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Becker Chemie GmbH

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Eilfix® Spülan Pulver

1.1. Identyfikator produktu

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

Środek czyszczący, alkaliczny

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Becker Chemie GmbHNazwa firmy:

Westring 87-89Ulica:

D-33818 LeopoldshöheMiejscowość:

Telefon: +49(0)5202-9923-0 Telefaks:+49(0)5202-9923-12

e-mail: info@becker-chemie.de

Dr. BognerOsoba do kontaktu: +49(0)5202-9923-0Telefon:

e-mail: info@becker-chemie.de

www.becker-chemie.deInternet:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Kategorie zagrożenia:

Toksyczność ostra: Acute Tox. 4

Działanie żrące/drażniące na skórę: Skin Corr. 1B

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Eye Dam. 1

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: STOT SE 3

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Aquatic Chronic 3

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Działa szkodliwie po połknięciu.

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne składniki, które muszą być wymienione na etykiecie
metakrzemian disodu

sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego-dihydrat; troklozen sodowy-dihydrat

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Piktogram:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

P260 Nie wdychać pyłu.

P280 Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
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P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z 

OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

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.

EUH206 Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy 

(chlor).

Specjalne oznakowanie niektórych preparatów

Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów PBT/vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do 

rozporządzenia REACH

2.3. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Składniki niebezpieczne

IlośćNazwa chemicznaNr CAS

Nr WE Nr Index Nr REACH

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

6834-92-0 metakrzemian disodu >30 %

229-912-9 014-010-00-8

Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H314 H335

497-19-8 węglan sodu; węglan disodu >30 %

207-838-8 011-005-00-2

Eye Irrit. 2; H319

68439-51-0 Alcohols, C12-14, ethoxylated propoxylated 1 - < 5 %

931-986-9

Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H319 H400 H412

51580-86-0 sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego-dihydrat; troklozen sodowy-dihydrat < 1  %

220-767-7 613-030-01-7

Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H319 H335 H400 

H410 EUH031

Wydźwięk zwroty H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 

NIE wywoływać wymiotów.

Wskazówki ogólne

Po wchłonięciu przy oddychaniu: Poszkodowanych przetransportować na świeże powietrze. Skonsultować się z 

lekarzem. 

W razie utraty przytomności ułożyć i transportować na boku.

W przypadku wdychania

W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością: Woda. 

Nie należy myć za pomocą mydła lub innych alkalicznych środków czyszczących.

W przypadku kontaktu ze skórą
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Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy natychmiast wypłukiwać go z pod powiek obficie wodą przez około 5. 

minut. Następnie skonsultować się z okulistą.

W przypadku kontaktu z oczami

Natychmiast sprowadzić lekarza. 

NIE wywoływać wymiotów. 

Podać do wypicia dużą ilość wody w małych łykach (efekt rozcieńczenia).

W przypadku połknięcia

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak danych

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

poszkodowanym

Badanie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

 Dwutlenek węgla (CO2). 

Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia.

Odpowiednie środki gaśnicze

Pełny strumień wody.

Niewłaściwe środki gaśnicze

W razie pożaru: Stosować niezależny sprzęt do ochrony dróg oddechowych.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Nie wolno odprowadzać do kanalizacji skażonych płynów gaśniczej.

Informacja uzupełniająca

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

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

używać osobistego wyposażenia ochronnego. 

Patrz punkt 7 i 8 środki ochronnne.

Nie odprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych. Nie dopuścić do przedostania się do gruntu/gleby.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zebrany materiał traktować zgodnie z ustępem usunięcie. 

Usunąć mechanicznie do oznakowanych pojemników na odpady.

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

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Produkt nie jest: Palny.

Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu

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

niezgodności

Magazynować tylko w oryginalnych pojemnikach. 

Pojemniki przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

8.2. Kontrola narażenia
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Przechowywać zdala od: artykuły spożywcze napojów pasza 

W miejscu pracy nie wolno jeść, pić lub zażywać tabaki. 

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 

Myć ręce przed przerwami w pracy i na jej zakończenie. 

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.

Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny

Właśiwa ochrona oczu: Szczelne okulary ochronne.

Ochrona oczu lub twarzy

Należy używać przetestowanych rękawic ochronnych: 

Właściwy materiał: PVC (Chlorek poliwynylu). PE (polietylen). 

Normy DIN-/EN: DIN EN 374

Ochrona rąk

Ochrona ciała: nie wymagany.

Ochrona skóry

przy właściwym użytkowaniu i w normalnych warunkach ochrona dróg oddechowych nie jest konieczna.

Ochrona dróg oddechowych

biały

stałyStan fizyczny:

Kolor:

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

charaktarystycznyZapach:

Metoda testu

pH (przy 20 °C): 14

Zmiana stanu

nieokreślonyTemperatura topnienia:

nieokreślonyPoczątkowa temperatura wrzenia i zakres 

temperatur wrzenia:

nieokreślonyTemperatura sublimacji:

nieokreślonyTemperatura mięknięcia:

nieokreślonyTemperatura zapłonu:

Palność

nieokreślonyciała stałego:

nieokreślonygazu:

nie Substancja wybuchowa.

Właściwości wybuchowe

nieokreślonyGranice wybuchowości - dolna:

nieokreślonyGranice wybuchowości - górna:

nieokreślonySamozapalność:

Temperatura samozapłonu

nieokreślonyciała stałego:

nieokreślonygazu:

Wersja nr: 1,00 Data aktualizacji: 08.01.2016 PL



Eilfix® Spülan Pulver

Karta charakterystyki

Numer materiału: 100113Wydrukowano dnia: 27.04.2016 Strona 5 z 8

Becker Chemie GmbH

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

nieokreślony

Właściwości utleniające

nieokreślonyPrężność par:

nieokreślonyPrężność par:

-Gęstość względna:

Gęstość usypowa: nieokreślony

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach

nieokreślony

nieokreślonyWspółczynnik podziału: 

n-oktanol/woda:

nieokreślonyLepkość dynamiczna:

Lepkość kinematyczna: nieokreślony

nieokreślonyCzas wypływu:

nieokreślonyGęstość par:

Szybkość odparowywania względna: nieokreślony

nieokreślonyBadanie na oddzielenie 

rozpuszczalnika:

nieokreślonyZawartość rozpuszczalnika:

9.2. Inne informacje

nieokreślonySucha masa:

nieokreślony

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

Czynniki, których należy unikać: Kwas.

10.5. Materiały niezgodne

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie

Nie istnieją żadne dane na temat samego preparatu/mieszaniny.

Toksyczność ostra

Nie istnieją żadne dane na temat samego preparatu/mieszaniny.

Nazwa chemicznaNr CAS

GatunekDawkaMetodaDroga narażenia Źródło

6834-92-0 metakrzemian disodu

ratLD50 800 - 1400 

mg/kg
droga pokarmowa

497-19-8 węglan sodu; węglan disodu

SzczurLD50 4090 mg/kg IUCLIDdroga pokarmowa

51580-86-0 sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego-dihydrat; troklozen sodowy-dihydrat

ATE 500 mg/kgdroga pokarmowa
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Działanie drażniące i żrące

Drażniające działanie na oczy: żrący. 

Efekt podrażnienia skóry: żrący.

Działanie uczulające

Nie wywołuje uczuleń.

Nie istnieją żadne dane na temat samego preparatu/mieszaniny.

Specyficzne działanie w próbie na zwierzętach

Klasyfikacji dokonano na podstawie procesu kalkulacji w oparciu o wytyczne rozporządzenia 1999/45/WE.

Informacja uzupełniająca do badań

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Nr CAS Nazwa chemiczna

[h] | [d]Toksyczność dla 

organizmów wodnych

Metoda Dawka ŹródłoGatunek

metakrzemian disodu6834-92-0

Ostra toksyczność dla ryb 96 h OECD 203LC50 3185 mg/l Brachydanio rerio

Ostra toksyczność dla 

skorupiaków

48 hEC50 4857 mg/l Daphnia magna

węglan sodu; węglan disodu497-19-8

Ostra toksyczność dla ryb 96 hLC50 300 mg/l Lepomis macrochirus

Ostra toksyczność dla 

skorupiaków

48 h IUCLIDEC50 265 mg/l Daphnia magna

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak danych

Brak danych

12.4. Mobilność w glebie

Brak danych

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Nie wolno składować produktu bez zabezpieczenia.

Informacja uzupełniająca

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia

Zaszeregowanie kluczowych numerów odpadków/oznaczeń odpadków należy przeprowadzić zgodnie z 

rozporządzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadków specyficznie dla branży i procesu. 

Gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Całkowicie opróżnione opakowania mogą być wykorzystywane do przeróbki.

Usuwanie zanieczyszczonych opakowań i zalecane środki czyszczące

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport lądowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 3262

CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Dinatriumtrioxosilicat)14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:
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814.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

14.4. Grupa pakowania: III

Etykiety: 8

Kod klasyfikacji: C6

Postanowienia specjalne: 274

Ilość ograniczona (LQ): 5 kg

Udostępniona ilość: E1

Kategorie transportu: 3

80Numer zagrożenia:

Kod ograniczeń przejazdu przez 

tunele:

E

Transport wodny śródlądowy (ADN)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 3262

14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Dinatriumtrioxosilicat)

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

8

14.4. Grupa pakowania: III

Etykiety: 8

C6Kod klasyfikacji:

274Postanowienia specjalne:

Ilość ograniczona (LQ): 5 kg

Udostępniona ilość: E1

Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 3262

CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (DISODIUM 

TRIOXOSILICATE)
14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

8

14.4. Grupa pakowania: III

Etykiety: 8

223, 274Postanowienia specjalne:

Ilość ograniczona (LQ): 5 kg

Udostępniona ilość: E1

EmS: F-A, S-B

Transport lotniczy (ICAO)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 3262
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CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (DISODIUM 

TRIOXOSILICATE)
14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

814.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

III14.4. Grupa pakowania:

Etykiety: 8

Postanowienia specjalne: A3 A803

Ilość ograniczona (LQ) (transp.lotniczy 

pasażerski):

5 kg

Y845Passenger LQ:

Udostępniona ilość: E1

860IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasażerski):

25 kgIATA-Maksymalna ilość (transp.lotniczy pasażerski):

864IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy):

100 kgIATA-Maksymalna ilość (transp.lotniczy towarowy):

14.5. Zagrożenia dla środowiska

nieZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU: 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

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

mieszaniny

Informacje dotyczące przepisów UE

Informacja uzupełniająca

Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

Przepisy narodowe

1 - lekkie zanieczyszczenie wodyKlasa zagrożenia wód (D):

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla tej substancji nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa substancji.

SEKCJA 16: Inne informacje

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

EUH206 Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy 

(chlor).

Wydźwięk zdań H i EUH (Numer i pełny opis)

(Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart 

charakterystyk dostarczonych przez poddostawców.)
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