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(wg.  Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH) 
 
1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja przedsi ębiorstwa/dystrybutora  
 

1.1. Identyfikacja substancji/preparatu 
Nazwa handlowa: Denaturix - Alkohol etylowy skażony   
Inne nazwy: brak 
Wzór chemiczny: mieszanina 
 
1.2. Zastosowanie 
Do mycia i odtłuszczania powierzchni. Produkt nie przeznaczony do konsumpcji .  
 
1.3. Identyfikacja przedsi ębiorstwa/dystrybutora:   
                                   Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe 
                                   ANED EXPORT – IMPORT 
                                   96-515 Teresin 
                                   Ul. Wąska 3 
                                   Oddział Okopy 47 , gm. Nowa Sucha 
                                   Telefon:(0-46) 861-28-16 / 861-23-22 
                                   Fax:      (0-46) 861-23-22 
 
 
 
1.4. Telefon alarmowy:  988 z telefonów stacjonarnych, 112 lub najbliższa terenowa jednostka PSP. Informacja toksykologiczna 
w Polsce 042 631 47 24 
 
1.5. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za opracowa nie karty charakterystyki:   aned@aned.biz.pl 
   

2. Identyfikacja zagro żeń.  
 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Flam. Liq. 2; H225 
 
Zagro żenie dla środowiska 
Mieszanina nie zawiera składników sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska.  
Zagro żenia fizyczne/chemiczne 
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
 
2.2Elementy oznakowania: 
 
Symbole zagro żenia i znaki ostrzegawcze: 
 
Składniki: całkowicie skażony alkohol etylowy, skażalniki ,barwnik. 
       
 
Symbole na opakowaniu  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zwroty wskazuj ące rodzaj zagro żenia: 

 
H225 – wysoce łatwopalna ciecz i pary 
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia 
i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 

Produkt  
wysoce łatwopalny 

 
             NIEBEZPIECZEŃSTWO 
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   P243 -  Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. 
P233- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Inne zagro żenia: 
Brak innych zagrożeń. 
Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII 
rozporządzenia REACH. Odpowiednie badania nie były przeprowadzone. 
2.3 Inne zagro żenia: 
Brak innych zagrożeń. 
Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII 
rozporządzenia REACH. Odpowiednie badania nie były przeprowadzone. 

 
3. Skład i informacja o składnikach.  

3.1 Substancje: nie dotyczy 
3.2 Mieszaniny: 
Niebezpieczne składniki: 

 
  

Klasyfikacja CLP 

Identyfikator produktu Zawarto ść 
% Klasa zagro żenia  

i kody kategorii 

Kody 
zwrotów 
wskazuj ą-
cych 
rodzaj 
zagro żenia  

Alkohol etylowy 
CAS: 64-17-5 
Nr WE: 200-578-6 
Nr REACH: substancja podlega przepisom 
okresu przejściowego 

70-92 
Flam. Liq. 2, (Wysoce 
łatwopalna ciecz i 
pary) 

H225  
 
 

Butanon-2 
CAS: 78-93-3 
Nr WE: 201-159-0 
Nr REACH: substancja podlega przepisom 
okresu przejściowego 

<2 
Flam. Liq. 2,  
Eye Irrit. 2 H319  
STOT SE 3 

H336  EUH066 

 
Pełna treść zwrotów R I H w sekcji 16. 

 
 
 

4. Pierwsza pomoc.  
 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy  
W każdym przypadku natychmiast zapewnić poszkodowanemu pomoc  lekarską. 
 
Wdychanie: W razie zatrucia inhalacyjnego natychmiast wyprowadzić poszkodowanego z miejsca 

narażenia na świeże powietrze. Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytom-
nego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzielin oraz 
usunąć ciała obce. Przy zatrzymaniu oddechu zastosować sztuczne oddychanie, zapew-
nić spokój. Natychmiast wezwać pomoc medyczną. 

Kontakt ze skórą: W razie skażenia skóry zdjąć zanieczyszczoną odzież, oblane miejsca natychmiast zmyć 
dużą ilością wody z mydłem. 

Kontakt z oczami: Usunąć szkła kontaktowe. W razie kontaktu z oczami natychmiast płukać je dokładnie 
dużą ilością wody (unikać silnego strumienia) przez co najmniej 15 minut, gdy podraż-
nienie nie ustępuje skontaktować się z lekarzem. 

Przy spożyciu: Jeśli osoba jest przytomna: podać dużą ilość wody do picia (1-2 szklanki), u osoby przy-
tomnej spowodować wymioty lub zastosować płukanie żołądka, przy poważniejszym 
zatruciu wezwać lekarza. Jeśli osoba jest nie przytomna: Nie podawać nic doustnie. Nie 
prowokować wymiotów. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić 
do przenikania produktu zawartego w wymiocinach do dróg oddechowych. Zapewnić 
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pomoc lekarską. 
  
 

5. Post ępowanie w przypadku po żaru.  
 

Zalecenia ogólne  
Zawiadomić otoczenie o awarii. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie 
potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać Straż Pożarną i Policję Państwową.  

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda – prądy rozproszone.  

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarte strumienie wody.  

Mały po żar: gasić gaśnicą proszkową lub śniegową (dwutlenek węgla).  

Duży po żar: palące się zbiorniki lub rozlewiska gasić pianą lub prądami wodnymi rozproszonymi. Nie stosować zwartych stru-
mieni wody na powierzchnię cieczy. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej 
odległości; jeżeli to możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu).  

Szczególne zagro żenia  
Produkt spala się wydzielając tlenki węgla. Tlenek węgla jest gazem toksycznym.  
 

6. Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.  
 
Zalecenia ogólne  
Zawiadomić otoczenie o awarii. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie 
potrzeby zarządzić ewakuację. Ogłosić zakaz palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. W przypadku dużych 
awarii wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową.  

Indywidualne środki ostro żności  
Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać par. W razie potrzeby stosować środki ochrony indywidualnej – patrz pkt. 8. 
Usunąć źródła zapłonu.  

Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska  
Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód powierzchniowych.  

Metody oczyszczania  
Jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opa-
kowaniu ochronnym). W razie dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe 
ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (piasek, ziemia), zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczysz-
czoną powierzchnię spłukać wodą. Odpad usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
7. Post ępowanie z preparatem i jego magazynowanie.  

 
7.1 Postępowanie z substancj ą lub preparatem 
Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z cieczą i wdychania par. W przerwach w pracy myć ręce. Nie używać zanieczysz-
czonej produktem odzieży. Przestrzegać zasad higieny osobistej. W razie potrzeby stosować środki ochrony indywidualnej (jak podano w 
punkcie 8), pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Wyeliminować źródła zapłonu, stosować narzędzia nie iskrzące. Uni-
kać tworzenia aerozoli i stężeń wybuchowych w powietrzu 
 
7.2 Magazynowanie: 

 
Produkt przechowywać z daleka od bezpośredniego działania światła słonecznego i innych źródeł ciepła lub zapłonu. Nie palić w maga-
zynie. Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty i w dobrze wentylowanym, chłodnym miejscu. Zapobiegać powstawaniu elektryczności 
statycznej, stosować odpowiednie uziemienie oraz wyposażenie dostosowane do pracy  w atmosferze zagrożonej wybuchem. Nie prze-
chowywać w jednym pomieszczeniu z silnymi utleniaczami, 
 

8. Kontrola nara żeń i środki ochrony indywidualnej.  
 
Wymagania ogólne.  
Zalecana sprawna wentylacja (ogólna, miejscowa) miejsca pracy, tj. taka, aby nie dopuścić do przekroczenia stężeń granicznych 
czynników niebezpiecznych poniżej ustalonych wartości dopuszczalnych. Zaleca się stosowanie wyciągów miejscowych, ponie-
waż umożliwiają kontrolę emisji par u źródła i zapobiegają ich rozprzestrzenianiu się na stanowiska pracy znajdujące się w zasię-
gu. Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. 
W przypadku niewystarczającej wentylacji stosować środki ochrony dróg oddechowych. Do ochrony indywidualnej stosować 
środki, które posiadają odpowiednie atesty. 
 
Najwyższe dopuszczalne st ężenia  

Etanol: [64-17-5] NDS: 1900 mg/m
3 

(etanol), NDSCh: nie ustalone, NDSP: nie ustalone.  
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Butanon-2-on  NDS: 459 mg/m
3 NDSCh: 900 mg/m

3

 NDSP: nie ustalone. 

 
Zalecane metody monitoringu  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników  
szkodliwych dla zdrowia (Dz. U. nr 73, poz. 645). PN-Z-04140-02:1985 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoho-
lu etylowego. Oznaczanie alkoholu etylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.  

Najwyższe dopuszczalne st ężenia w materiale biologicznym  
Produkt nie zawiera składników, dla których ustalono wartości dopuszczalnych stężeń w materiale  
biologicznym.  

Kontrola nara żenia w miejscu pracy:  

Ochrona dróg oddechowych: Półmaski z pochłaniaczem par organicznych (typ A).  

Ochrona rąk: Rękawice powlekane (z gumy naturalnej, neoprenu, nitrylu)  

Ochrona oczu: Gogle ochronne.  

Ochrona skóry: Odzież ochronna, elektrostatyczna.  

Uwaga: zgodnie z obowiązującymi przepisami stosowany sprzęt ochrony osobistej musi posiadać odpowiednie certyfikaty. Pra-
codawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały wła-
ściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.  

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodli-
wych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833) . 
Rozporządzenie MGiP z dnia 10 października 2005 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 212, poz. 1769). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowa-
niem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technolo-
gicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. nr 280, poz. 2771). 
 
Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu – metodyka pomiarów: 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia  w 
środowisku pracy (Dz. U. nr 73, poz. 645) 
PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza 
na stanowiskach pracy. 
PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i 
interpretacja wyników. 
PN-EN-689:2002. Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez 
porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. 
 

 
9. Właściwo ści fizyczne i chemiczne.  
 
9.1. Informacje ogólne 
Postać: ciecz 
Barwa: bezbarwna ciecz lub fioletowa 
Zapach: charakterystyczny dla alkoholi 
9.2. Ważne informacje dotycz ące, zdrowia, bezpiecze ństwa i środowiska. 
Temperatura wrzenia: ok. 77oC 
Temperatura topnienia: ok. -114oC 
Temperatura zapłonu: 17,5 oC (przy ciśnieniu 989 hPa) 
Gęstość pary (powietrze=1)= pary cięższe od powietrza 
Gęstość właściwa: ok.0,82 g/cm3 
Lepkość: b.d. 
Granice wybuchowości w powietrzu: Etanol:dolna1,3% obj, górna: 15% obj. 
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona 
9.3. Inne informacje 
brak 
 
10. Stabilno ść i reaktywno ść. 
 
 

   Stabilność: 
 

produkt stabilny w normalnych warunkach. 

Warunki i materiały  których należy unikać: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 50°C, chronić przed promieniami słonecz-
nymi i źródłami ciepła. Silne utleniacze.  
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Niebezpieczne produkty rozkładu: 

 
Brak. Produkt się nie rozkłada. Nie występują w normalnych warunkach. 

 
 
 
 
11. Informacje toksykologiczne.  
 

Zagro żenia dla zdrowia  

Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Objawy zatrucia:  
Inhalacyjne: pary w dużych stężeniach wywołują bóle i zawroty głowy, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia koordynacji ru-
chów.  

Kontakt ze skórą: brak dostępnych danych.  

Kontakt z oczami: wywołuje ból i zaczerwienienie spojówek. Doustne: w dużych dawkach powoduje ograniczenie świadomości i 
utratę przytomności, zaburzenia oddechu, czynności serca: tachykardię, spadek lub zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, aryt-
mię, migotanie komór, zatrzymanie akcji serca. Dawka śmiertelna wynosi 5-8 g/kg masy ciała (350-500 ml etanolu).  

Toksyczno ść ostra  
Brak danych dla omawianego produktu. Poniżej podane dane dla składników.  

Etanol Próg wyczuwalności zapachu – brak danych LD50 (szczur, doustnie) 7060 mg/kg LC50 (szczur, inhalacja) 38400 mg/m
3 

(10 h) LD50 (królik, skóra) >20000 mg/kg  

Działanie w wyniku cz ęstego u życia: ze względu na zawartość alkoholu etylowego, częste spożywanie może prowadzić do 
uzależnienia. Produkt może również powodować uszkodzenia wątroby i ośrodkowego układu nerwowego.  

12. Informacje ekologiczne.  
 

Zagro żenie dla środowiska  

Produkt nie jest klasyfikowany jako szkodliwy dla środowiska.  

Ekotoksyczno ść  
Brak danych dla produktu. Poniżej podano dane dla jego składników.  
Etanol  
Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb Salmo gairdneri 1300 mg/l  
Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków Daphnia magna brak danych  
Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) brak danych  
Hamowanie wzrostu kolonii bakterii brak danych  

Mobilno ść: brak dostępnych danych.  

Trwało ść i zdolno ść do rozkładu: brak dostępnych danych.  

Zdolno ść do biokumulacji: brak dostępnych danych.  

13. Post ępowanie z odpadami.  
 
Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628) z pózniejszymi zmianami. 
Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638) z później-
szymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 Nr 112, poz. 1206) 
 
Jeżeli to możliwe, to odpady odzyskać.  
Usuwanie preparatu: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie 
składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego pro-
duktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Zalecany sposób unieszkodliwiania:  
spalanie Kod odpadu: 14 06 03 – Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników  
Usuwanie opakowa ń: Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. Unieszkodliwianie odpadów 
przeprowadzać w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów.  

 
14. Informacje o transporcie.  
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Transport drogowy i kolejowy ADR/RID:  
Nr UN: 1170 
Klasa: 3; Kod klasyfikacyjny: F1 
Grupa pakowania: III; Nalepki: 3 
Ilości ograniczone: LQ7 
Numer rozpoznawczy zagro żenia: 30 
Prawidłowa nazwa przewozowa: Etanol w roztworze (al kohol etylowy w roztworze) 
 

15. Informacje dotycz ące przepisów prawnych.  
 

Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny : 
 

1. 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.  

2. 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 ograni-
czeń w zakresie chemikaliów (REACH).  

3. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.).  
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z późn. zm.  
5. 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). 
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji che-

micznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1018) 
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań 

(DZ.U. Nr 94, poz. 927).  
8. 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 do-
tykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 688) 

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.).  
10. Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.).  
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. Nr 112, poz. 1206).  
12. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadów niebez-

piecznych, 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.  

13. Ustawa z dnia 24 października 2011r. o przewozach substancji niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367)  
14. Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009r w sprawie wejścia w życie zmian w załączniku A i B Umowy europej-

skiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie 
dnia 30 września 1957r (DZ.U. Nr 27, poz. 162 z późn. zm.). 

15. Przepisy ADR – stan prawny od 1 stycznia 2011r.  
16. 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.). 
17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z wy-

stępowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.).  
18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzających szczególne zagroże-

nie dla środowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).  
 
       

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 kwietnia 2004 w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne doty-
kiem ostrzeżenie o nie bezpieczeństwie (DZ.U. Nr 128/2004, poz. 1348) opakowania preparatów oznakowanych jako 
wysoce łatwopalne, oferowane w sprzedaży dla konsumentów, zaopatruje się, nie zależnie od pojemności opakowania, w 
wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.  
 
 
 
16. Inne informacje.  
 
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. Pracodawca jest zobowiązany do poinformo-
wania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem, o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczegól-
nionych w tej karcie charakterystyki. Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na podstawie karty charakterystyki 
dostarczonej przez dostawcę surowców i/lub internetowych baz danych oraz obowiązujących przepisów dotyczących 
niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych. 
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Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zawarte informacje były dokładne i użyteczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich 
stosowanie lub błędną interpretację. Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na obecnej wiedzy i mają za zadanie 
opisać produkt pod względem wymagań zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie powinny być traktowane jako 
gwarancja specyficznych własności produktu. 
 
 

Zwroty R i H:  
R11 – produkt wysoce łatwopalny 
R36 – działa drażniąco na oczy 
R66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry 
R67 – pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy 
H225 – wysoce łatwopalna ciecz i pary 
H319 – działa drażniąco na oczy 
H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy 
EUH066 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. 
Opis u żytych skrótów, akronimów i symboli:  
F – produkt wysoce łatwopalny. 
Flam. Liq. 2  – substancja ciekła łatwopalna kat.2 
STOT SE 3 – działa toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kat.3 
Eye Irrit. 2 – działanie drażniące na oczy kat. 2 

 
Szkolenia: 
Przed przystąpieniem do pracy z produktem obowiązkowo poddać pracowników szkoleniu BHP w 
związku z występowaniem w środowisku pracy czynników chemicznych. Przeprowadzić, udokumento-
wać i zapoznać pracowników z wynikami  oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy związanym z 
występowaniem czynników chemicznych. 

 
KARTA CHARAKTERYSTYKI – DENATURIX 

 
• Wydanie z     21.11.2012 
• Wersja PL     2.0 z 13.04.2010 

 
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. 
 
Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczą wyłącznie preparatu wymienionego w 
tytule. Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego 
stosowania produktu DENATURIX. Ponieważ warunki magazynowania, transportu i sto-
sowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każ-
dym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób 
trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrożeń w miejscu pracy. Produktu nie należy 
wykorzystywać do innych celów niż podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmą 
ANED EXPORT – IMPORT. 
 
 
 
 
 
 


