
Karta charakterystyki
[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm]

Data wystawienia: 20.03.2020 Data aktualizacji: 14.04.2020 Wersja: 1

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: "POLWOS" Płyn do dezynfekcji rąk 70%

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: płyn do dezynfekcji
Zastosowania odradzane: nie określono

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Producent: ZPH "POLWOS"
Adres: ul. Zaciszna 11, 63-200 Jarocin
Telefon:
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki:

1.4 Numer telefonu alarmowego

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319 
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. 

2.2 Elementy oznakowania 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H319  Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
P102 Chronić przed dziećmi. 

P210 

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

P501

627 470 100

112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne), Ośrodki Informacji Toksykologicznej 58 682 04 04 
(Gdańsk), +12 411 99 99 (Kraków), 61 847 69 46 (Poznań), + 48 607 218 174 (Warszawa)

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł 
zapłonu. Nie palić

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. 

P337           
P313

Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi 
przepisami.



Sekcja 3: Skład/ informacja o mieszaninie

3.2 Mieszaniny

Numer CAS: 64-17-5 
Numer WE: 200-578-6 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319
Numer indeksowy: 603-002-00-5 70%
Numer rejestracji właściwej: 
01-2119457610-43-XXXX
Numer CAS: 56-81-5 
Numer WE: 200-289-5 jako stwarzająca zagrożenie <6%
Numer indeksowy: - 
Numer rejestracji właściwej: -
Numer CAS: 7732-18-5 woda demineralizowana
Numer WE: 231-791-2 <25%
Nr Indeksowy: -
Numer rejestracji właściwej: -
1) Substancja z określoną na poziomie krajowym wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy.

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Nie należy spodziewać się negatywnych skutków narażenia innych niż wynikające z klasyfikacji produktu.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanymi
Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczenie objawowe.

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze 

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarty strumień wody – niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia pożaru.
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 

Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

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

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

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

etanol 1) 

glicerol 1) substancja nie jest klasyfikowana 

W kontakcie ze skórą: produkt do stosowania na skórę. W razie wystąpienia niepokojących objawów spłukać  skórę pod 
strumieniem bieżącej wody, skonsultować się z lekarzem

W kontakcie z oczami: wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez przynajmniej    15 minut. 
Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. W razie wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z 
lekarzem.

W przypadku spożycia: wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. 
Skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę.

Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W razie wystąpienia 
niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem.

Odpowiednie środki gaśnicze: rozpylony strumień wody, proszek gaśniczy, piana gaśnicza odporna na działanie alkoholi, dwutlenek 
węgla. 

Podczas spalania mogą tworzyć się szkodliwe gazy zawierające m.in. tlenki węgla oraz inne niezidentyfikowane produkty rozkładu 
termicznego. Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 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. Zagrożone 
ogniem pojemniki chłodzić z bezpiecznej odległości rozpylonym strumieniem wody. Nie należy dopuścić do przedostania się wody 
gaśniczej do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Zbierać zużyte środki gaśnicze.

Ewakuować miejsce i usunąć z niego osoby, które nie mają należytych środków ochrony. Odizolować miejsca ulatniania się gazów, o 
ile czynność ta nie stanowi zagrożenia dla osób, które ją wykonują.Wyeliminować ładunki elektrostatyczne poprzez zapewnienie 
uziemienia i wzajemnego połączenia wszystkich powierzchni przewodzących, na których może powstać elektryczność statyczna.

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny. Nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i powierzchniowych, cieków 
wodnych, gleby, kanalizacji.

Materiał rozsypany lub rozlany zebrać niepalnym chłonnym materiałem. Zbieraj w odpowiednich i dobrze oznakowanych 
pojemnikach.



Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych  niezgodności

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:

Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczące kontroli:

8.2 Kontrola narażenia:
A - Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy

B - Ochrona dróg oddechowych

C - Ochrona rąk
Nie stosuje się.  Produkt jest przeznaczony do stosowania na skórę.
D - Ochrona oczu lub twarzy
W przypadku prawdopodobieństwa narażenia oczu stosować okulary ochronne zatwierdzone dla substancji chemicznych.
E - Ochrona ciała
Ubrania normalnej pracy.
Kontrola narażenia środowiska:

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny: Płyn
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Charakterystyczny
Temperatura topnienia:
Punkt wrzenia:
Punkt zapłonu: 19°C
Tempo parowania: Brak danych
Ciężar właściwy:

Opis rozpuszczalności:
Rozkładalny w wodzie. Rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych.

Współczynnik podziału: n-oktanol / woda Brak danych
Zapalność spontaniczna: Brak danych
Lepkość: Brak danych

9.2 Inne informacje
Inne właściwości fizyczne i chemiczne
Komentarze Brak dalszych istotnych informacji

Przemieszczanie: Używaj produktów biobójczych w bezpieczny sposób. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o 
produkcie. Zapewnić dobrą wentylację. Unikać kontaktu z oczami. Unikać wdychania par i aerozoli.

Środki ochronne: Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające 
wyładowaniom elektrostatycznym.

Magazynowanie: Magazyn substancji ciekłych łatwo palnych. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Szczelnie zamknięte w 
dobrze wentylowanym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Przechowywać z dala od materiałów utleniająych, żywności i pasz dla 
zwierząt.

Poza już wymienionymi wskazówkami nie jest konieczne stosowanie się do żadnych konkretnych zaleceń dotyczących stosowania 
tego produktu.

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stanowisko pracy musi być wyposażone w 
butelkę płynu do przemywania oczu. Środki ochrony indywidualnej powinny być wybrane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ich 
certyfikacji i przy współpracy z ich dostawcą. Jako środek zapobiegawczy zaleca się stosowanie odzieży ochronnej oznaczonej 
„oznakowaniem CE”.

Zazwyczaj nie jest konieczne. Ochrona dróg oddechowych przy niewystarczającej wentylacji, filtr dla gazów/par organicznych, typu 
A.

Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby. W przypadku 
odprowadzania rozcieńczonych roztworów produktu do sieci kanalizacyjnej należy przestrzegać odpowiednich przepisów.

-117°C (etanol)
78°C (etanol)

0,842g/ml (20°C)



Sekcja 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność
Dla tego produktu nie ma konkretnych danych testowych dotyczących reaktywności. Tworzy mieszaniny wybuchowe z tlenem.

10.2 Stabilność chemiczna
Stabilny w normalnych warunkach temperaturowych i gdy stosowany zgodnie z zaleceniami.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Patrz sekcja 10.4 i 10.5

10.4 Warunki, których należy unikać
Unikać wysokich temperatur, płomieni i innych źródeł zapłonu.

10.5 Materiały niezgodne.
Czynniki, których należy unikać: środki silnie utleniające, aluminium.

10.6 Niebezpieczne produkty rozpadu
W warunkach normalnych - żadnych. Patrz również sekcja 5.2.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Nie istnieją dane poparte doświadczeniami dotyczące właściwości toksykologicznych dla produktu.
Potencjalne skutki ostre

Rakotwórczy, mutagenny lub działający toksycznie na rozdrodczość

Sekcja 12: Informacje ekologicze

 Nie istnieją dane poparte doświadczeniami dotyczące właściwości eko toksycznych dla samej mieszaniny.

12.1 Toksyczność

Etanol  (wg literatury)
LC50 Ryby 13500 mg/L (96 h) RYBA
IC50 Glony >10,9mg/l (72 h) SKORUPIAK
EC50 Daphnia 5400mg/l (48 h) WODOROST

12.2 Trwałość i zdolność rozkładu

Etanol (wg literatury)
Degradowalność Biodegradowalność

BZT5 brak danych Stężenie 100mg/L
ChZT brak danych Okres 14dni

BZT5/ChZT 0,57 %biodegradowalny 89

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Etanol (wg literatury)
Potencjał bioakumulacyjny
BCF 3

Log POW -0,31
Potencjał Niski

Narażenia inhalacyjne:  Pary w wysokich stężeniach działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz 
mdłości.

Kontakt ze skórą: Żadne szkodliwe efekty nie są znane. Preparat jest przeznaczony na skórę.
Kontakt z oczami: Umiarkowane ryzyko podrażnienia i zaczerwienienia oczu.
Połknięcie: W przypadku spożycia może powodować złe samopoczucie.
Zagrożene spowodowane aspiracją: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie rakotwórcze: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Mutagenność: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Toksyczność reprodukcyjna: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.



12.4 Mobilność w glebie

Etanol (wg literatury)
Absorpcji/desorpcji Zmienność

Koc 1 Stała Henry'ego
Wnioski bardzo wysoki Suchej gleby Tak

Wilgotnej gleby Tak

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Nie przeprowadzono oceny PBT/vPvB ponieważ nie jest wymagana/wykonana ocena bezpieczeństwa chemicznego.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Zapobiegać zrzucaniu do kanalizacji, wody lub gleby.

Sekcja 13: Postępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Określ właściwy sposób usunięcia: Substancje stałe traktować jako odpady niebezpieczne. Rozlany/rozsypany preparat 
i odpady usuwać zgodnie z uzgodnieniami ze stosownymi lokalnymi organami władzy
Produkt sklasyfikowany jako odpad : TAK

Sekcja 14: Informaje dotyczące transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
UN 1987

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
ALKOHOLE I.N.O. [ETANOL]

14.3 Klasa (-y) zagrożenia w transporcie
3

14.4 Grupa pakowania
II

14.5 Zagrożenia dla środowiska
Nie

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkownika
Przewozić zawsze w zamkniętych pojemnikach, które są ustawione pionowo, opatrzone etykietą i zabezpieczone.

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 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:
Podstawy prawne:

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego: NIE

Sekcja 16: Inne informacje

Uwagi dostawcy Informacje będą dostępne dla wszystkich, którzy pracują z produktem.
Lista odpowiednich zwrotów H H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
(Sekcje 2 i 3). H319 Działa drażniąco na oczy. 

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

Rady dotyczące wyszkolenia personelu:

4,61E-1 Pa·m3/mol

Napięcie 
powierz.

2,339E-2N/m (25°)

Kod odpadów wg EWC: Europejski Katalog Odpadów: 07 04 04 inne rozpuszczalniki organiczne,roztwory z przemywania  i ługi 
macierzyste

Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów 
niebezpiecznych. Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 art. 31, Załącznik II. Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 16 czerwca 2009 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 873). DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Tekst 
mający znaczenie dla EOG). Przepisów transportu międzynarodowego (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA). 

Zaleca się aby personel, który będzie miał styczność z tym produktem został przeszkolony w 
stopniu podstawowym w zakresie bezpieczeństwa pracy w celu ułatwienia zrozumienia i 
interpretacji karty charakterystyki oraz etykiety produktu.



Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł 
danych

Karta została opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczególnych składników, 
danych literaturowych oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia, z uwzględnieniem aktualnie 
obowiązujących przepisów prawnych.
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