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 Płyn do mycia szyb i luster O 1 spray  
 

 

 
KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 

Data utworzenia: 14-11-2012 r. 

Data aktualizacji: 12-08-2015 r. 

(Podstawa: Rozporz dzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 s.  REACH) 
 

 

 

 
 

1.1 Identyfikator produktu: 

O 1, O1 spray 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: 

Płyn przeznaczony do mycia szyb i luster. Nie ma e si  i nie pozostawia smug. 

1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki: 

Nazwa i adres firmy: Supernova ul. Wołczyńska 18 

Numer telefonu: 503-00-22-97 

1.4 Numer telefonu alarmowego: 

0-42 631 47 24 (informacja toksykologiczna w Polsce, od 7:00 do 15:00), 998 Stra Po arna 

112 Centrum powiadamiania Ratunkowego 

 

 
 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: 

 

2.1.1 Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 

1272/2008 z dnia 16 grudnia2008 r w sprawie klasyfikacji, 

oznakowania i pakowania (CLP) 

 

Zagrożenia ogólne: 

Preparat nie jest sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny w my l obowiązujących  przepisów. 

 

 

2.2. Elementy oznakowania 

Opakowanie jednostkowe nie wymaga znakowania ostrzegawczego – patrz pkt. 15. 

 

 

 

 
 

Składniki niebezpieczne / składniki dla których okre lono warto ci najwy  szych dopuszczalnych st   e   w  rodowisku pracy. 

 

Klasyfikacja wg Rozporz  dzenia 1272/2008 

 

 

Nazwa składnika 

Nr CAS 

Nr WE 
Nr indeksowy 

 

Nrumer rejestracji REACH 

 

Zawartość 
Klasyfikacja zagrożenia dla 

zdrowia 

 

Alkohol etylowy 

64-17-5 

200-578-6 

603-002-00-5 

 

01-2119457610-43-0194 

 

5,0 – 10,0% 

 

Flam. Liq. 2, H225 

 

 

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsi  biorstwa 

SEKCJA 2. Identyfikacja zagro  e 

SEKCJA 3. Skład / informacja o składnikach 
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4.1. Opis rodków pierwszej pomocy 

Uwagi ogólne 

Brak informacji. 

Po nara  eniu przez drogi oddechowe: 

W przypadku zagro enia inhalacyjnego wynie poszkodowanego z miejsca zagro  enia, zapewni   spokój oraz dost p 

wie  ego powietrza. 

Po kontakcie ze skór : 

Zdj natychmiast zanieczyszczon   odzie  . Umy   zanieczyszczon   skór   wod . 

Po kontakcie z oczami: 
W razie kontaktu z oczami płuka  du ilo ci   wody przez co najmniej 15 minut oraz zapewni   pomoc lekarsk 

Po nara  eniu przez przewód pokarmowy: 

Poda   poszkodowanemu do wypicia szklank   chłodnej wody. Wezwa   lekarza. Nie wywoływa wymiotów. 

Wyposa enie ochronne osoby udzielaj  cej pierwszej pomocy 

Brak informacji. 

4.2. Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia 

Brak informacji. 

4.3. Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania z poszkodowanym 

Leczenie objawowe. Brak specyficznego antidotum. 

 

 
 

5.1. rodki ga nicze 

Po  ar w obecno ci preparatu gasi rodkami odpowiednimi dla pal  cych si  substancji. 

5.2. Szczególne zagro enia zwi zane z substancj lub mieszaniną 

Nie okre lono. 

5.3. Informacje dla stra y po arnej 

Aparat izoluj cy drogi oddechowe i pełne ubranie ochronne. 

 

 
 

6.1. Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Stosowa odpowiednie rodki ochrony indywidualnej. Nie dopuszcza osób postronnych i nieupowa nionych. Do prac 

zwi zanych z likwidacj skutków awarii skierowa osoby przeszkolone i wyposa one w odpowiednie rodki ochrony 

osobistej. 

6.1.1. Dla osób nie nale cych do personelu udzielaj cego pierwszej pomocy 

Wyposa enie ochronne: 

Nie okre lono. 

Procedury w sytuacjach awaryjnych 

Nie okre lono. 
6.1.2. Dla osób udzielaj cych pierwszej pomocy 

Nie okre lono. 

6.2. rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska 

Powstrzyma wyciek. Nie dopu ci do przedostania si produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód 

gruntowych. W przypadku uwolnienia du ych ilo ci lub ska enia rodowiska powiadomi władze i słu by ratownictwa 

chemicznego 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si ska enia i słu ce do usuwania ska enia 

6.3.1. Zapobieganie rozprzestrzenianiu si ska enia 

Brak danych. 

6.3.2. Usuwanie ska enia 
Usuwa   mechanicznie. Pozostało spłuka  du ilo ci   wody. 

Małe ilo  ci produktu rozcie  cza du ilo ci  wody. 

6.3.3. Inne informacje 

Brak danych. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Post powanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty 

Informacje na temat:  rodki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty 

 

 
 

7.1. rodki ostro no ci dotycz ce sposobów post powania 

Przestrzega  zasad i przepisów BHP dotycz cych pracy z chemikaliami. 

SEKCJA 4.   rodki pierwszej pomocy 

SEKCJA 5. Post  powanie w przypadku po  aru 

SEKCJA 6. Post  powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do   rodowiska 

SEKCJA 7. Post  powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
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rodki ochronne: nie okre lono. 
rodki zapobiegaj  ce po  arowi: nie okre lono. 

rodki zapobiegaj ce tworzeniu si areozolu i pyłu: nie dotyczy 

rodki ochrony  rodowiska: nie okre lono. 

Zalecenia dotycz  ce ogólnej higieny pracy: nie okre lono. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł czenie z informacjami dotycz cymi wszelkich wzajemnych niedogodno ci 

Przechowywa w oryginalnych, szczelnie zamkni tych pojemnikach. 

rodki techniczne i niedogodno ci: nie okre lono 
Materiały opakowaniowe: nie okre lono 

Wymagania dotycz ce pomieszcze i zbiorników do magazynowania: nie okre lono 

Klasa magazynowania: nie okre lono 

Dodatkowe informacje dotycz ce warunków magazynowania: nie okre lono 

Brak dost  pnych danych. 

7.3. Szczególne zastosowania ko cowe 

Zalecenia: nie okre lono 

Rozwi  zania specyficzne dla sektora przemysłu: nie okre lono 

 

 
 

8.1. Parametry dotycz ce kontroli 

etanol – NDS = 1900 mg/m3; 

(wg Rozporz dzenia MPiPS z dn. 29 listopada 2002; Dz. U. nr 217, poz. 1833 z pó  niejszymi zmianami) 

Zalecenia dotycz ce procedury monitoringu zawarto ci składników niebezpiecznych w powietrzu - metodyka pomiarów: 

- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie bada i pomiarów czynników szkodliwych dla 

zdrowia w rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 73, poz.645) 

- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czysto ci powietrza. Nazwy, okre lenia i jednostki. Terminologia dotycz ca bada jako ci 

powietrza na stanowiskach pracy. 

- PN Z-04008-7:2002. Ochrona czysto ci powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w rodowisku 

pracy i interpretacja wyników. 

- PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy - wytyczne oceny nara enia inhalacyjnego na czynniki chemiczne 

przez porównanie z warto ciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. 

Uwaga: Gdy st enie substancji jest ustalone i znane, doboru rodków ochrony indywidualnej nale y dokonywa z 

uwzgl dnieniem st enia substancji wyst puj cego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynno ci 

wykonywanych przez pracownika. 

W sytuacji awaryjnej, je  eli st   enie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowa rodki ochrony indywidualnej 

o najwy  szej zalecanej klasie ochrony. 

Pracodawca jest obowi zany zapewni , aby stosowane  rodki ochrony indywidualnej oraz odzie  i obuwie  robocze 

posiadały wła ciwo ci ochronne i u ytkowe oraz zapewni odpowiednie ich pranie, konserwacje, napraw i odka anie. 

Zalecane badania wst pne i okresowe pracowników nale y przeprowadza zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Zdrowia i 

Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania bada lekarskich pracowników, zakresu 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich wydanych do celów przewidzianych w 

Kodeksie Pracy ( Dz. U. Nr 69/1996r. poz. 332, ze zmianami Dz. U. Nr37/2001r. poz. 451) 

8.2. Kontrola nara enia 

8.2.1. Stosowane techniczne rodki kontroli 

rodki zwi zane z substancj / mieszanin słu ce zapobieganiu nara eniu podczas zastosowa 

zidentyfikowanych: nie okre lono 

rodki strukturalne słu ce zapobieganiu nara eniu: nie okre lono 

rodki organizacyjne słu   ce zapobieganiu nara  eniu: nie okre lono 
rodki techniczne słu   ce zapobieganiu nara  eniu: zapewni   odpowiedni   wentylacj   ogóln pomieszcze 

8.2.2. Indywidualne rodki ostro no ci 

Stosowane rodki ochrony osobistej powinny spełnia wymogi Rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 

2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga   dla  rodków ochrony indywidualnej  (Dz. U. nr 259, poz. 2173) 

 

8.2.2.1. Ochrona oczu i twarzy 

nie ma specjalnych zalece 

8.2.2.2. Ochrona skóry 

ochrona r  k: nie ma specjalnych zalece 

ochrona pozostałej cz   ci skóry: nosi   standardowe ubrania robocze 
8.2.2.3. Ochrona dróg oddechowych 

nie ma specjalnych zalece 

8.2.2.4. Ochrona termiczna 

nie ma specjalnych zalece 

8.2.3. Kontrola nara enia  rodowiska 

rodki zwi zane z substancj / mieszanin słu ce zapobieganiu nara  eniu podczas zastosowa  zidentyfikowanych: nie 

okre lono 

SEKCJA 8. Kontrola nara  enia /   rodki ochrony indywidualnej 
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rodki strukturalne słu ce zapobieganiu nara eniu: nie okre lono 

rodki organizacyjne słu ce zapobieganiu nara eniu: nie okre lono 

rodki techniczne słu   ce zapobieganiu nara  eniu: nie okre lono 

 

 
 

9.1. Informacje na temat podstawowych wła ciwo ci fizycznych i chemicznych 

Wygl d: klarowny płyn bez zanieczyszcze mechanicznych (dopuszcza si lekk opalizację ) 

Zapach: charakterystyczny dla u ytej kompozycji zapachowej 

Próg zapachu: brak danych. 

pH preparatu 7,0 – 9,0 
Temperatura topnienia/krzepni cia: nie określono 

Temperatura wrzenia: nie określon 

Temperatura zapłonu: brak danych. 

Szybko parowania: brak danych. 

Palno   : brak danych. 

Górna/Dolna granica palno ci lub górna/dolna granica wybuchowo ci: brak danych. 

Pr   no par: brak danych. 
G sto par: brak danych. 

G sto wzgl  dna: 0,94 – 1,00 g/cm
3 

Rozpuszczalno w wodzie: nieograniczona 

Współczynnik podziału: brak danych. 

Temperatura samozapłonu: brak danych. 

Temperatura rozkładu: brak danych. 
Lepko   : brak danych. 

Wła ciwo ci wybuchowe: brak danych. 

Wła ciwo ci utleniaj  ce: brak danych. 

9.2. Inne informacje 

Brak danych. 

 

 
 

10.1. Reaktywno 

Reakcje niebezpieczne nie s  znane. 

10.2. Stabilno chemiczna 

Preparat jest stabilny w warunkach stosowania zgodnie z instrukcj 

10.3. Mo liwo wyst powania niebezpiecznych reakcji 

Nie s   znane w normalnych warunkach u ytkowania 

10.4. Warunki, których nale y unika 

Nie ma specjalnych zalece . 

10.5. Materiały niezgodne 

Brak danych. 

10.6. Niebezpieczne warunki rozkładu 

Nie s   znane w normalnych warunkach u ytkowania 

 

 

 
 

11.1. Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych 

Toksyczno    ostra 

Działanie  r  ce / dra  ni  ce na skór  : nie stwarza zagro enia 

Powa ne uszkodzenie oczu / działanie dra ni ce na oczy: nie stwarza zagro enia 

Działanie uczulaj  ce na drogi oddechowe lub skór  : nie stwarza zagro enia 

Działanie toksyczne na narz dy docelowe – działanie jednorazowe: nie stwarza zagro enia 

Działanie toksyczne na narz dy docelowe – działanie powtarzalne: nie stwarza zagro enia 

Zagro  enie spowodowane aspiracj  : nie stwarza zagro enia 

11.1.1. Toksyczno ostra 

Dla alkoholu etylowego: 

Doustnie LD50 7060 mg/kg (szczury) 

Wdychanie LC50 39 mg/m3/4h (mysz) 

 

 

 

 
 

 

SEKCJA 9. Wła  ciwo  ci fizyczne i chemiczne 

SEKCJA 10. Stabilno i reaktywno 

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne 
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12.1. Toksyczno 

dla alkoholu etylowego: 

dla ryb: LC50 8140 mg/l/48h (Leuciscus idus) 

dla dafnii: EC50 9268-14221 mg/l/48h (Daphnia magna) 

dla glonów: IC5 5000 mg/l/7d (Scenedesmus quadricauda) 

dla bakterii: UE5  6500 mg/l/16h (Pseudomonas putida) 

 
12.2. Trwało i zdolno do rozkładu 

Zawarty w preparacie  rodek powierzchniowo-czynny nie stwarza zagro  enia dla rodowiska. 

Rozkład abiotyczny: brak danych 

Eliminacja fizyczna i fotochemiczna: brak danych 

Biodegradacja: ulega biodegradacji. 

12.3. Zdolno do bioakumulacji 

współczynnik podziału: brak danych. 

Współczynnik biokoncentracji: brak danych. 

12.4. Mobilno w glebie 

Znane lub przewidywalne rozmieszczanie w przedziałach rodowiska: brak danych 

Napi  cie powierzchniowe: brak danych 

Adsorpcja / Desorpcja: brak danych 

12.5. Wyniki oceny własno ci PBT i vPvB 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak doniesie   o niepo   danych skutkach lub krytycznych zagro eniach. 

12.7. Informacje dodatkowe 

Nie dopuszcza do przedostania si preparatu do wód powierzchniowych, wód gruntowych i kanalizacji. Odprowadzenie 

zneutralizowanych  cieków nie powinno spowodowa  zaburzenia pracy biologicznej oczyszczalni. 

 

 
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

13.1.1. Unieszkodliwianie produktu / opakowania 

Przestrzega przepisów ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628) z pó niejszymi zmianami. 

Przestrzega przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 

638) z pó  niejszymi zmianami. 

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z 27 wrze nia 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206) 

Kody odpadów / okre lenia odpadów zgodnie z wykazem odpadów: 

20 01 29* - detergenty zawieraj ce substancje niebezpieczne 

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych (dla butelki) 

15 01 01   - opakowania z papieru i tektury (dla kartonów) 

13.1.2. Przetwarzanie odpadów – istotne informacje: 
Pojemniki starannie opró  ni  . Nie usuwa etykiet. 

13.1.3. Odprowadzanie cieków – istotne informacje: 

13.1.4. Inne zalecenia dotycz ce unieszkodliwiania odpadów: 

 

 
 

14.1. Numer UN (numer ONZ): nie podlega 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa: 

Płyn do mycia szyb i luster O 1,O1 spray 

14.3. Klasa zagro enia w transporcie: nie podlega 

14.4. Grupa pakowania: nie podlega 
14.5. Zagro enia dla rodowiska: nie stwarza zagro enia 

14.6. Szczególne rodki ostro no ci dla u ytkowników: nie s wymagane 

14.7. Transport luzem zgodnie zgodnie z zał cznikiem II do konwekcji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie podlega 

 

 
 

15.1. Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficznie dla substancji i mieszanin 

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63 z 2011 r. poz. 322) 

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206) 
Ustawa z dnia 13 wrze nia 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2002 nr 175, poz. 1433 ze zmianami Dz. U. 2003 nr 

189, poz. 1852) 

Rozporz dzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów. 

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne 

SEKCJA 13. Post  powanie z odpadami 

SEKCJA 14. Informacje dotycz  ce transportu 

SEKCJA 15. Informacje dotycz  ce przepisów prawnych 
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Rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r ws. REACH 

Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 

zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej L335/1 z dnia 31 grudnia 2008 r.) 

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowa  substancji 

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 nr poz. 445 z pó n. zm.) 

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z 14 wrze nia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 

chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 nr poz.1018 z pó n. zm.) 

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwy szych dopuszczalnych 

st   e   i nat   e   czynników szkodliwych dla zdrowia w  rodowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217, poz. 1833 z pó  n. zm.) 

 

15.2. Ocena bezpiecze stwa chemicznego 

Ocena bezpiecze stwa chemicznego nie została dokonana dla substancji mieszaniny 

 

 
 

Powy sze informacje s opracowane w oparciu o bie cy stan wiedzy i zostały zebrane pod k tem wymaga 

bezpiecze  stwa, nie stanowi  c jednocze nie gwarancji własno ci produktu. 

Pracodawca jest zobowi zany do poinformowania pracowników , którzy maj kontakt z preparatem o zagro eniach i 

rodkach ochrony osobistej wymienionych w powy szej karcie charakterystyki. 

Karta została opracowana na podstawie kart charakterystyki dostarczonych przez producenta, na podstawie internetowych 

baz danych oraz  w oparciu o obowi  zuj  ce przepisy. 

 
Pełny tekst klasyfikacji CLP/GHS 

Flam. Liq. 2 – wysoce łatwopalna ciecz i pary, kat.2 

 
Wykaz zwrotów H 

H 225 wysoce łatwopalna ciecz i pary 

 
Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej 

Aktualizacja ogólna 

Szkolenia 

Osoby uczestnicz ce w obrocie substancj niebezpieczn powinny zosta przeszkolone w zakresie post powania, 

bezpiecze  stwa i higieny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEKCJA 16. Inne informacje 



 

 

 


