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Data sporządzenia: 15 listopad 2008r.                                                                  Data aktualizacji: 15 listopad 2010r. 
 
1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

pH plus granulat 
Art. nr: 0802 
Zastosowanie: Regulacja współczynnika pH (podwyŜszanie) w wodzie basenowej. 
 

Nazwa i adres producenta/dystrybutora 

Producent:  Chemoform GmbH  
  Heinrich-Otto-Strasse 28 
  D-73240 Wendlingen, Niemcy 
  tel +49 7024920300 
Dystrybutor : Chemoform Polska Sp. z o.o. 

ul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec 
tel.: (032) 297 7138, fax.: (032) 291 9707(w godz. od 8.00 do 16.00),  
e-mail: info@chemoform.pl  
 

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karty charakterystyki: chemia@chemoform.pl 
 
Telefon alarmowy w godz. 8.00 – 16.00: 0322977138 
 
                          Pogotowie- 999, StraŜ poŜarna-998, Policja-997 
 

2. Identyfikacja zagroŜeń 

  
 
Xi – DraŜniący  
 
R36: Działa draŜniąco na oczy. 
 

���������	
���������	
Przy znacznych stęŜeniach pyłów wdychanie preparatu moŜe spowodować podraŜnienie błon śluzowych.  
Wielokrotne kontakt z  produktem moŜe powodować uszkodzenie wzroku, podraŜnienie skóry, zaczerwienienie, poparzenie. 
 

3. Skład / informacje o składnikach 

Niebezpieczne składniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacją  
 

Numer CAS: 497-19-8 
Numer WE: 207-838-8 
Numer Indeksowy: 011-005-00-2 
 

Węglan sodowy, węglan disodu 
 

Xi,  R36 
 

75 - 100% 

 

Pełna treść zwrotów R w punkcie 16 
 

4. Pierwsza pomoc 

Przy wdychaniu: Usunąć osobę poszkodowaną z obszaru zagroŜenia zachowując własne bezpieczeństwo. 
Zapewnić dostęp świeŜego powietrza. Chronić przed utratą ciepła. JeŜeli poszkodowany jest nieprzytomny, naleŜy 
ułoŜyć go w pozycji bezpiecznej i kontrolować oddech. Zastosować sztuczne oddychanie, jeŜeli poszkodowany nie 
oddycha. Niezwłocznie wezwać lekarza. 
Przy kontakcie ze skórą: Zanieczyszczone miejsca niezwłocznie spłukać duŜą ilością wody. W przypadku 
wystąpienia objawów chorobowych zasięgnąć porady lekarza. 
Przy kontakcie z oczami: przepłukać duŜą ilością wody, przy szeroko odchylonej powiece przez co najmniej 15 
minut,  natychmiast skonsultować się z okulistą.  
Przy spoŜyciu: przepłukać usta wodą, podać duŜą ilość wody, unikać wymiotów (ryzyko perforacji), nie próbować 
neutralizować. Natychmiast wezwać lekarza. 
Zalecenia ogólne: NaleŜy przestrzegać zwykłych środków ostroŜności obowiązujących przy pracy z substancjami i 
preparatami chemicznymi.  

https://wszystkodobasenow.pl/ph-plus-do-basenow

https://wszystkodobasenow.pl/ph-plus-do-basenow
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Wskazówki dla lekarza: Stosować leczenie objawowe. 

�

5. Postępowanie w przypadku poŜaru 

Środki gaśnicze: produkt niepalny, środki gaśnicze dobrać stosownie do otoczenia. Strumień wody powinien być 
rozproszony i równomiernie rozprowadzony. Pojemniki nie objęte poŜarem, naraŜone na działanie ognia, chłodzić  
rozproszonym strumieniem wody. 
Zalecane środki gaśnicze: woda, piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze 
Zabronione środki gaśnicze: wszystkie środki gaśnicze są dozwolone. 
Niebezpieczne produkty rozkładu: podczas poŜaru mogą powstawać tlenki węgla(CO i CO2) 
Specjalistyczny sprzęt  przeciwpoŜarowy:  
Ochronna odzieŜ gazoszczelna, aparaty oddechowe niezaleŜne od powierza zewnętrznego.  
Pamiętaj: poŜar gasimy zawsze z kierunkiem wiatru-nigdy pod wiatr. W kierunku z dołu do góry-nigdy na odwrót. 
 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

ZagroŜenia dla zdrowia i środki ochrony ludzi: W warunkach przemysłowych zapewnić odpowiednią wentylację. 
Nie pić, nie jeść i nie palić w trakcie uŜywania preparatu. Unikać tworzenia i wdychania pyłów. 
ZagroŜenia dla środowiska i środki ochrony środowiska: spłukać duŜa ilością wody, zabezpieczyć przed 
wprowadzaniem do cieków i zbiorników wodnych, kanalizacji, zabezpieczyć włazy kanalizacyjne.  
Metody unieszkodliwia, zbierania i oczyszczania środowiska: zebrać przy pomocy substancji absorbującej 
ciecze(piasek, ziemia okrzemkowa), przenieść do zamykanych pojemników. Przekazać do utylizacji lub odzysku.  
Ochrony osobiste: ochrona dróg oddechowych, okulary lub ochrona twarzy, rękawice, ubranie ochronne; 
 

7. Obchodzenie się z substancją i jej magazynowanie 

Postępowanie z preparatem-środki ostroŜności: Wskazane jest podejmowanie środków ostroŜności, aby 
podczas pracy z produktem unikać kontaktu preparatu z oczami i skórą. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie jego 
uŜywania. Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed ponownym załoŜeniem. Unikać zapylenia. 
Przechowywanie: przechowywać w oryginalnych, oznakowanych i szczelnych opakowania w  suchym i  dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej (zalecane +15 do  25°C).Minimalna temperatura 10° C.  
Opakowania: tworzywa sztuczne o ograniczonej przepuszczalności światła. 
 

8. Kontrola naraŜenia i środki ochrony indywidualnej 

Technologiczne sposoby zmniejszania naraŜenia: w warunkach przemysłowych, zastosować odpowiednią 
wentylację ogólną w pomieszczeniu produkcyjno-magazynowym. Wskazane jest podejmowanie środków 
ostroŜności, aby podczas pracy z produktem unikać kontaktu preparatu z oczami i skórą. Nie jeść, nie pić i nie palić 
na stanowisku pracy i w czasie uŜytkowania. 
 
Wartości parametrów kontroli naraŜenia NDS, NDSCh, NDSP: nie są określone 
 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 217,poz. 1833 z 
2002r z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 
212 poz. 1769 z 28.10.2005r), 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych(Dz. U. nr 11, poz.86 z 2005r.)

 

 
Środki ochrony indywidualnej: 
 
- ochrona dróg oddechowych: wymagana ochrona dróg oddechowych jeŜeli tworzą się pyły(maska przeciwpyłowa    
  typ P1,  
 
- ochrona oczu: stosować okulary ochronne typu gogle  
 
- ochrona rąk i skóry: w warunkach przemysłowych stosować  rękawice ochronne oraz odzieŜ ochronną. 
   Materiały z których mogą być rękawice ochronne: guma, neopren, lateks, nitryl itp.  
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- higiena pracy: obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Po zakończeniu pracy zdjąć 
zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć porządnie ręce i twarz. Nie jeść, nie pić i nie palić na 
stanowisku pracy. 
 
 
Oznaczanie czystości powietrza na stanowiskach pracy: 
PN-86/Z-04050.01-  Ochrona czystości powietrza. Przyrządy i zestawy do pobierania próbek. Postanowienia 
ogólne. 
PN-89/Z-04008.07 – Ochrona czystości powietrza. pobieranie próbek. Postanowienia ogólne. Zasady pobierania 
próbek w środowisku pracy i interpretacja wyników. 
 
 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 
Postać, barwa, zapach: ciało stałe krystaliczne, proszek o barwie białej bez zapachu 

pH w 25°°°°C: 11,1 (4g/l H20) 
Temperatura topnienia: 854

0
C 

Temperatura wrzenia: nie dotyczy 
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy 
Temperatura zapłonu: brak danych 
Granice wybuchowości: nie dotyczy 
Właściwości utleniające: preparat nie ma właściwości utleniających 
Ciśnienie pary: nie dotyczy 
Gęstość: 2,533g/cm

3 
 (20

0
C)

        

CięŜar nasypowy: 1100kg/m
3 

Rozpuszczalność w wodzie: 212g/l 
                             w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: brak danych 
Lepkość: nie dotyczy 
Szybkość parowania: nie dotyczy 
Zawartość rozpuszczalników organicznych: 0,0% 
Temperatura rozpadu: >400 

0
C 

 

10. Stabilność i reaktywność 

Preparat jest  stabilny w normalnych warunkach uŜytkowania i przechowywania.  
Warunki powodujące niebezpieczne reakcje: wysoka temperatura, duŜa wilgotność. 
Materiały powodujące niebezpieczne reakcje: woda – reaguje z wydzieleniem duŜych ilości ciepła, 
kwasy – reaguje gwałtownie z wydzieleniem dwutlenku węgla, tlenki fosforu, fluoru i litu, 2,4,6-trinitrotoluen,  
magnez, amoniak, azotan srebra – reaguje gwałtownie, wodorotlenek wapnia i tlenek wapnia – reaguje tworząc  
wodorotlenek sodu (NaOH), metale (aluminium i ołów) – roztwory działają korozyjnie, 
Niebezpieczne produkty rozkładu: w warunkach poŜaru mogą powstawać tlenki węgla. 
 

11. Informacje toksykologiczne 

Skutki zdrowotne naraŜenia ostrego(tzw. toksyczność ostra):  
 
497-19-8 węglan disodu 
DL50  (doustnie, szczur): 4090  mg/kg 
CL50 (inhalacja, szczur): 2300 mg/m

3
/2h 

 
Skutki zdrowotne naraŜenia przewlekłego:  
 

 Powtarzające się lub przewlekłe naraŜenie na wdychanie pyłów powoduje podraŜnienie błon śluzowych układu   
 oddechowego oraz perforację przegrody nosowej, przewlekły kontakt ze skórą moŜe spowodować martwicze  
 uszkodzenie skóry, pęcherze, owrzodzenia i zaczerwienienia skóry. 
Nie obserwowano działania uczulającego. 
 
Skutki zdrowotne naraŜenia miejscowego: 
 

- przy wdychaniu: wdychanie pyłów powoduje podraŜnienie dróg oddechowych, kaszel, trudnościami w oddychaniu, 
. 
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- przy spoŜyciu: podraŜnienie przewodu pokarmowego, duŜe dawki powodują ból brzucha, pieczenie, nudności,   
  wymioty, biegunkę, w cięŜkich przypadkach – niewydolność krąŜenia i śmierć, 
 

- przy kontakcie ze skórą: nie działa draŜniąco. 

 
- przy kontakcie z oczami:  działa silnie draŜniąco powodując ból, zaczerwienienie, łzawienie, uszkodzenie rogówki,  

   zaburzenia widzenia,  
 

12. Informacje ekologiczne 

Zachowanie preparatu w środowisku: rozpuszcza się w wodzie, w powietrzu migruje w postaci pyłów, 
zabezpieczyć przed przedostawaniem się preparatu do cieków wodnych.  
Ekotoksyczność:  
ryby:  CL50 = 300 - 500 mg/l/96h 
dafnie:  brak danych 
glony:  brak danych 
Preparat szkodliwy dla organizmów wodnych. Szkodliwość zaleŜna jest od wartości pH 
Bez neutralizacji nie wprowadzać do kanalizacji(obniŜenie pH do neutralnego za pomocą roztworu słabego kwasu) 
 

13. Postępowanie z odpadami 

Sposób usuwania nadwyŜki lub odpadu: preparat neutralizować poprzez obniŜenie wartości jego pH roztworem 
słabego kwasu, popłuczyny skierować do kanalizacji. Bez neutralizacji nie wprowadzać do kanalizacji. 
 
Sposób usuwania opakowania: dobrze wypłukane opakowanie słuŜy jako surowiec wtórny. Zniszczone 
opakowania naleŜy przekazać do recyklingu. Nie uszkodzone opakowania po gruntownym oczyszczeniu mogą być 
wykorzystywane ponownie. 
 
Kod odpadu 150102- opakowania plastikowe. 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach(Dz. U. nr 62, poz.628 z 2001r z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych(Dz. U. nr 63, poz.638 z 2001 r. z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie z dnia 27.09.2001r.  w sprawie katalogu odpadów(Dz. U. nr 112 poz. 1206 z 2001r. z późniejszymi 
zmianami.  
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. nr 175, poz. 1458 
z 2005r.) 
 

14. Informacje o transporcie 

Klasyfikacja i oznakowanie w transporcie: w świetle obowiązujących przepisów preparat nie podlega klasyfikacji 
i oznakowaniu  w transporcie. MoŜliwość skaŜenia środowiska morskiego: nie. 
Nazwa wysyłkowa: pH plus granulat 
 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Opakowania: 
Oznakowanie opakowań: 
Etykieta zawierająca: 
 
Nazwa: pH plus granulat 
 
 
Symbol i oznaczenie zagroŜenia produktu:  
 

 
 
 

 
Xi – DraŜniący  
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Zwroty R: 
 

R36: Działa draŜniąco na oczy. 
 

Zwroty S: 
 

S2: Chronić przed dziećmi. 
S22: Nie wdychać pyłu. 
S26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-pokaŜ opakowanie lub etykietę 
 

Inne przepisy prawne wykorzystane przy opracowaniu karty  
 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11 z 2001 r. poz. 84 z póź. 
zm.). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 
preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2003r. , z póź. zm) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439 z 
2009r.) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich 
klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach(Dz. U. nr 62, poz.628 z 2001r z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych(Dz. U. nr 63, poz.638 z 2001 r. z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie z dnia 27.09.2001r.  w sprawie katalogu odpadów(Dz. U. nr 112 poz. 1206 z 2001r. z późniejszymi 
zmianami.  
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. nr 175, poz. 1458 
z 2005r.) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 217,poz. 1833 z 
2002r z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. nr 
212 poz. 1769 z 28.10.2005r), 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych(Dz. U. nr 11, poz.86 z 2005r.)

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej(Dz. U. nr 259, poz. 2173 z 2005r.) 
Rozporządzenie(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów(opublikowane w Dz. U. UE seria L nr 396 z 30 grudnia 2006r. z póź. zm.). 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. 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. UE seria L nr 353 z 31 grudnia 2008r. z 
późn. zm.). 

 

16. Inne informacje 

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpnięte zostały z karty dostarczonej przez producenta 
uzupełnione w oparciu o dane literaturowe. 
 
Inne źródła informacji:  
 
ESIS- European Chemical Substances Information System 
 
Niezbędne szkolenia:  
 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prawidłowego postępowania z substancjami i preparatami 
chemicznymi. 
 



           
Karta charakterystyki    

                    
pH plus granulat 

 
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w 

sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę Rady 1999/45/EWG oraz uchylające rozporządzenie Rady(EWG)nr 
793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 

93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE                                                                                                          
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Przed przystąpieniem do stosowania naleŜy zapoznać się z kartą charakterystyki i instrukcją stosowania. 
Informacje podane w tym dokumencie są oparte na naszej aktualnej wiedzy o opisanej substancji lub preparacie i 
dotyczą produktu zgodnego z naszą specyfikacją. W przypadku mieszania z innymi substancjami lub preparatami 
konieczne jest upewnienie się, Ŝe nie powstanie dodatkowe zagroŜenie. Ostrzega się równieŜ o moŜliwości 
wystąpienia innych niebezpieczeństw w przypadku stosowania substancji lub preparatu w innym niŜ zalecany celu. 
UŜytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania preparatu i to on bierze na 
siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego jego zastosowania. 
 
Pełne brzmienie zwrotów R 
 
R36- działa draŜniąco na oczy. 
 
Preparat posiada Atest PZH HK/W/0099/04/2006 
 
Aktualizacje i zmiany 
 
Korekta i uzupełnienie zapisów  pkt 1 i aktualizacja podstaw prawnych. 
 


