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                                                                                                                           C - żrący 

 

1. Identyfikacja preparatu 
    Identyfikacja producenta i dystrybutora 

 

Identyfikacja przedsiębiorstwa  : Producent 
  CID LINES NV/SA 
  Waterpoortstraat, 2 
  B-8900 Ieper Belgique-Belgie 
  Tel. + 32 57 21 78 77 
  Fax + 32 57 21 78 79 
  Antipoison Center – tel: + 32 70 245 245 
 

Identyfikacja substancji            : ciecz,  
Nazwa handlowa                                       : DM SUPER 
Typ produktu : preparat myjący  
Przeznaczenie : przemysłowe. Preparat przeznaczony do mycia naczyń w zmywarkach. 

Szczegółowe informacje w ofercie handlowej 

2. Identyfikacja zagrożeń 
 

Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003 r. w sprawie 
kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666 z późn. zmianami) 
Produkt jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. C – żrący. Powoduje poważne oparzenia. 
 
Zagrożenia    żrący dla oczu i skóry 
Objawy związane z użytkowaniem 
- wdychanie    nie przedstawia poważniejszego zagrożenia przy normalnym użytkowaniu,   
                                                                zgodnie z przeznaczeniem 
- kontakt ze skórą przedłużający się kontakt ze skórą może powodować poważne oparzenia. 

Powoduje poważne oparzenia.  
- kontakt z okiem   zaczerwienienie, ból, ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, nieostre widzenie 
- spożycie spożycie mało prawdopodobne; ból gardła;  może powodować oparzenia lub 

podrażnienie błon śluzowych jamy ustnej, gardła i przewodu pokarmowego 
3. Skład/ informacja o składnikach 

 
    Nr indeksowy 

substancji Nazwa substancji Zawartość 

Numer 

CAS Numer WE Klasyfikacja 

019-002-00-8 Wodorotlenek potasu > 10% 1310-58-3 215-181-3 Xn; R22 

- Związek kompleksujący 1 – 5% - -  

- Inhibitor korozji  - -  

4. Pierwsza pomoc 
 

- wdychanie : wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, pozwolić odpocząć, skontaktować 
się z lekarzem, jeżeli trudności z oddychaniem nie ustępują  

- kontakt ze skórą : zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Spłukać dużą ilością wody. Zwrócić się do 
lekarza jeżeli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy lub podrażnienie 

- kontakt z okiem : spłukać niezwłocznie dużą ilością wody, niezwłocznie zgłosić się do lekarza  
- spożycie : wypłukać usta, NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. Natychmiast wezwać lekarza i 

pokazać etykietę lub kartę charakterystyki  

5. Postępowanie w przypadku pożaru 
 

Klasa palności : produkt niepalny 

Dystrybutor 
CID LINES POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. 
64-320 BUK, ul. Świerkowa 20, 
Niepruszewo  
tel. (061) 896.81.90; fax: (061) 896.81.93 
Regon 634536770 
e-mail: biuro@cidlines.pl 
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Odpowiednie środki gaśnicze            : gaśnica proszkowa, dwutlenek węgla, piana gaśnicza, prądy wodne rozproszone, nie 
stosować zwartego strumienia wody 

Środki ochrony indywidualnej : nie wchodzić w strefę pożaru bez odpowiedniego sprzętu ochronnego, 
Procedury specjalne : zachować szczególną ostrożność przy gaszeniu każdego pożaru chemikaliów 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

W odniesieniu do ludzi : wyciek środka powinien być usunięty przez przeszkoloną ekipę odpowiednio 
wyposażoną w sprzęt ochrony dróg oddechowych oraz gogle ochronne  

W odniesieniu do środowiska : zapobiec przedostawaniu się środka do kanalizacji i wód publicznych, a w razie zajścia 
takiego zdarzenia poinformować odpowiednie władze  

Sposób czyszczenia / zbierania 
: wyciek usunąć jak najszybciej za pomocą materiałów absorpcyjnych, pozostałości 
rozcieńczyć wodą i zmyć. Zebrać do odpowiednich pojemników na odpady. 

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie 

Zasady ogólne : unikać jakiegokolwiek zbędnego narażenia  
Magazynowanie : chronić przed zamarzaniem, przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 50oC, 

opakowanie powinno być zamknięte jeśli nie jest w użyciu.  
Postępowanie / przenoszenie : postępować zgodnie z zasadami BHP i dobrej praktyki przemysłowej,  

  zapewnić możliwość szybkiego usunięcia środka z oczu, skóry i ubrania. Myć   
  ręce i pozostałe narażone na kontakt części ciała delikatnym mydłem i wodą  
  przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed wyjściem z pracy 

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 

Najwyższe dopuszczalne stężenia: 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217 poz. 1833 z 
2002r. z późn. zmianami.)  

 
 NDS NDSCh NDSP Wartości NDS, NDSCh, NDSP mg/m³ 
Wodorotlenek potasu 0,5 1 - 

Ochrona indywidualna   
- układ oddechowy 
 
- ręce 

: w normalnych warunkach pracy i przy dobrej wentylacji specjalna ochrona nie jest 
wymagana 
: rękawice ochronne 

- skóra : w przypadku możliwego kontaktu ze skórą lub zanieczyszczenia odzieży, nosić   
  odpowiednią odzież ochronną 

- oczy : gogle ochronne lub ochrona twarzy muszą być stosowane jeżeli istnieje ryzyko kontaktu 
z oczami podczas spryskiwania lub rozpylania 

- spożycie : mało prawdopodobne 
Higiena przemysłowa : zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń  

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

postać : płynna 
kolor : bezbarwny  
zapach : bez zapachu  
wartość pH w wodzie destylowanej : 12,0 (1% roztwór) 
temperatura krzepnięcia : - 8ºC 
temperatura wrzenia : 100ºC 
gęstość : 1.310 kg/l 
prężność par [hPa]  : nie dotyczy 
rozpuszczalność w wodzie : całkowita   
temperatura zapłonu [ºC] : nie dotyczy 
temperatura samozapłonu [ºC] : nie dotyczy  

10. Stabilność i reaktywność 

Niebezpieczne produkty rozkładu : nie występują w normalnych warunkach  
Niebezpieczne właściwości : nie występują w normalnych warunkach 
Unikać kontaktu z  : aluminium, mocnymi kwasami.  

11. Informacje toksykologiczne 

 
LD 50 (doustnie szczur) [mg/kg] 

 
: >2000 
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12. Informacje ekologiczne 

 
Biodegradacja [%] 

 
: > 90% 
 

13. Postępowanie z odpadami 
 

Jeżeli to możliwe odzyskać. Nie usuwać do kanalizacji. Nie usuwać razem z odpadami komunalnymi. Utylizować zgodnie z 
obowiązującymi aktualnie przepisami odnoszącymi się do niebezpiecznych odpadów chemicznych. Sposób likwidacji zebranych 
odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony  Środowiska Urzędu Wojewódzkiego. 
Odpady: 
- rozpuszczalność patrz pkt 9 
- nie narażać na wypłukiwanie przez opady atmosferyczne 
- opakowania oczyścić z resztek produktu, wody popłuczne wykorzystać do rozcieńczania takiego samego produktu lub przekazać do 
utylizacji 
Klasyfikacja odpadu: 
- rodzaj odpadu: odpad niebezpieczny 
Opakowania: 
- oddawać tylko do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw zagospodarowania odpadów 
- nie umieszczać w odpadach komunalnych 
14. Informacje o transporcie 

 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Klasyfikację i oznakowanie preparatu podano zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 
2001r., na podstawie danych dostarczonych przez producenta  

Oznakowanie opakowań: 

Znaki ostrzegawcze: 

  C Produkt żrący 
R Zwroty zagrożenia: 
 R35 Powoduje poważne oparzenia 
S Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: 
 S2 Chronić przed dziećmi 
 S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 

S28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody 
S36/37/39  Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy 
S45  W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to 

możliwe, pokaż etykietę 
Zawiera: Wodorotlenek sodu 

Obowiązujące przepisy: 
1 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11 poz. 84 z 2001r.) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2 Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Załącznik II 

Nalepki ostrzegawcze 
 
 
 
Symbole 
Prawidłowa nazwa przewozowa: 
 
 
Nr UN  
Nr H.I. 
ADR/RID                                                                                              

 
 
C : Substancja żrąca  
3266, CIECZ ŻRACA, ZASADOWA, NIEORGANICZNA, N.O.S. 
(Wodorotlenek potasu), 8, III, ADR 
 
3266 
80 
Grupa: III 
Klasa: 8 
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3 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z 2001r.) z późn. zmianami 
4 Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63 poz. 638 z 2001r.) wraz z 

późniejszymi zmianami 
5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001r.) wraz z późniejszymi 

zmianami 
6 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199 poz. 1671 

z 2002r.) z późniejszymi zmianami 
7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów 

niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w 
wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. nr 128 poz. 1348 z 2004r.) 

8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 173 poz. 1679 z 2003r.) ze zmianą z dnia 9 listopada 
2004r. (Dz.U. nr 260 poz. 2595 z 2004r.) 

9 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.) ze zmianą z dnia 29 października 2004r. (Dz.U. nr 243 
poz. 2440 z 2004r.) 

10 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i 
sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 174, poz. 1222) 

11 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z 
ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 201 poz. 1674 z 2005r.)  

12 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217 poz. 1833 
z 2002r.) ze zmianami w Dz.U. nr 212 poz. 1769 z 2005r., Dz.U. z 2007r. nr 161, poz. 1142 

13 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy 
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej 
w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. nr 178 poz. 1481 z 2005r.) 

14 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 
1206 z 2001r.) 

15 Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 91 poz. 811 z 2002r.) 

16 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prac 
wzbronionych kobietom (Dz.U. nr 127 poz. 1092 z 2002r.) 

17 Rozporządzenie Ministra  Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 73 poz. 645 z 2005r.) 

18 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69 poz. 332 z 1996r.) z późniejszymi 
zmianami (Dz.U. nr 60 poz. 375 z 1997r., Dz.U. nr 159 poz. 1057 z 1998r., Dz.U. nr 37 poz. 451 z 2001r., Dz.U. nr 
128 poz.1405 z 2001r.) 

19 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i 
warunków ich zatrudniania przy niektórych pracach (Dz.U. nr 200 poz. 2047 z 2004r.) z późniejszymi zmianami 
(Dz.U. nr 136 poz. 1145 z 2005r.) 

20 Rozporządzenie Ministra  Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków 
produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je 
produktów (Dz.U. nr 168 poz. 1762 z 2004r.) z późniejszymi zmianami  

21 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub 
procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. nr 280 poz. 
2771 z 2004r.) z późniejszymi zmianami  

16. Inne informacje 

Brzmienie zwrotów R wskazujących rodzaj zagrożenia wymienionych w punktach 2 i 3 karty. 
Xn Substancja szkodliwa  
C                 Substancja żrąca 
R22 Działa szkodliwie po połknięciu 
R35  Powoduje poważne oparzenia 

Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona na podstawie danych pochodzących z karty charakterystyki dostarczonej 
przez producenta. Podczas opracowywania karty charakterystyki oparto się na danych dostarczonych przez producenta oraz 
na podstawie ogólnej wiedzy o substancjach. 
Powyższe informacje zostały opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią jednak gwarancji 
własności produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Produkt powinien być 
transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrą praktyką i higieną pracy. 
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Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze stosowania powyższej 
interpretacji przepisów lub instrukcji. Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z 
innymi substancjami. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, 
a zatem obowiązkiem użytkownika jest stworzenie stosownych warunków bezpiecznego obchodzenia się z produktem. 
Karta charakterystyki opracowana przez: Ewa Kołtuńczyk 
 


