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1. IDENTYFIKACJA  MIESZANINY I IDENTYFIKACJA  PRZEDSI BIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

              Bref Power Aktiv Lemon
rodek czyszcz co-zapachowy w formie zawieszki do muszli WC

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie produktu: do czyszczenia i zapobiegania przed osadzaniem si  kamienia
                                       w muszli WC

1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki

Nazwa Firmy: Henkel Polska Spó ka z o.o.
Adres: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Telefon: (32) 4120100
e-mail: sds@henkel.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy, pod którym udzielana jest informacja u ytkownikom i personelowi
medycznemu z terenu Polski: (32) 4120100  (dni robocze, godz. 8 00 – 15 00).
W sytuacji nieszcz liwych wypadków z udzia em produktu kontaktowa  si  mo na tak e z

rodkiem Informacji Toksykologicznej w Krakowie tel. nr 12 4119999 (czynny ca  dob ).

2. IDENTYFIKACJA ZAGRO

2.1 Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z dyrektyw  1999/45/WE

Produkt  zosta  sklasyfikowany jako dra ni cy Xi z przypisanymi zwrotami:
R38 - Dzia a dra ni co na skór   i R41 - Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu

2.2 Elementy oznakowania

                        Xi - dra ni cy

.
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Zwroty R:
R38 - Dzia a dra ni co na  skór
R41 - Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu
Zwroty S:
S2 -  Chroni  przed dzie mi.
S24/25 - Unika  zanieczyszczenia skóry i oczu
S26 - Zanieczyszczone oczy przemy  natychmiast du  ilo ci  wody i zasi gn  porady
lekarza
S46 - W razie po kni cia niezw ocznie zasi gnij porady lekarza – poka  opakowanie i etykiet

Sk adniki, deklarowane zgodnie z za cznikiem VII A do Rozporz dzenia (WE) Nr 648/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 w sprawie detergentów:
> 30 % anionowe rodki powierzchniowo czynne, 5-15 % niejonowe rodki powierzchniowo
czynne  Zawiera kompozycj  zapachow  ( Citral*/, Limonene*/)

*/ - nazwy INCI

2.3 Inne zagro enia

Mieszanina nie zawiera substancji zidentyfikowanej jako trwa e, wykazuj ce zdolno  do
bioakumulacji i toksyczne (PBT) oraz substancji bardzo trwa ych i wykazuj cych bardzo du
zdolno  do bioakumulacji (vPvB).

3. SK AD /INFORMACJA O SK ADNIKACH

3.1 Substancje

Nie dotyczy.

3.2 Mieszaniny

Niebezpieczne substancje (klasyfikacja wg dyrektywy 67/548/EWG implementowanej do
prawa polskiego w Rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003 r. w sprawie kryteriów
i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych):

  Zawarto ,  % Substancja Symbol Zwroty R  CAS WE Nr rej.
REACH

>=20,0 -<23,0 Sole sodowe pochodnych
C10-C13 alkilowych
kwasu
benzenosulfonowego

Xn, Xi 22, 38, 41 68411-30-3 270-115-0

>=10,0 - <20,0

Sole sodowe sulfonowych
kwasów C14 – 16
hydroksyalkano-  i C14 -
16 alkenowych

Xi 38, 41 68439-57-6 270-407-8

>=1,0 -<2,0 glan disodu Xi 36 497-19-8 207-838-8

Klasyfikacja niebezpiecznych substancji podana na podstawie tabeli 1.1 za cznika VII do
rozporz dzenia (WE) nr 1272/2008(CLP):

Sole sodowe pochodnych C10-C13 alkilowych kwasu benzenosulfonowego: Acute
Tox 4, [Toksyczno  ostra, Kategoria4]  H302; Skin Irrit 2 [Dzia anie dra ni ce na
skór , Kategoria2] , H315; Eye Dam1 [Powa ne uszkodzenie oczu, Kategoria 1],
H318
Sole sodowe sulfonowych kwasów alkenowych C14-16: Skin Irrit 2 [Dzia anie
dra ni ce na skór , Kategoria2] , H315; Eye Dam1 [Powa ne uszkodzenie oczu,
Kategoria 1], H318
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glan disodu: Eye Irrit.2 [Dzia anie dra ni ce na oczy, Kategoria 2], H319

Brzmienie zwrotów R i H podane jest w sekcji 16

4. RODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis rodków pierwszej pomocy

Ogólna informacja: przy wyst pieniu dolegliwo ci skonsultowa  si  z lekarzem.

Po zanieczyszczeniu oczu: natychmiast  przep uka  du  ilo ci  bie cej wody. Zasi gn
porady medycznej

Po kontakcie ze skór : zdj  zanieczyszczon  odzie . Zanieczyszczone powierzchnie skóry
sp uka  pod bie  wod . Je li to konieczne zasi gn  porady medycznej

Po wdychaniu: wyprowadzi  na wie e powietrze

Po po kni ciu: wyp uka  usta i gard o, wypi  1 – 2 szklanki wody. Zasi gn  porady
medycznej.

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

Brak danych.

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

Brak danych.

5. POST POWANIE W PRZYPADKU  PO ARU

5.1 rodki ga nicze:

Odpowiednie rodki ga nicze: wszystkie powszechnie stosowane

Przy gaszeniu po aru nale y wzi  pod uwag  dodatkowo zalecenia dotycz ce rodków
ga niczych odpowiednich do materia ów sk adowanych w pobli u.

Niew ciwe rodki ga nicze: brak danych

5.2 Szczególne zagro enia zwi zane z mieszanin : brak danych

5.3 Informacje dla stra y po arnej: brak specyficznych zalece

6. POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA
DO  RODOWISKA

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

Unika  kontaktu z oczami i ze skór . Zapewni  dostateczn  wentylacj .

6.2. rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska

Uniemo liwi  przedostanie si  do wód powierzchniowych / wód gruntowych.
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6.3 Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si  ska enia i s ce do
usuwania ska enia

Zebra  mechanicznie jak najwi ksz  ilo  mieszaniny, a pozosta   sp uka  du  ilo ci
wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Patrz: sekcja 8

7. POST POWANIE Z MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania

Przy prawid owym obchodzeniu si  z mieszanin adne szczególne rodki nie s  wymagane.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotycz cymi
wszelkich wzajemnych niezgodno ci

Magazynowa  zgodnie z klas  zagro enia wód i klas  magazynowania (je eli istniej
odpowiednie regulacje w tym zakresie).
Magazynowa  w suchym, ch odnym miejscu w temperaturze  5 -  35 º C.

7.3 Szczególne zastosowani(-a) ko cowe

Do czyszczenia (zapobieganie przed osadzaniem si  kamienia) muszli WC

8.KONTROLA NARA ENIA/ RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycz ce kontroli

Nie dotyczy

8.2 Kontrola nara enia

Indywidualne rodki ochrony:

a)  Ochrona dróg oddechowych:  w miejscach nara enia na silne zapylenie  zaleca si
stosowa  maski ochronne P2.

b) Ochrona r k: u ywa  r kawic odpornych na chemikalia (nitrylowe, grubo  > 0,1 mm,
odporno  na przebicie > 480 min). Uwzgl dnia  zalecenia producenta r kawic.

c) Ochrona oczu: u ywa  dok adnie dopasowanych okularów ochronnych (gogli).

d) Ochrona skóry: nosi  odzie  ochronn  odporn  na chemikalia. Stosowa  si  do zalece  jej
producenta.

rodki bezpiecze stwa: unika  kontaktu z oczami i skór . Zanieczyszczon  odzie
natychmiast zdj . Zanieczyszczon  skór  zmy  wod . rodki ochrony osobistej wymagane w
przypadku  operowania produktem w warunkach przemys owych lub jego du ymi ilo ciami.
Nie jest to konieczne przy u yciu  produktu w gospodarstwach domowych.

9. W CIWO CI FIZYCZNE i CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych w ciwo ci fizycznych i chemicznych

Wygl d: produkt w formie sta ej uformowany w kulki  o brawie ciemnoniebieskiej / tej

Zapach:  charakterystyczny (cytrynowy) dla u ytej kompozycji zapachowej
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Próg zapachu: brak danych
pH  (20°C, 1 %-towy r-r wodny ): 9,6 - 10,3
Temperatura topnienia/krzepni cia:   brak danych
Pocz tkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy
Temperatura zap onu: brak danych
Szybko  parowania: nie dotyczy
Palno :                                    brak danych
Górna/dolna granica wybuchowo ci:      brak danych
Pr no  par: nie dotyczy

sto  par: nie dotyczy
sto  (20°C): brak danych

Rozpuszczalno  w wodzie   (20°C): dobra
Wspó czynnik podzia u n-oktanol/woda: nie dotyczy
Temperatura samozap onu: brak danych
Temperatura rozk adu: brak danych
Lepko  (dynamiczna): nie dotyczy

ciwo ci wybuchowe: brak danych
ciwo ci utleniaj ce: nie dotyczy

9.2 Inne informacje

Brak

10. STABILNO  I REAKTYWNO

10.1 Reaktywno

Brak danych

10.2 Stabilno  chemiczna

Stabilny w warunkach zalecanego u ycia.

10.3 Mo liwo  wyst powania niebezpiecznych reakcji

Brak danych

10.4 Warunki, których nale y unika

Brak danych

10.5 Materia y niezgodne

Nieznane w warunkach zalecanego u ycia .

10.6 Niebezpieczne produkty rozpadu

Brak danych

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych

Informacja dotycz ca sk adników:

a) sole sodowe pochodnych C10-C13 alkilowych kwasu benzenosulfonowego / CAS: 68411-
     30-3

Toksyczno  ostra (skóra): LD50 > 2000 mg/kg (szczur, metoda OECD 402)
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Toksyczno  ostra (doustnie): LD50 = 1080 mg/kg (szczur, metoda OECD 401)
Dzia anie ce / dra ni ce na skór : dra ni ce, kategoria 2 ( królik, metoda OECD
404)
Powa ne uszkodzenie oczu / dzia anie dra ni ce na oczy: brak ( królik, metoda
OECD 405)
Dzia anie uczulaj ce: brak ( winka morska, metoda OECD 406- badanie uczulenia
skóry)
Dzia anie mutagenne na komórki rozrodcze: brak (mysz, szczur, droga pokarmowa,
metoda OECD 474)

b) sole sodowe sulfonowych kwasów C14 – 16 hydroksyalkano-  i C14 -16 alkenowych /
             CAS: 68439-57-6

Dzia anie ce / dra ni ce na skór : dra ni ce ( królik, metoda OECD 404)
Powa ne uszkodzenie oczu / dzia anie dra ni ce na oczy: brak
Dzia anie uczulaj ce: brak ( winka morska, metoda OECD 406- badanie uczulenia
skóry)

c) w glan sodu / CAS: 497-19-8
Toksyczno  ostra (doustnie): LD50 = 2800 mg/kg (szczur)
Toksyczno  ostra (przez kontakt ze skór  ): LD50 > 2000 mg/ kg  (królik)

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczno

Informacja dotycz ca sk adników:

a) sole sodowe pochodnych C10-C13 alkilowych kwasu benzenosulfonowego /
    CAS: 68411-30-3:

Toksyczno  ostra dla ryb:
LC50 = 5,9 mg / l (96 godzin, Brachydanio rerio; nowa nazwa: Danio rerio)

Toksyczno  ostra dla alg:
EC50 = 29 mg /l (96 godzin, Selenastrum capricornutum; nowa nazwa
Pseudokirchnerella  subcapitata)

Toksyczno  ostra dla bezkr gowców :
EC50 = 2,9 mg / l (48 godz. Daphnia magna, metoda OECD 202)

b) sole sodowe sulfonowych kwasów C14 – 16 hydroksyalkano-  i C14 -16 alkenowych /
    CAS: 68439-57-6

Toksyczno  ostra dla ryb:
LC50 = 3,4 – 4,9 mg / l (96 godz., Leuciscus idus )

Toksyczno  ostra dla bezkr gowców :
EC50 = 15 mg/l ( 24 godz., Daphnia magna )

Toksyczno  ostra dla alg:
EC50 = 45 mg / l ( 72 godz., metoda OECD 201)

c) w glanu disodu / CAS: 497-19-8
Toksyczno  ostra dla ryb:
LC50 = 300 mg/l (96 godzin, Lepomis macrochirus, metoda OECD 203)

Toksyczno  ostra dla bezkr gowców:
LC50 = 200 - 227 mg/l (48 godzin, Ceriodaphnia sp., metoda OECD 202)
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12.2 Trwa  i zdolno  do rozk adu

Informacja dotycz ca sk adników:

a) sól sodowa  pochodnych C10-C13 alkilowych kwasu benzenosulfonowego /
    CAS: 68411-30-3

Biodegradacja ostateczna aerobowa:
91 - 92 %,   metoda OECD 301 E (zmodyfikowana metoda OECD Screening Test)

b) sole sodowe sulfonowych kwasów C14 – 16 hydroksyalkano-  i C14 -16 alkenowych /
    CAS: 68439-57-6

Biodegradacja ostateczna aerobowa:
98 %,   metoda OECD 301 D (badanie zamkni tej butli)

Dla  niejonowego i anionowych   rodków powierzchniowo czynnych zawartych w produkcie
spe nione s  wymagania Rozporz dzenia (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 31 marca 2004 w sprawie detergentów.

12.3 Zdolno  do bioakumulacji

Nieznana

12.4 Mobilno  w glebie

Produkt jako dobrze rozpuszczalny w wodzie ma zdolno  do przenikania do wód gruntowych
i powierzchniowych.

12.5 Wyniki oceny w ciwo ci PBT i vPvB

Nie dotyczy - produkt nie zawiera substancji zidentyfikowanych jako trwa e, wykazuj ce
zdolno  do bioakumulacji i toksyczne (PBT) oraz substancji bardzo trwa ych i wykazuj cych
bardzo du  zdolno  do bioakumulacji (vPvB).

12.6 Inne szkodliwe skutki dzia ania

Brak danych

13. POST POWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Usuwanie produktu: w razie potrzeby nale y kontaktowa  si  z Dzia em Bezpiecze stwa i
Ochrony Henkel Polska Spó ka z o.o. Oddzia  Racibórz.

Usuwanie zanieczyszczonego opakowania: nie dotyczy.
Ca kowicie opró nione opakowania mog  by  traktowane jak odpad komunalny.

Klasyfikacja odpadów:
150101 ( dotyczy tektury -  opakowania transportowego)
150102 ( dotyczy tworzywa sztucznego – opakowania jednostkowego)
Stosowa  si  do obowi zuj cych przepisów:

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62 , poz. 628  z
pó niejszymi zmianami )
Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U.
Nr 63 , poz. 638  z pó niejszymi zmianami)
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14. INFORMACJE DOTYCZ CE TRANSPORTU

14.1 Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy

14.2 Prawid owa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy

14.3 Klas (-y) zagro enia w transporcie

Nie dotyczy

14.1 Grupa pakowania

 Nie dotyczy

14.5 Zagro enie dla rodowiska

Brak danych

14.6 Szczególne rodki ostro no ci dla u ytkowników

Brak.

14.7 Transport luzem zgodnie z za cznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC

Nie dotyczy.

15. INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, ochrony zdrowia i rodowiska
specyficzne dla substancji i mieszaniny

Przepisy krajowe / wewn trzwspólnotowe:
Rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny udzielania zezwole  i stosowania ogranicze
w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów,
zmieniaj ce dyrektyw  1999/45/WE oraz uchylaj ce rozporz dzenie Rady (WE) nr
1488/94, jak równie  dyrektyw  Rady 76/769/EWG i dyrektyw  Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
Rozporz dzenie (WE) nr 648 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca
2004 r. w sprawie detergentów
Rozporz dzenia Komisji  (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r ustalaj ce metody
bada  zgodnie z rozporz dzeniem (WWE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny udzielania zezwole  i
stosowania ogranicze  w zakresie chemikaliów (REACH)
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz.U.63 poz. 322) wraz z rozporz dzeniami wykonawczymi

15.2 Ocena bezpiecze stwa chemicznego

Nie dokonano oceny bezpiecze stwa chemicznego.
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16. INNE INFORMACJE

Pe ne brzmienie zwrotów R i H:
R22 - Dzia a szkodliwie po po kni ciu
R36 - Dzia a dra ni co na oczy
R38 - Dzia a dra ni co na skór
R41 - Ryzyko powa nego uszkodzenia wzroku

H302 Dzia a szkodliwie po po kni ciu
H315 Dzia a dra ni co na skór
H318 Powoduje powa ne uszkodzenie oczu
H319 Dzia a dra ni co na oczy

Wersja 3 karty charakterystyki nie wprowadza adnych zmian w porównaniu do wersji 2.
Aktualizacji dokonano wy cznie z uwagi na b dn  dat  aktualizacji podan  na 1 stronie
karty/w nag ówku (pomy ka w oznaczeniu roku w dacie aktualizacji: zamiast 2011 rok podano
2010 rok).

Powy sze informacje opracowano w oparciu o kart  charakterystyki Henkel CEE  SDS:
387889 i 386428 wydruk na dzie  20.09.2011.
Przedstawia si  je w celu zapewnienia wymogów bezpiecze stwa, a nie zagwarantowania
szczegó owych w ciwo ci mieszaniny.


