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Zgodna z REACH [1, 453/2010] 
Sekcja 1.  IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

Identyfikator produktu DESALGINE C – numer receptury  █ Rez.-Nr 414804 
Istotne zastosowania Produkt do ograniczania rozwoju alg w basenach.  
Zastosowania odradzane Nie określa się. 

█ oznaczenie aktualizacji – zmiany informacji 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

FUNAM sp. z o.o. tel. (71) 364-37-57 / - 44 / -21  // fax (71) 364-55-23 
ul. Mokronoska 2; Wrocław funam@funam.pl 

Formulator 

BAYROL Deutschland GmbH, A Chemtura Company 
tel. +49 (0) 89  85701-0 

fax: +49 (0) 89 85701-241 
Robert-Koch-Straβe 4; D-82152 Planegg bayrol@bayrol.de 

Oficjalny organ doradczy Nie ustanowiono oficjalnego organu doradczego w Polsce.   

1.4. Telefony alarmowe 

Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna 
Pogotowie Wodociągowo-

Kanalizacyjne 
Tel. alarmowy 

999 998 994 112 

Pogotowie Energetyczne 
Stanowisko Koordynacji 
Ratownictwa (Wrocław) 

Centrum Medycyny Ratunkowej - 
Oddział Ostrych Zatruć - Dyspozytor 

(Wrocław) 

991 (71) 368-22-36 (71) 789-01-65 
 

Sekcja 2.  IDENTYFIKACJA ZAGRO ŻEŃ 
 

2.1. Klasyfikacja mieszaniny 

Działanie żrące na skórę kat. 1B H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
Stwarzanie zagrożenia dla środowiska 

wodnego w działaniu ostrym kat. 1 
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

Mieszaninę sklasyfikowano zgodnie z zasadami  klasyfikacji rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [3]. 

2.2. Elementy oznakowania zgodnie z [2, 3]:   

Pozwolenie nr 4769/12. 
Zakres stosowania: Produkt do ograniczania rozwoju alg w basenach w postaci cieczy. 

Przed użyciem przeczytaj załączoną ulotkę informacyjną. Numer serii i data ważności na opakowaniu produktu.  
Inne informacje zawarte są w ulotce informacyjnej. 
Zawiera: 
█ alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) [WE: 270-325-2]  90 g / kg. 

Znaki ostrzegawcze:        
Hasła ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

█ Środki ostrożności 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 
P280 Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. 

P301+P330+
P331 

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. 

P303+P361+
P353 

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą 
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 

P305+P351+
P338 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

P405 Przechowywać pod zamknięciem. 
P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną. 

https://wszystkodobasenow.pl/desalgine-c-bayrol

https://wszystkodobasenow.pl/desalgine-c-bayrol
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█ Informacje  uzupełniające na etykiecie: 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. 
Chronić przed dziećmi. 
W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. 

2.3. Inne zagrożenia 

Mieszanina nie zawiera substancji, które spełniają kryteria zaliczające do substancji PBT lub vPvB. 

Sekcja 3.  SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH  

3.2. Mieszanina: wodny roztwór substancji czynnej, dodatków i barwników. 

CAS: 68424-85-1 
WE: 270-325-2 

█ alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16))1)2) 
Numer rejestracji: 05-2114132022-72-xxxx; zarejestrowana substancja biobójcza 

Acute Tox. 4 H302; Skin Corr. 1B, H314: Aquatic Acute 1, H400 

    C; Xn; N; R21/22-34-50 

█ 9,0 % 

CAS: 64-17-5 
WE: 200-578-6 
Indeks: 603-002-00-5 

etanol; alkohol etylowy 
Numer rejestracji: 01-2119457610-43-xxxx 
Flam. Liq. 2, H225 

  F; R11 

1,4 % 

1) brzmienie zgodne z rozporządzeniem Komisji [18]; 
2) zarejestrowana substancja biobójcza [19]; 
Klasyfikacja substancji zgodnie z przepisami rozporządzenia [3]. 
 

Sekcja 4.  ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Zalecenia ogólne: Stosować ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. W przypadku awarii, lub złego 

samopoczucia - zasięgnąć porady lekarza.  
Po wdychaniu: W razie zatrucia inhalacyjnego ewakuować poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić 

ciepło. W razie nieregularnego oddechu lub bezdechu zastosować sztuczne oddychanie. W razie utraty 
przytomności zastosować ułożenie boczne ustalone. Zapewnić pomoc lekarską. 

Kontakt ze skórą: Niezwłocznie zdjąć zanieczyszczone części odzieży i produkt spłukać wodą z powierzchni 
skóry, po czym dokładnie zmyć wodą z mydłem. Wysuszone miejsca, na dokładnie umytej skórze, 
posmarować kremem pielęgnacyjnym. W przypadku przedłużających się dolegliwości zasięgnąć porady 
lekarza dermatologa. 

Kontakt z oczami: Przemywać przez kilka minut dużą ilością bieżącej wody, przy szeroko rozwartych 
powiekach (w razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe). Założyć jałowy opatrunek. Zapewnić niezwłocznie 
pomoc lekarza okulisty. 

Po połknięciu: W razie połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą. Zapewnić pomoc lekarską. 
Poszkodowanego umieścić w bezpiecznym miejscu - zapewnić ciepło i spokój. Nie wywoływać wymiotów. 
Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Po wdychaniu: Aerozol (krople) mogą powodować oparzenia dróg oddechowych. Może wystąpić suchy kaszel 
i trudności w oddychaniu. W przypadku ekspozycji na wysokie stężenie aerozolu w powietrzu może 
wystąpić obrzęk dróg oddechowych. 

Kontakt ze skórą: Powoduje poważne oparzenia skóry. 
Kontakt z oczami: Powoduje poważne oparzenia - może spowodować poważne uszkodzenie wzroku. 
Po połknięciu: Działa szkodliwie. Powoduje uszkodzenie śluzówki ust, gardła, przełyku i  żołądka. Mogą 

wystąpić ślinotok, nudności, wymioty, biegunka. 

4.3. Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym: Po kontakcie z oczami niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza okulisty. W razie 
połknięcia zasięgnąć porady lekarza.  

 

Sekcja 5.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
 

5.1. Środki gaśnicze: Produkt nie jest palny.  
Nieodpowiednie środki gaśnicze: Nie określa się. 
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5.2. Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną: Podczas pożaru powstają produkty pirolizy i niepełnego 
spalania (m. in. chlorowodór, aldehydy, kwasy organiczne, pochodne amin, tlenki azotu). Wdychanie 
produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej:  Wyposażenie strażaków dostosować do lokalnych warunków akcji 
gaśniczej. Zaleca się pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi. 

Inne informacje: Pojemniki w strefie zagrożonej chłodzić wodą. W przypadku wydzielania się substancji z 
rozkładu preparatu, pokrywać uciekające opary mgiełką wodną. 

 

Sekcja 6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: 
Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Unikać tworzenia aerozolu (rozpylania cieczy). W przypadku 
awarii na drodze, pojazd podlega obowiązkowi usuwania na parking spełniający wymagania [17], z 
miejscami przeładunkowymi towarów niebezpiecznych. W przypadku przedostania się do rzek, przewodów 
kanalizacyjnych lub wodociągowych, powiadomić odpowiednie władze (Inspekcja Ochrony Środowiska, 
Państwowa Straż Pożarna, Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne). 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Nie dopuszczać do zanieczyszczania wód 
powierzchniowych oraz gruntu. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: W 
przypadku wycieku absorbować ciecz materiałem chłonnym np. piaskiem, wermikulitem, ziemią 
okrzemkową. Zebrać sorbent i grunt - umieścić w oznakowanym pojemniku w celu dalszego usunięcia. 
Postępowanie z odpadami - sekcja 13. Nie spłukiwać cieczy wodą. Pozostałości na powierzchni utwardzonej 
zebrać dokładnie czyściwem, a następnie zmywać dużą ilością wody.  

6.4. Odniesienie do innych sekcji: Szczegółowe informacje zamieszczone są w sekcji 7, 8 i 13. 

Sekcja 7.  POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE  

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy [4] oraz szczegółowych wymagań rozporządzenia [12]. Podczas pracy nie jeść i nie pić. Nie 
wdychać aerozolu. Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. Używać środków ochrony osobistej wymienionych 
w sekcji 8. Opróżniane opakowanie można przepłukać wodą, a popłuczyny dołączyć do cieczy roboczej, 
zgodnie z ulotką informacyjną.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności: Zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych. Magazynować w suchym i chłodnym 
miejscu. Magazynować na utwardzonej powierzchni. Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte. Po 
użyciu pojemniki dokładnie zamknąć. Przechowywać w oryginalnych pojemnikach. Zadbać, by etykiety 
były dobrze widoczne [16]. Chronić przed zamarznięciem. Pomieszczenie magazynowe powinno spełniać 
wymagania przepisów w zakresie magazynowania substancji chemicznych [16] oraz rozporządzenia [12]. 

7.3. Szczególne zastosowania końcowe: Produkt do ograniczania rozwoju glonów  w basenach i kąpieliskach. 
 

Sekcja 8.  KONTROLA NARA ŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  

8.1. Parametry dotyczące kontroli:   

Wartości dopuszczalne [5]: 
� etanol: wartość NDS 1.900 mg/m3, wartości NDSCh i NDSP nie określone. 
W normalnych warunkach stosowania należy oczekiwać stężeń etanolu w powietrzu poniżej 0,1 wartości NDS. 

Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu – metodyka 
pomiarów [6]: 

PN-89/Z-04023.02 Ochrona czystości powietrza. (..) Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego … na 
stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. 

8.2. Kontrola narażenia: 
Zalecenia w zakresie środków inżynieryjnych: Nie określa się - nie są wymagane. 
Ogólne zalecenia higieniczne: Myć ręce i twarz przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. Zaleca się 

używanie kremów pielęgnacyjnych, zapobiegających wysuszeniu skóry - krem aplikować wyłącznie na 
dokładnie oczyszczoną skórę. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać aerozolu.   

Ochrona dróg oddechowych: W normalnych warunkach stosowania preparatu nie są wymagane. 
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Ochrona rąk: Stosować rękawice ochronne (np. z kauczuku nitrylowo-butadienowego (NBR) 0,4 mm lub 
kauczuku butylowego 0,7 mm). Nie przekraczać dopuszczalnego czasu bezpośredniego kontaktu rękawic z 
produktem.  

Ochrona oczu: Zakładać okulary ochronne z osłonami bocznymi. W przypadku zwiększonego ryzyka powsta-
wania rozprysków - zakładać ściśle przylegające gogle ochronne.  
Ochrona ciała: Zaleca się zakładać odzież roboczą chroniącą przed zabrudzeniem. W przypadku zwiększonego 

ryzyka zanieczyszczenia odzieży, stosować fartuchy ochronne. 
 

Sekcja 9.  WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Postać ciecz 
Barwa niebieska 
Zapach charakterystyczny 
Temperatura zapłonu niepalny 
Prężność par w temp. 20 oC nie dotyczy 
Gęstość w 20 oC 0,99 g/cm3 
Granice stężeń wybuchowych nie dotyczy 
Rozpuszczalność w wodzie (20 oC) nieograniczona 
Wartość pH (20 oC) 7 przy stężeniu 100 g/dm3  
Zawartość LZO 1,35 % 

9.2. Inne informacje: Nie określa się. 

Sekcja 10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1. Reaktywność: Produkt nie jest samoreaktywny. 

10.2. Stabilność chemiczna: Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania.  

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Silne utleniacze i mocne kwasy mogą wywoływać 
reakcje egzotermiczne.  

10.4. Warunki, których należy unikać: Nie określa się. 

10.5. Materiały niezgodne: Mocne kwasy, silne utleniacze.   

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu: W przypadku pożaru: aldehydy, kwasy organiczne, pochodne amin, 
tlenki azotu, chlorowodór, tlenek węgla, produkty pirolizy, dym. 

 

Sekcja 11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE  

11.1. Informacje dotyczace skutków toksykologicznych 

 DL50 (mg/kg) 
(doustnie szczur) 

DL50 (mg/kg) 
(podanie na skórę -królik) 

CL50 (mg/dm3) 
(inhalacyjnie 4 godziny – szczur) 

etanol 1 500 – 11 500 ~20 000 5,9 - 124,7 
█ ADBAC/BKC (C12-16) 240 – 2 400 1 560 – 14 200 - 
 

Po wdychaniu: Aerozol (krople) mogą powodować oparzenia dróg oddechowych. Może wystąpić suchy kaszel i 
trudności w oddychaniu. W przypadku ekspozycji na wysokie stężenie aerozolu w powietrzu może wystąpić 
obrzęk dróg oddechowych. 

Kontakt ze skórą: Powoduje poważne oparzenia skóry. 
Kontakt z oczami: Powoduje poważne oparzenia - może spowodować poważne uszkodzenie wzroku. 
Po połknięciu: Działa szkodliwie. Powoduje uszkodzenie śluzówki ust, gardła, przełyku i  żołądka. Mogą 

wystąpić ślinotok, nudności, wymioty, biegunka. 
11.2. Inne informacje: Nie określa się. 
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Sekcja 12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE  

12.1. Toksyczność 

Brak szerszej informacji ekotoksykologicznej o działaniu produktu*, dla poszczególnych składników: 
 CL50 (mg/l) (96 godzin) CE50 (mg/l) (48 godzin) CL50 (mg/l) (72 godziny) 

█ ADBAC/BKC (C12-16) 0,75 – 2,55 (ryby) 0,3 - 10 (24 h, skorupiaki) 0,1 – 0,6 (algi)* 
etanol 1 300 (ryby) - - 
* działanie produktu potwierdzone badaniami skuteczności zapobiegania rozwoju alg dla produktu jako takiego  

Zapobiegać przedostawaniu się produktu do wód powierzchniowych, gruntowych, gleby, ziemi oraz do sieci 
kanalizacyjnej. Produkt w pełni miesza się z wodą.  

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

� █ ADBAC/BKC (C12-16): biodegradacja przez osad czynny 30-70 % (metoda 302B OECD); 
� etanol: fotoliza w atmosferze - t1/2 od 4 do 14 godz.; łatwo biodegradowalny w glebie i w 
środowisku wodnym; 

12.3. Zdolność do bioakumulacji: Nie wykazuje. 

12.4. Mobilność w glebie: Rozprzestrzenia się w glebie (ziemi).  

12.5. Ocena właściwości PBT / vPvB: Nie dotyczy. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania: Może hamować rozwój bakterii glebowych. 

Odniesienie do sekcji: Informacje dotyczące wymagań prawnych w zakresie dopuszczalnego skażenia ścieków, 
gleby i ziemi w sekcji 15. 

   
Sekcja 13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI  

 

Przestrzegać ustawy o odpadach [9].  Odpady przekazać profesjonalnemu odbiorcy [9]. Klasyfikację odpadów 
zawierających produkt oraz opakowaniowych przeprowadzić zgodnie z ustawą o odpadach, stosownie do 
warunków występujących w zakładzie użytkownika.  
Zaleca się [10]:       * odpad niebezpieczny. 
07 06 99* inne niewymienione odpady.      
Zaleca się, dla odpadów, które powstają podczas użytkowania produktu: 
15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi; 
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, jednak zaleca się opróżniane opakowanie 
przepłukać dwukrotnie wodą, dodając popłuczyny do cieczy roboczej, zgodnie z ulotką informacyjną. Tak oczyszczony 
pojemnik traktować jako odpad opakowaniowy 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych. 
W zakresie postępowania z odpadami opakowaniowymi przestrzegać przepisów ustawy [13]. 

13.1. Metody unieszkodliwiania [9]: Zaleca się procesy R3, D2, D8, D9, D13. 

Możliwość składowania na składowisku odpadów[11]: Nie mogą być składowane. 

 

Sekcja 14.  INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU 
 

Klasyfikacja ADR  [14, 15]: 

14.1. Numer UN: 1760 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: MATERIAŁ ŻRĄCY, CIEKŁY, I.N.O. (czwartorzędowe związki 
amoniowe, benzylo-C12-16-alkildimetylowe, chlorki) 

14.3. Klasa zagrożenia w transporcie: 8 (kod klasyfikacyjny C9) 

 14.4. Grupa pakowania: II  

14.5. Zagrożenia dla środowiska: Tak. 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:  Nie określa się. 
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14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Produkt 
nie jest transportowany luzem.  

W przypadku awarii na drodze, pojazd podlega obowiązkowi usuwania na parking spełniający wymagania 
[17], z miejscami przeładunkowymi towarów niebezpiecznych. 

 

Sekcja 15.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla 
mieszaniny Patrz sekcja 7,  8 i 12 

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych [7]:  
BZT5, ChZTCr, azot ogólny –  mgO2/l - wartości wskaźników ustala zarządzający oczyszczalnią ścieków. 
Chlorki – 1000 mg Cl/l. 

Dopuszczalne stężenia gazów i par w części powietrznej urządzeń kanalizacyjnych: Nie dotyczy.  
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń gleby i ziemi [8]: Nie dotyczy. 
 

█ Przywołane przepisy prawne 
[1] 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), 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 oraz sprostowanie z późniejszymi sprostowaniami  i zmianami, 
m. in. Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 987/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniające załączniki IV i V do 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH); w szczególności Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 z dnia 
20 maja 2010 r. 

[2] Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tekst jednolity 2007: Dz. U. Nr 39, poz. 252) z 
późniejszymi zmianami. 

[3] 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 (Tekst mający znaczenie dla EOG) oraz Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r.; Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011  r.; 
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. ; Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 487/2013 z dnia 
8 maja 2013 r.; Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 758/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r.; Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 
944/2013 z dnia 2 października 2013 r.; Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.; 
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1297/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. 

[4] Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Socjalnej sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) z późniejszymi zmianami (2007:49.330; 2008:108.690) oraz 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. Nr 11, poz. 86) wraz z rozporządzeniem zmieniającym (2008: Dz. U. 
Nr 203 poz. 1275). 

[5] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014, Poz. 817). 

[6] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166). 

[7] Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 
964). 

[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów 
jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). 

[9] Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21). 
[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (poz. 1923). 
[11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania 

odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. 2013, poz. 38). 
[12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 
(Dz. U. Nr 21, poz. 73). 

[13] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888) 
[14] Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671). 



KARTA CHARAKTERYSTYKI 
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Data wydania  10.01.2009 r. Wydanie 6. wersja polska Data aktualizacji 20.04.2015 r. 

 
[15] Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy 

europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w 
Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641). 

[16] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów 
oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty 
niebezpieczne (Dz. U. Nr 125, poz. 851). 

[17] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych 
parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (poz. 1293). 

[18] Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, 
którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach 
biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Tekst mający 
znaczenie dla EOG). 

[19] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania 
na rynku i stosowania produktów biobójczych z późniejszymi zmianami oraz European Chemicals Agency. Article 95 
List. Prepared as of 22 December 2014. 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Nie dotyczy. 

Sekcja 16.  INNE INFORMACJE 

Zakres aktualizacji: Skorygowano dane substancji biobójczej. W sekcji 2. środki ostrożności oraz informacje 
uzupełniające na etykiecie podano zgodnie z art. 22 i art. 25 rozporządzenia [3]. Przywołano  aktualny stan 
przepisów prawnych. Aktualizowane informacje wyróżniono znakiem █.    

Mieszaninę sklasyfikowano zgodnie z zasadami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [3], na podstawie 
zawartości niebezpiecznych składników. 

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, a w szczególności z przestrzeganie przepisów prawa, spada na 
użytkownika. 

Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie karty charakterystyki wytwórcy produktu 
z dnia 11 sierpnia 2014 r., informacji The Pesticide Action Network - Pesticides Database; U.S. National 
Library of Medicine - Hazardous Substances Data Bank (HSDB); Informacja E.P.A. Chlorki 
Alkilodimetylobenzylamoniowe. Przegląd informacji;  oraz obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących 
substancji i preparatów chemicznych, przez firmę: "OIKOS" sp. z o.o. w Świętej Katarzynie, ul. Powstańców Śląskich 
8, 071-311-66-18; www.oikoslab.pl  

 

Dodatkowe informacje o zagrożeniach (opis oznaczeń do sekcji 3): 
R 11 Produkt wysoce łatwo palny. 
R 21/22 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. 
R 34 Powoduje oparzenia. 
R 50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
Flam. Liq. 2 Substancja ciekła łatwopalna kat. 2 
Acute Tox. 4 Toksyczność ostra kat. 4 
Skin Corr. 1B Działanie żrące/drażniące na skórę kat. 1B 
Aquatic Acute 1 Stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego kat. 1 
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 

 
INFORMACJA O OŚRODKACH TOKSYKOLOGICZNYCH: 

poniższe dane mają charakter informacyjny - w interesie użytkownika leży regularne sprawdzanie aktualności informacji o 
najbliższym ośrodku toksykologicznym 

GDAŃSK - (058) 349 28 31; KRAKÓW - (012) 683 11 34, (012) 683 13 00; LUBLIN - (081) 740 89 83; ŁÓDŹ - (042) 
657 99 00; POZNAŃ - (061) 847 69 46; RZESZÓW - (017) 866 44 09; SOSNOWIEC - (032) 266 11 45; TARNÓW - 
(014) 629 95 88; WARSZAWA - (022) 619 66 54, (022) 619 08 97; WROCŁAW - (071) 343 30 08 
 
 


