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KARTA CHARAKTERYSTYKI
DPD No. 1 CLEAR TABLET

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006, Załącznik II, zmienionym.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu DPD No. 1 CLEAR TABLET

Numer produktu PTH7006XAUST, PTH7003DAUST, SPH006HO, SPH004D, SPH004X, SPS004D, SPS004X,
SPS006X, SPS006XAUST, SPS006XUS, AK011, AL200, AP052, AT-0130, PM031, AR165/1,
SP129, SPS003D, SKH129C, AP011, SPH7010US, PTW10489CN, CKH1005, PTH7092,
SPR7025E, PTH071CN, PTH8099, PTW10480, PTW10010, PTW10010XA, PTW10030XA,
PTW10030, PTW10005, PTW10071CN, AK031, AK060, APW031, AKW031, AL300, AP031,
AKW011, AP060, AR011, AR165, AT-0110, CM031, CM060, CR031, PM011, PM052,
PM060, AT-8812, AD-0112, AR165/2, AR165/4, SP116, SP117, SP709E, SP725E,
SPH003D, SPH006D, SPS006D, PTH027, AL300ROW, SKH129, CM031/1, SP130, SP129C,
AL300AUST, AL200USA, AL200AUST, SPH7009AUST, SPH7009US, SP709US,
SPH7025AUST, SPH7025US, SP725US, SPR7025US, SPR7009AUST, SPR7025AUST,
SPH7025E, SPR7009E, PT10005C, AL300USA, AL200ROW, SP709AUST, SP725AUST,
SPR7009US, SPH7009E, SPH006X, PTW10800, SPS006DAUST, SPS006DUS

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz  zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane Badanie wody

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca PALINTEST LIMITED
PALINTEST HOUSE
TEAM VALLEY
GATESHEAD
TYNE & WEAR NE11 0NS
ENGLAND
TEL 0191 491 0808
FAX 0191 482 5372
palintest@palintest.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy +44 (0)207 858 1228 (24hr)

Kroajowy numer alarmowy +44 (0)207 858 1228 (24hr)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja (WE 1272/2008)
Zagrożenia fizyczne Nie sklasyfikowany

Zagrożenia dla zdrowia Nie sklasyfikowany

Zagrożenia dla środowiska Nie sklasyfikowany

2.2. Elementy oznakowania
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DPD No. 1 CLEAR TABLET

Zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia

NC Nie sklasyfikowany

2.3. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

KWAS ADYPINOWY <5.5%

Numer CAS: 124-04-9 Numer WE: 204-673-3 Numer rejestracji REACH: 01-
2119457561-38-XXXX

Klasyfikacja
Eye Irrit. 2 - H319

ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID DI SODIUM
SALT DIHYDRATE

3-5%

Numer CAS: 6381-92-6 Numer rejestracji REACH: 01-
2119486775-20-XXXX

Klasyfikacja
Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 4 - H312
Acute Tox. 4 - H332
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H335
Aquatic Chronic 3 - H412

DIBORON TRIOXIDE <3.1%

Numer CAS: 1303-86-2 Numer WE: 215-125-8 Numer rejestracji REACH: 01-
2119486655-24-XXXX

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)Ten produkt jest/zawiera substancję zawartą w
ROZPORZĄDZENIU (WE) 1907/2006 (REACH), ZAŁĄCZNIK XVII - OGRANICZENIA DOTYCZĄCE
PRODUKCJI,WPROWADZANIA DO OBROTU I STOSOWANIA NIEKTÓRYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI,
MIESZANIN I WYROBÓW.

Klasyfikacja
Repr. 1B - H360FD

N, N-DIETHYL-P-PHENYLENE DIAMINE SULFATE <2%

Numer CAS: 6283-63-2 Numer WE: 228-500-6 Numer rejestracji REACH: N/A

Klasyfikacja
Acute Tox. 4 - H302

Pełny tekst zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwrotów R) i określeń zagrożeń jest przedstawiony w sekcji 16.

Uwagi dotyczące składu Ten produkt zawiera substancję SVHC.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy
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Wdychanie Mało prawdopodobna droga narażenia, gdyż produkt nie zawiera substancji lotnych.

Połknięcie Dokładnie wypłukać usta wodą. Zasięgnąć porady medycznej jeśli dyskomfort się utrzymuje.

Kontakt ze skórą Umyć dokładnie skórę wodą z mydłem. Natychmiast zasięgnąć porady medycznej jeśli
objawy utrzymują się po umyciu.

Kontakt z oczami Usunąć szkła kontaktowe i otworzyć szeroko powieki. Spłukać wodą. Kontynuować płukanie
przez co najmniej 15 minut.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Wdychanie Brak znanych specyficznych objawów.

Połknięcie Brak znanych specyficznych objawów.

Kontakt ze skórą Brak znanych specyficznych objawów.

Kontakt z oczami Brak znanych specyficznych objawów.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Wskazówki dla lekarza Brak szczególnych zaleceń.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze Używać środków gaśniczych odpowiednich dla palących się materiałów w najbliższym
otoczeniu.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Niebezpieczne produkty
rozkładu

Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Działania ochronne podczas
gaszenia pozaru

Nie znane są szczególne środki ostrożności przy gaszeniu pożaru.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Osobiste środki ostrożności Przestrzegać środków ostrożności opisanych w niniejszej karcie charakterystyki.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Środki ostrożności w zakresie
ochrony środowiska

Nie uważa się za szczególnie groźny, ze względu na stosowanie w niewielkich ilościach.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Metody usuwania skażenia Brak konkretnych zalecanych procedur sprzątania.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji Stosować odzież ochronną zgodnie z informacjami w sekcji 8 niniejszej karty charakterystyki.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ostrożności podczas
stosowania

Procedury dotyczące higieny osobistej powinny być wdrożone.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

3/7



Data aktualizacji: 14.05.2019 Wersja: 28 Data poprzedniego wydania: 25.03.2019

DPD No. 1 CLEAR TABLET

Środki ostrożności dotyczące
magazynowania

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać razem z żywnością,
napojami i karmą dla zwierząt. Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik
w suchym pomieszczeniu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Szczególne zastosowanie(-a)
końcowe

Zastosowania zidentyfikowane dla tego produktu przedstawiono w sekcji 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli
Najwyższe dopuszczalne stężenia
DIBORON TRIOXIDE

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (8-godzinne): 10 mg/m³ pyły

8.2. Kontrola narażenia

Sprzęt ochronny

      

Ochrona oczu/twarzy Okulary ochronne zgodne z zatwierdzoną normą powinny być noszone, jeśli ocena ryzyka
wskazuje, że kontakt z oczami jest możliwy. Następujące środki ochrony powinny być
noszone: Okulary ochronne chroniące przed rozpryskami.

Ochrona rąk Nie wymagana jest szczególna ochrona rąk. Nieprzepuszczalne rękawice chemoodporne
zgodne z zatwierdzonymi standardami powinny być noszone jeśli ocena ryzyka wskazuje, że
kontakt ze skórą jest możliwy.

Środki higieny W przypadku pracy z chemikaliami nie zaleca się żadnych szczególnych procedur
higienicznych oprócz właściwej higieny osobistej.

Ochrona dróg oddechowych Brak szczególnych zaleceń. Ochrona dróg oddechowych może być wymagana, jeśli wystąpi
nadmierne zanieczyszczenie powietrza.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd Substancja stała

Kolor Biały.

Zapach Bez zapachu.

Rozpuszczalność Rozpuszczalny w wodzie.

9.2. Inne informacje

Inne informacje Brak dostępnych danych.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Reaktywność Nieznane są żadne zagrożenia związane z reaktywnością tego produktu.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilność Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
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DPD No. 1 CLEAR TABLET

Możliwość występowania
niebezpiecznych reakcji

Brak dostępnych danych.

10.4. Warunki, których należy unikać

Warunki, których należy
unikać

Nieznane są warunki, które mogą doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych.

10.5. Materiały niezgodne

Materiały niezgodne Żaden konkretny materiał lub grupa materiałów nie powinny reagować z produktem
powodując niebezpieczną sytuację.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty
rozkładu

Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Informacje dotyczące skutków
toksykologicznych

Nie istnieją żadne informacje.

Toksyczność ostra – droga pokarmowa
ATE droga pokarmowa
(mg/kg)

8 227,03

Toksyczność ostra – przez skórę
ATE przez skórę (mg/kg) 22 044,09

Toksyczność ostra – przez wdychanie
ATE przez wdychanie
(pył/mgła mg/l)

30,06

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ekotoksyczność Nie uważa się za szczególnie groźny, ze względu na stosowanie w niewielkich ilościach.
Jednakże duże i częste wycieki mogą mieć niebezpieczne skutki dla środowiska.

12.1. Toksyczność

Toksyczność Brak dostępnych danych.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość i zdolność do
rozkładu

Brak dostępnych danych.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Zdolność do bioakumulacji Brak danych dotyczących bioakumulacji.

12.4. Mobilność w glebie

Mobilność Produkt jest rozpuszczalny w wodzie.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Wyniki oceny właściwości
PBT i vPvB

Substancja ta nie jest sklasyfikowana jako PBT ani vPvB zgodnie z obecnymi kryteriami WE.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Inne działania niepożądane Brak dostępnych danych.
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SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Metody usuwania odpadów Nie są wymagane szczególne metody usuwania.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Ogólne Produkt nie jest objęty międzynarodowymi przepisami dotyczącymi transportu towarów
niebezpiecznych (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Nie wymaga oznakowania ostrzegawczego w transporcie.

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy.

14.5. Zagrożenia dla środowiska

Substancja niebezpieczna dla środowiska/zanieczyszczajaca morze
Nie.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Nie dotyczy.

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Transport luzem zgodnie z
załącznikiem II do konwencji
MARPOL 73/78 i kodeksem
IBC

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Przepisy UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (z późniejszymi
zmianami).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 16: Inne informacje

Uwagi dotyczące wersji UWAGA: Linią na marginesie oznaczono istotne zmiany w stosunku do wersji poprzedniej.

Wydany przez L. Morgan

Data aktualizacji 14.05.2019

Wersja 28

Data poprzedniego wydania 25.03.2019

Status Karty charaktrystyki Zatwierdzono.
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Pełne brzmienie zwrotów H H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H360FD Może działać szkodliwie na płodność po połknięciu. Może działać szkodliwie na
dziecko w łonie matki po połknięciu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Niniejsze informacje odnoszą się wyłącznie do tego produktu i mogą nie być odpowiednie dla tego produktu w połączeniu z
innymi produktami lub w innym procesie. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy oraz są stosowne i
rzetelne w dniu wydania. Jednakże nie udziela się gwarancji co do precyzyjności, rzetelności czy kompletności informacji.
Odpowiedzialnością użytkownika jest zapewnienie stosownych informacji odpowiednich dla jego zastosowania.
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