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Pledge Aerozol – Multi-Surface Original             
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Data druku 05.08.2008

Data zmian 05.08.2008                                                                    Numer MSDS 350000007737

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dane produktu

Nazwa produktu      Pledge Aerozol – Multi-Surface Original
Zastosowanie preparatu  Czyszczenie/polerowanie mebli

Firma                      SC Johnson Ltd.

                                               Frimley Green

                                               Camberley

                                               Surrey

                                               GU16 7AJ

Telefon                                  +441276852000

Adres e-mail       ask.uk@scj.com

Telefon alarmowy        82 12 12 12 (całodobowy)

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zalecenia dla ludzi i środowiska
Nie  sklasyfikowany  jako  niebezpieczny  według  Spisu  Preparatów  Niebezpiecznych  (99/45/EC)  i
poprawek.  Celowe  złe  użycie  poprzez  świadome  zagęszczanie  I  wdychanie  preparatu  może  być
szkodliwe lub śmiertelne.

Oczy Może powodować podrażnienia.
Brak szkodliwych efektów przy zalecanym użyciu.

Skóra Może podrażniać skórę.
Brak szkodliwych efektów przy zalecanym użyciu.

Wdychanie Celowe złe użycie poprzez świadome zagęszczanie i wdychanie   
preparatu może być szkodliwe lub śmiertelne.
Brak szkodliwych efektów przy zalecanym użyciu.

Połknięcie Może powodować problem z żołądkiem.
Brak szkodliwych efektów przy zalecanym użyciu.

Potencjalny wpływ na środowisko Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska według 
Dyrektywy 1999/45/EC I poprawek.

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składniki niebezpieczne



Nazwa chemiczna Nr CAS Symbol Zwroty R Zawarto ść

Nafta odczyszczona 64742-48-9 Xn R10R65R66R67 >= 5.00 - < 10.00

4. PIERWSZA POMOC

Wdychanie Wyjść na świeże powietrze.
Jeżeli nastąpią trudności w oddychaniu, zasięgnąć pomocy medycznej.

Skóra Spłukać dużą ilością wody.
W przypadku pojawienia się nieustępującego podrażnienia, zasięgnąć 
pomocy medycznej.

Oczy Spłukać dużą ilością wody.
W przypadku pojawienia się nieustępującego podrażnienia, zasięgnąć 
pomocy medycznej.

Połknięcie NIE wywoływać wymiotów.
Przepłukać usta wodą.
W razie nie ustępowania objawów, zasięgnąć pomocy medycznej.

5. POSTĘPOWANIE W WYPADKU POŻARU

Środki gaśnicze Używać środków gaśniczych odpowiednich do środowiska I okoliczności.

Szczególne zagrożenia Produkty rozkładu mogą być szkodliwe dla zdrowia.
przy gaszeniu W przypadku pożaru i/lub wybuchu nie wdychać oparów.

Podgrzanie może spowodować wybuch.

Szczególne środki ochronne W przypadku pożaru stosować maski tlenowe
dla straży pożarnej. Używać odpowiedniej odzieży i rękawic ochronnych

Odnosić się do odpowiednich przepisów UE i lokalnych 
gdzie jest to wymagane.

6. POSTĘPOWANIE PRZY PRZYPADKOWYM UWOLNIENIU DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności Stosować sprzęt ochronny.
Usunąć wszelkie źródła zapłonu.

Środki ostrożności środowiska Zadbać o nieprzedostanie się i nieskażenie środowiska.
Poza normalnym użytkowaniem, zapobiegać przedostaniu 
się do środowiska.

Metody usuwania W razie uszkodzenia puszki z aerozolem:
Opanować wyciek, i zebrać niepalnym materiałem chłonnym, (np. piasek, 
ziemia, ziemia okrzemkowa,  wermikulit) i umieścić w pojemniku do 
usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami  (patrz sekcja 13).

7. POSTEPOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Post ępowanie
Bezpieczne postepowanie Nie wdychać oparów i nie rozpylać w powietrze.

Ochrona osobista patrz sekcja 8.
Nie przebijać.



Nie używać w miejscach bez odpowiedniej wentylacji.
Ochrona przed ogniem 
i wybuchem Nie rozpylać przy otwartym ogniu lub tlących się materiałach.

Trzymać z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

Przechowanie 

Warunki przechowania  UWAGA: Aerozol pod ciśnieniem. Trzymać z dala od bezpośredniego 
światła słonecznego i temperatur powyżej 50°C. Nie otwierać na siłę i nie 
wrzucać do ognia nawet po zużyciu.
Nie rozpylać na otwarty płomień ani na rozgrzane obiekty.
Zakaz palenia.
Trzymać z dala od dzieci.

Stabilność przechowywania Przy zalecanym przechowywaniu nie dochodzi do rozkładu.

8. KONTROLA NARA ŻENIA/ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Składniki z parametrem kontroli w miejscu pracy
Nie zawiera substancji z limitem narażenia.

Środki ochrony osobistej
Ochrona rąk  Używać odpowiednich rękawic.

Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać wymogi Dyrektywy UE 
89/689/EEC i standard EN 374 w niej opisany.
Przed zdjęciem rękawic, umyć je woda i mydłem.

Ochrona oczu  Brak szczególnych wymagań.

Ochrona skóry i ciała Wyprać skażone ubranie przed ponownym użyciem.

Środki higieny  Postępować zgodnie z przepisami BHP.
Myć ręce przed przerwami i na koniec dnia pracy.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Wygląd
Stan  aerozol
Kolor białawy
Zapach  charakterystyczny

Dane bezpiecze ństwa
pH nie dotyczy
Punkt zapłonu  nie dotyczy
Ciśnienie oparów  brak danych
Gęstość  0.97 g/cm3 przy 20 °C
Rozpuszczalność w wodzie nieistotna
Rozpuszczalność rozpuszczalny
w innych rozpuszczalnikach 
Lepkość ok.3,750 – 10,000 mm2/s przy 20 °C

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki do unikania Ciepło, płomienie i iskry.
Materiały do unikania  Brak.
Szkodliwe produkty rozkładu Stabilny w normalnych warunkach.



Groźne reakcje chemiczne Brak znanych.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Toksyczność  LD50 szacowana > 2 g/kg
Toksyczność przy wdychaniu Brak szkodliwych efektów przy zalecanym użyciu.
Toksyczność na skórze Brak szkodliwych efektów przy zalecanym użyciu.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dalsze informacje ekologiczne
Dodatkowe  informacje  ekologiczne  :  Preparat  nie  sklasyfikowany  jako  niebezpieczny  dla  środowiska
według Dyrektywy 1999/45/EC, z poprawkami.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Produkt Nie usuwać odpadów do kanału ściekowego..
Nie zanieczyszczać stawów, cieków wodnych lub rowów, chemikaliami 
lub zużytymi pojemnikami.
Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Recyklingować puste opakowania.

Skażone opakowania Nie używać ponownie pustych opakowań.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport l ądowy
• ADR:

Numer UN 1950
Klasa 2
Oznaczenia ADR/RID 2.2
Grupa pakowania
Właściwa nazwa wysyłki AEROSOLS, duszący
Wyjątki Ograniczone wyjątki od przepisów mogą być stosowane przy małych 

ilościach środka.

Transport morski
• IMDG:

Numer UN 1950
Klasa 2
Grupa pakowania
Oznaczenia ADR/RID 2.2
Właściwa nazwa wysyłki AEROSOLS, duszący
EmS F - D, S - U
Szkodliwy dla środowiska wodnego
Wyjątki Ograniczone wyjątki od przepisów mogą być stosowane przy małych 

ilościach środka.

Transport lotniczy
•  ICAO/IATA



Wyjątki SC Johnson przeważnie nie wysyła produktów drogą powietrzną, nie 
stwierdzono zatem czy pojemnik produktu spełnia obowiązujące przepisy 
IATA/ICAO. Należy się odnieść do Przepisów o Towarach 
Niebezpiecznych IATA/ICAO w celu uzyskania szczegółowych informacji 
o transporcie powietrznym.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Oznaczenia według Dyrektyw UE.
Zwroty S S 2 Trzymać z dala od dzieci.

S16 Trzymać z dala od źródeł zapłonu – zakaz palenia.
S23 Nie wdychać aerozolu.
S51 Używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Specjalne oznaczenia 10% masy zawartości jest łatwopalna.
niektórych środków 

Pojemnik pod ciśnieniem. Trzymać z dala od bezpośredniego światła 
słonecznego i temperatur powyżej 50°C. Nie przekuwać i nie palić nawet 
po zużyciu. Nie rozpylać na otwarty płomień ani na tlący się materiał.

Produkt klasyfikowany i oznaczony zgodnie z Dyrektywą 1999/45/EC.

Przepisy o detergentach
Zawiera
< 5% surfaktantów nie-jonowych, > = 5% i < 15% węglowodorów alifatycznych,
Równie ż zawiera
perfumę 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde Butylphenyl 
Methylpropional Hexyl Cinnamal

16. INNE INFORMACJE

Dalsze informacje
Pełne brzmienie zwrotów R z sekcji 2 i 3

R10 Łatwopalny.
R65 Szkodliwy: może powodować uszkodzenia płuc przy połknięciu.
R66 Wielokrotne narażenie może powodować wysychanie i pękanie skóry.
R67 Opary mogą powodować senność i zawroty głowy.

Informacje  zawarte  w  niniejszej  Karcie  są  prawdziwe  i  oparte  na  naszej  najlepszej
wiedzy  i  danych  aktualnych  w  czasie  publikacji.  Informacje  te  mają  służyć  jako
wskazówki przy bezpiecznych posługiwaniu się, używaniu, transporcie, magazynowaniu,
usuwaniu  i  uwalnianiu  produktu  i  nie  powinny  być  traktowane  jako  gwarancja  lub
specyfikacja jakości. Informacje odnoszą się tylko do konkretnego produktu i mogą nie
być prawdziwe dla jakichkolwiek połączeń produktu z innymi środkami lub procesów nie
opisanych w dokumencie.


