 
3.1 Substancje  
 Nie dotyczy. 
3.2 Mieszaniny  
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Numer CAS:        64-17-5 
Numer WE: 200-578-6 
Numer indeksowy : 603-002-00-5 
Numer rejestracji właściwej : 
01-2119457610-43-XXXX 

Alkohol etylowy (1) 
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: F R11 
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam.Liq.2 H225, Eye 
Init 2 H319 
Stężenie graniczne : Eye.Init. 2 H319>= 50% 

 
 
20-30% 

Numer CAS:        64-56-1 
Numer WE: 200-659-6 
Numer indeksowy : 603-001-00-x 
Numer rejestracji właściwej : 
01-2119433307-43-XXXX 

Metanol  (1,2) 
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: F R11, T R23/24/25-39 
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam.Liq.2 H225, 
Acute Tox. 3 H301 STOT SE 1 H370 
 

 
<0,6% 
Lub wcale 

Numer CAS:        67-63-0 
Numer WE: 200-661-7 
Numer indeksowy : 603-117-00-0 
Numer rejestracji właściwej : 
01-2119457558-25-XXXX 

Propan-2-ol (1,2) 
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: F R11, Xi R36 R67 
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam.Liq.2 H319, 
STOT SE 3 H336 
 

 
 
<2% 
 
 

Numer CAS:        78-93-3 
Numer WE: 201-159-0 
Numer indeksowy : 606-002-00-3 
Numer rejestracji właściwej : 
01-2119457290-43-XXXX 

Keton etylowo-metylowy(1,2) 
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: F R11, Xi R36 R67 
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam.Liq.2 H225, Eye 
Init.2 H319 EUH066 (*)STOT SE 3 H336 
 

 
 
<2% 

1- substancja z określoną na poziomie krajowym wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w 
środowisku pracy 
2- substancja z określoną na poziomie Wspólnoty wartością na wyższego dopuszczalnego stężenia w 
środowisku pracy  
*- dodatkowy kod zwrotu wskazującego zagrożenia  

 
Skład detergentowy zgodnie z rozporządzeniem o detergentach 684/2004/WE   
Niejonowe środki powierzchniowo czynne < 5% 
Kompozycja zapachowa  
Pełna treść zwrotów R i H w sekcji 16   
 

    Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy  

 
4.1  Opis środków pierwszej pomocy  
W kontakcie ze skórą: zdjąć zabrudzoną odzież . Zanieczyszczoną skórę zmyć  dużą ilością wody z mydłem. W 
przypadku  niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem . Uprać odzież przed ponownym użyciem. 
W kontakcie z oczami: płukać dużą ilością  czystej wody przez kilka minut. Chronić nie podrażnione oko, wyjąć szkła 
kontaktowe, skonsultować się z lekarzem w razie niepokojących objawów. 
W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej . 
Skonsultować się z lekarzem w razie niepokojących dolegliwości. 
Po narażeniu drogą oddechową : wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze , zapewnić ciepło i spokój. W 
przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem . 
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia . 
W kontakcie ze skórą : w przypadku długotrwałego kontaktu możliwe zaczerwienienie , wysuszenie, pękanie skóry , 
odtłuszczanie. 
W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie. 
Po połknięciu: mdłości , wymioty , zaburzenia równowagi i koordynacji , zaburzenia widzenia, zamroczenie, 
zaburzenia mowy.  
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Po inhalacji: w przypadku dużego stężenia par produkt  może powodować bóle , zawroty głowy , zaburzenia 
równowagi , objawy podobne jak po połknięciu .  
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania  z 
poszkodowanym .  
Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego.  
 

     Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru  

 
5.1 Środki gaśnicze  
- odpowiednie środki gaśnicze : środki pianotwórcze odporne na alkohol , mgła wodna , proszki gaśnicze , CO2.  
- niewłaściwe środki gaśnicze – woda w pełnym strumieniu – ryzyko rozprzestrzenienia pożaru. 
5.2 Szczególne zagrożenia z substancją lub mieszaniną  
- w warunkach pożaru mogą wydzielać się szkodliwe opary gazów , zawierające m.in. Tlenki węgla. Unikać wdychania 
produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.  
5.3 Informacja dla straży pożarnej  
- nosić środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez 
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza. Nie 
dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Produkt jest 
łatwopalny. Zagrożone ogniem zbiorniki chłodzić z  bezpiecznej odległości rozpylonym strumieniem wody. Pary są 
cięższe od powietrza, mogą rozprzestrzenić się wzdłuż podłogi do odległych źródeł zapłonu i stworzyć zagrożenia 
cofającym się płomieniem. 
 

  Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  

 
6.1 Indywidualne środki ostrożności , wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
-  dla osób nienależących do personelu likwidującego skutki awarii: ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru 
awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania . W przypadku dużych uwolnień  odizolować 
zagrożony obszar. Nie wdychać par. Unikać kontaktu ze skórą i oczami . Oddalić wszelkie źródła zapłonu , ugasić 
otwarty ogień , nie palić. Stosować środki ochrony indywidualnej. Przed rozpoczęciem prac transportowych upewnić 
się , że wszystkie urządzenia elektryczne są uziemione.  
- dla osób likwidujących skutki awarii : dopilnować aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał przeszkolony 
personel . Stosować  środki ochrony indywidualnej. 
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  
Nie wprowadzać do kanalizacji , wód powierzchniowych i gruntowych . W przypadku uwolnienia większych ilości 
mieszaniny należy poczynić kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. 
Powiadomić odpowiednie służby ratownicze. 
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia  
Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym . Wyciek zebrać za pomocą niepalnych materiałów 
wchłaniających ciecze np. piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa i umieścić w zamykanych pojemnikach. Zebrany 
materiał potraktować jak odpady. Oczyścić i przewietrzyć zanieczyszczone miejsce. Nie stosować narzędzi iskrzących. 
6.4Odniesienia do innych sekcji  
Postępowanie z odpadami produktu- patrz sekcja 13.  
Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8. 
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Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  

 
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  
Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. W czasie pracy nie jeść, nie pić , nie palić . Unikać kontaktu ze 
skórą i oczami. Przed przerwą i po zakończeniu prac umyć ręce. Zapewnić właściwą wentylację . Wyeliminować 
źródła zapłonu, nie używać otwartego ognia , nie palić , nie używać narzędzi iskrzących . Uziemić stosowany sprzęt.  
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania , łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności  
Przechowywać tylko w suchym , chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywać razem z żywnością , 
środkami spożywczymi i paszami dla zwierząt. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia , źródeł ciepła i zapłonu. 
Zalecana temperatura magazynowania poniżej 30*C. Nie przechowywać razem z substancjami niekompatybilnymi – 
patrz sekcja 10  
7.3 Szczególne zastosowania końcowe  
Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w podsekcji 1.2. 
 

  Sekcja 8: Kontrola narażenia- środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli  

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB 

Etanol(CAS67-56-1) 1900mg/m3 - - - 

Metanol(CAS64-17-5) 100mg/m3 300mg/m3 - 6mg/l* 

Propan-2-ol(CAS67-63-0) 900mg/m3 1200mg/m3 - - 

Metyloetyloketon(CAS78-93-3) 450mg/m3 900mg/m3 - - 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).  

 
*- materiał biologiczny – mocz, substancja oznaczona- alkohol metylowy  
Podstawa prawna Dz.U.2002, nr217, poz1833 z późn. Zmianami 
Zalecane procedury monitorowania  
Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury 
kontroli czystości powietrza w miejscu pracy- o ile są dostępne i uzasadnione na danym stanowisku- zgodnie z 
odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami  z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu narażenia 
oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań  i 
pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011r. – Dz. U. Nr33, poz.166  
Wartości DNEL dla komponentów  

DNEL Alkohol etylowy 

Drogi oddechowe, narażenie ostre 1900mg/m3(1000ppm) 

Skóra, ogólnoustrojowe 343mg/kg/dzień 

Doustnie, ogólnoustrojowe 87mg/kg/dzień 

 
Wartości PNEC dla konsumentów 
 

PNEC Alkohol etylowy  

Woda słodka  0,96mg/l 

Woda morska 0,76mg/l 

gleba 0,63mg/kg 

osad 2,9mg/kg 
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8.2 Kontrola narażenia  
Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść , nie pić i nie palić tytoniu. Przed 
przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Zanieczyszczoną odzież 
zdjąć i uprać przed ponownym użyciem. W miejscu pracy należy zapewnić wentylację ogólną lub miejscową w celu 
utrzymania stężenia czynnika szkodliwego w powietrzu poniżej ustalonych wartości dopuszczalnych stężeń. 
 
Ochrona rąk i ciała: nie jest wymagana podczas prawidłowego obchodzenia się z produktem . Zaleca się stosowanie 
rękawic ochronnych wykonanych np. z kauczuku butylowego , nitrylowego o grubości 0,5 mm i czasie przenikania 
>240 min. W przypadku przedłużającego się lub wielokrotnego kontaktu z produktem.  Materiał , z którego 
wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i oporny na działanie produktu. Wyboru materiału należy 
dokonać przy uwzględnieniu czasu przebicia , szybkości przenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich 
rękawic nie zależy tylko od materiału , lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się w zależności od 
producenta.  Od producenta rękawic należy uzyskać informacje na temat dokładnego czasu przebicia i go 
przestrzegać. 
 
Ochrona oczu: stosować okulary ochronne w przypadku ryzyka zachlapania. 
 
Ochrona dróg oddechowych : nie wymaga w przypadku właściwej wentylacji. 
Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 28.12.2005 r. Dz. U. Nr259, poz. 2173 oraz dyrektywy 89/686/WE wraz z późniejszymi zmianami. Pracodawca 
zobowiązany jest zapewnić środki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynności oraz spełniające wszystkie 
wymagania jakościowe , w tym również ich konserwację i oczyszczanie.  
 
Zagrożenia termiczne: nie występują  
Kontrola narażenia środowiska : 
Unikać zrzutów do środowiska, nie wprowadzać do kanalizacji. Ewentualne emisje z układów wentylacyjnych i 
urządzeń procesowych powinny być sprawdzone w celu określenia ich zgodności z wymogami prawa o ochronie 
środowiska . 
 

 Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
9.1 Informacja na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 
Stan skupienia/postać                                 ciecz 
Barwa:                                                             bezbarwny lub niebieski 
Zapach:                                                          kompozycja zapachowa 
Próg zapachu – nie określono 
Wartość pH- nie oznaczono 
Temperatura krzepnięcia / topnienia -  - 20*C 
Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia : -    84*C 
Temperatura zapłonu      24,5 *C 
Szybkość parowania – nie oznaczono 
Palność ( ciała stałego, gazu) – nie dotyczy 
Górna / dolna granica wybuchowości: 15%/3,5% - dla etanolu 
Prężność par-  nie oznaczono 
Gęstość par – nie oznaczono 
Gęstość cieczy:  0.950 – 0,960 g/cm3 
Rozpuszczalność: miesza się z wodą  
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Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: nie oznaczono 
Temperatura samozapłonu -nie oznaczono 
Temperatura rozkładu – nie oznaczono 
Właściwości wybuchowe – nie wykazuje 
Właściwości utleniające- nie wykazuje 
Lepkość – nie oznaczono 
 
9.2 Inne informacje 
Brak wyników dodatkowych badań. 
 

 Sekcja 10: Stabilność i reaktywność  

10.1 Reaktywność 
Produkt reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz sekcja 10.3-  10.5 
10.2 Stabilność chemiczna  
Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny. 
10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji 
Pary produktu mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Produkt może reagować z metalami       lekkimi z 
wydzieleniem wodoru. 
10.4 warunki , których należy unikać  
Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, źródła zapłonu i ciepła. 
10.5 Materiały niezgodne 
Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami , kwasami , metalami lekkimi. 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie są znane. 

  Sekcja 11: Informacje toksykologiczne 

 
11.1 Informacja dotycząca skutków toksykologicznych 
Toksyczność komponentów 
Metanol 
LD50 – szczur doustnie 5628mg/kg 
LC50- szczur inhalacja 85120mg/m3/4h 
LDl0 – człowiek doustnie 143mg/kg 
LD50 – królik skóra 15800 mg/kg 
 
Alkohol etylowy  
LDL0 – szczur doustnie 7060mg/kg 
LCL0- szczur , człowiek 6000mg/kg 
Dawka śmiertelna dla osoby dorosłej w przeliczeniu na 100% DL100 – 7-8g/kg ciała 
Toksyczność chroniczna 
LD50 – szczur doustnie 6,2-15g/kg 
LC50 – szczur inhalacja 50 mg/l/4h 
 
Keton etylowo-metylowy 
LD50 – szczur doustnie 2740mg/kg 
LD50 – królik skóra 6480 mg/kg 
Propan-2-ol 
LD50 – szczur doustnie >2000mg/kg 
LD50 – królik skóra >2000 mg/kg 
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Toksyczność mieszaniny 
Toksyczność ostra 
ATEmix doustnie 3333,3mg/kg 
ATEmix skóra 10000 mg/kg 
ATEmix inhalacja 100mg/l 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
Działania żrące / drażniące na skórę  
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
Poważne uszkodzenia oczu działanie drażniące na oczy 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
Rakotwórczość 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
Szkodliwe działanie na rozrodczość 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
Działanie toksyczne na narządy docelowe- narażenie jednorazowe 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
Zagrożenie spowodowane aspiracją  
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

 Sekcja 12: Informacje ekologiczne 

2.1 Toksyczność 
Toksyczność komponentów 
Metanol 
Toksyczność dla ryb LC50 15500 mg/l/96h(Linea macrochirus) 
Toksyczność dla dafnii EC50 >1000 mg/l/48h daphinia magna 
Toksycznośc dla alg IC5 8000 mg/l/8hscenedesmus quadricauda 
Toksyczność dla bakterii EC5 6600mg/l/16h pseudomonas 
Toksyczność dla pierwotniaków EC5 >10000 mg/l/72h entosiphon sulcatum 
 
Alkohol  etylowy 
Toksyczność dla ryb LC50 81400 mg/l/96h leuciscus idus 
Toksyczność dla dafnii UE50 9268-14221 mg/l/48h daphinia magna 
Toksycznośc dla glonów IC5 5000 mg/l/7d scenedesmus quadricauda 
Toksyczność dla bakterii UE5 6500mg/l/16h scenedesmus quadricauda 
 
Keton-etylowo-metylowy 
Toksyczność dla ryb LC50 3220 mg/l/96h 
Toksyczność dla skorupiaków LD50 5090mg/kg 
 
Propan-2ol 
Toksyczność dla ryb LC50 >100ppm/48h 
Toksyczność dla dafni >100ppm/48h 
 
Toksyczność mieszanin  
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska  
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12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Produkt jest łatwo biodegradalny.  Zawarte w produkcie środki powierzchniowo czynne ulegają łatwo biodegradacji 
zgodnie z rozporządzeniem o detergentach. 
 
12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Nie należy spodziewać się bioakumulacji 
Etanol: log Po/w -0,35 – metoda OECD 107, BCF>10 
 
12.4 Mobilność w glebie  
Mobilność składników mieszaniny zależy od ich właściwości hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunków 
abiotycznych i biotycznych gleby , w tym jej struktury , warunków klimatycznych oraz organizmów glebowych, 
głównie bakterii, grzybów, glonów, bezkręgowców. 
 
12.5  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Nie przeprowadzono oceny właściwości PBT i vPvB 
 
12.6 Inne szkodliwe działania  
Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla warstwy ozonowej. Należy rozważyć możliwość 
innych szkodliwych skutków oddziaływania poszczególnych składników mieszaniny na środowisko np. zdolność do 
zaburzenia gospodarki hormonalnej oraz  wpływna wzrost ocieplenia globalnego. 

  Sekcja 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
Zalecenia dotyczące mieszaniny:  
Nie wprowadzać do kanalizacji. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami . Kod odpadu należy nadać w 
miejscu jego wytwarzania. 
 
Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: 
Odzysk-recykling likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami . Tylko 
opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. 
 
Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/EC,94/62/WE 
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013 poz. 21, Dz. U. 2013, poz. 888 
 
 
 
 

  Sekcja 14:Informacje dotyczące transportu 

 
14.1 Numer UN (numer ONZ) 
       1993 

                                                                                                                                     
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR – MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY , I.N.O. ETANOL 
IMDG FLAMMABLE LIQUID N.O.S. ETHANOL 
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14.3  Klasa zagrożenia w transporcie  3 
 14.4 Grupa opakowania      III 
       
14.5 Zagrożenia dla środowiska  
Mieszanina nie stanowi zagrożenia dla środowiska w myśl przepisów transportowych.  
 
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkownika  
Podczas manipulowania ładunkiem zakładać środki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcją 8. Oddalić źródła 
zapłonu.  
 
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do MARPOL 73/78 i kodem IBC 
Nie dotyczy. 
 
Inne informacje 
ADR  ilości ograniczone LQ : - 5L 
Nr. Rozpoznawczy zagrożenia :- 33 
Przepisy ogólne: 247,601,640H 
Kategoria transportowa: - 3 
Kod ograniczeń przewozu przez tunele: - D/E 
IMDG kod  EmS : F-E/S-E 
Przepisy szczególne: 223,274,955 
Zagrożenie dla środowiska, marine pollutant nie/no 

  Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych  
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 
dla substancji i mieszaniny  
Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( Dz.U.nr.63 poz.322 z 
dnia 24.03.2011 ).  
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH) i 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 
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 
2000/21/WE (sprostowanie Dz.U. L 136 z 29.5.2007 z późniejszymi zmianami, ze szczególnym 
uwzględnieniem Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) DZ.U. UE L133 z 
31.5.2010).  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające 
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 
353 z 31.12.2008) z późniejszymi zmianami.  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.04.2010 w sprawie rodzajów substancji niebezpiecznych 
i preparatów niebezpiecznych , których opakowanie zaopatruje się w zamknięcia utrudniające 
otwarcie przez dzieci ( Dz. U. nr 83 poz. 544 ). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.04.2010 w sprawie rodzajów substancji niebezpiecznych 
i preparatów niebezpiecznych , których opakowanie zaopatruje się w zamknięcia utrudniające 
otwarcie przez dzieci ( Dz. U. nr 83 poz. 544 ). 
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.03.171.1666 ze zmianami w 
Dz.U.2004.243.2440; Dz.U.2007.174.1222; Dz.U.2009.43.353) z późniejszymi zmianami.  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.09.53.439).  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, 
rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje 
niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz.U.10.125.851).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
(Dz.U.02.217.1833 ze zmianami w Dz.U.2005.212.1769; Dz.U.2007.161.1142; Dz.U.2009.105.873; 
Dz.U.2010.141.950).  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2011 w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz.U.nr.33  poz.166 16.02.2011 ).  
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity w Dz.U.05.259.2173 ze zmianami w 
Dz.U.2007.49.330 i Dz.U.2008.108.690).  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86 ze zmianami w 
Dz.U.2008.203.1275).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity w Dz.U.07.39.251 ze zmianami w 
Dz.U.2007.88.587; Dz.U.2008.199.1227; Dz.U.2008.223.1464; Dz.U.2009.18.97; Dz.U.2009.79.666; 
Dz.U.2010.28.145; Dz.U.2008.138.865).  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U.01.112.1206).  
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638 ze 
zmianami w Dz.U.2003.7.78; Dz.U.2004.11.97; Dz.U.2004.96.959; Dz.U.2005.175.1458).  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.03.01.12).  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla  
środowiska wodnego (Dz.U.06.137.984 ze zmianami w Dz.U.2009.27.169).  
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego  
Ocena bezpieczeństwa substancji – składników produktu nie została dokonana  

 

 
 
 

 Sekcja 16: Inne informacje  

 
Karta została opracowana przez firmę Plastpil  na podstawie karty charakterystyki surowców. 

Plastpil  informuje, że powyższe dane są zgodne z aktualnym stanem wiedzy w zakresie wymagań 

bezpieczeństwa. 

TELEFONY ALARMOWE ZE WZGLĘDU NA PODZIAŁ TERYTORIALNY  
Centrum Informacji Toksykologicznej I Klinika Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć Akademia Medyczna 
w Gdańsku  

( województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie)  
Tel. + 48 58 349 28 31  
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Ośrodek informacji Toksykologicznej Klinika Toksykologii Collegium Medicum UJ,  

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera (województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie) 
Tel. + 48 12 646 87 06 Ośrodek informacji Toksykologicznej Oddział Toksykologii i Chorób Wewnętrznych ZOZ Poznań-
Jeżyce Szpital im. Franciszka Raszei (województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie) Tel. + 48 61 848 
10 11  

Biuro Informacji Toksykologicznej III Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Toksykologii Szpital Praski  

p.w. Przemienienia Pańskiego, Warszawa (województwa: mazowiecki, łódzkie, podkarpackie, lubelskie)  

Tel. + 48 22 619 66 54 wew. 1240.   

Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć i Oddziału Toksykologii Klinicznej 

specjalista toksykologii klinicznej i chorób wewnętrznych 

tel.  +48 32 634 12 63  Nr ratunkowy Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć  tel +48 

32 266 11 45 

Znaczenie zwrotów H i R wyszczególnionych w sekcji 2 i 3  
Znaczenie zwrotów H wskazujących rodzaj zagrożenia.   

 H315 : Działa drażniąco na skórę . 

 H318 : Powoduje poważne uszkodzenie oczu . 

 H319 : Działa drażniąco na oczy. 

 H225 : Wysoce łatwo palna ciecz i pary.  

 H335 : Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

 H336 : Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

Znaczenie zwrotów R  
R10 : Produkt łatwopalny. 
R11 : Produkt wysoce łatwopalny. 
R36 : Działa drażniąco na oczy. 

R38 : Działa drażniąco na skórę . 

R41 : Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu . 

R67 : Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy 

Wyjaśnienia skrótów i akronimów: 

vPvB - Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna  

LD50 – Dawka śmiertelna – dawka, przy której obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym 

przedziale czasowym. 

LC50 – Stężenie śmiertelne - stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w 

określonym przedziale czasowym. 

EC50 – Stężenie efektywne – efektywne stężenie substancji powodujące reakcję na poziomie 50% 

maksymalnej wartości. 

NDS: Najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

NDSCh: Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. 

Nr CAS: Oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację 

Chemical Abstracts Service 

Nr WE: numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim wykazie Istniejących Substancji o znaczeniu 

komercyjnym 

Numer UN: czterocyfrowy numer identyfikacyjny substancji, mieszaniny lub wyrobu zgodnie z przepisami 

modelowymi ONZ 

ADR: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

RID: Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. 

IMDG: Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 
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ICAO: Instrukcje techniczne dla bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną 

MARPOL 73/78: Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza . 

IBC : Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażania statków przewożących niebezpieczne chemikalia 

luzem. 

Flm.Lig.2 : Substancja ciekła łatwopalna kat. zagrożenia 2 . 

Eye Dam.1 : Poważne uszkodzenie oczu kat. zagrożenia1. 

Eye Irrit.2: Działanie drażniące na oczy kat. zagrożenia 2. 

Skin Irrit.2 : Działanie drażniące na skórę kat. zagrożenia 2 

STOT SE3 : Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kat. zagrożenia 3. 

 

 

Szkolenia : osoby uczestniczące w obrocie produktem powinny zostać przeszkolone w zakresie 

postępowania , bezpieczeństwa i higieny . 

Kierowcy pojazdów powinni odbyć szkolenie i uzyskać stosowne zaświadczenie zgodne z wymaganiami 

przepisów ADR.  

Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w 
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest świadectwem jakości produktu.  
Informacje zawarte w karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i mogą być niewystarczające dla tego 
produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w niezidentyfikowanych zastosowaniach.  
Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a 
także ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w karcie 
lub niewłaściwego zastosowania produktu.  
Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci w jakiej 
jest dostarczany. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, 
odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu ponosi użytkownik.  
Zmiana w stosunku do wersji poprzedniej : aktualizacja ogólna . 

 

                                                                      Koniec karty charakterystyki 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
  
    


