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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja/przedsiębiorstwa  

1.1. Identyfikator produktu  
 

Nazwa handlowa:   ZDROWA ROŚLINA OSIRYL® 

Kod produktu     1030003  
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 

odradzane      

Zastosowania zidentyfikowane: Stymulator wzrostu. 
Zastosowania odradzane:  Nie określono. 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  

Dostawca   SBM Life Science Sp. z o. o. 
North Gate, 
Ul. Bonifraterska 17 
00-203 Warszawa 

Numer telefonu  +48 22 635 46 44 
Dział odpowiedzialny   E-mail: sds@sbm-company.com 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
Telefon alarmowy  112 (24 h/dobę) lub 998 (Straż Pożarna, 24 h/dobę).  

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń  

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  

Klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania  
i pakowania, z późniejszymi zmianami. 
 
Mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka: 
Nie są spodziewane.  
Jednak u osób szczególnie wrażliwych może wystąpić podrażnienie górnych dróg oddechowych, skóry, 
oczu. W wyniku połknięcia znaczących ilości, może wystąpić podrażnienie błon śluzowych przewodu 
pokarmowego. 
 
Szkodliwe skutki działania na środowisko: 
Przy prawidłowym stosowaniu nie stwarza zagrożenia dla środowiska. 
 
Skutki działania związane z właściwościami fizycznymi: 
Nie są znane. 
 
2.2. Elementy oznakowania  
 
Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania  
i pakowania, z późniejszymi zmianami. 
 
Oznakowanie w zakresie dostawy i stosowania nie jest wymagane.  
 
 

https://poczta.wp.pl/k/
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Składniki stwarzające zagrożenie:    Brak 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:  Brak 
Hasło ostrzegawcze:      Brak 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:  Brak 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: Brak 
 
2.3 Inne zagrożenia  
Nie są znane. 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

3.2. Mieszaniny  

Identyfikator produktu: ZDROWA ROŚLINA OSIRYL® 

 
Charakterystyka chemiczna: 
Stymulator wzrostu na bazie lignosulfonianu. 
 
Składniki:  
Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.  
 

Nazwa substancji 

 
Nr rejestracji 

REACH: 
Nr CAS  Nr WE 

Ułamek masowy 
w % 

Klasy 
zagrożenia  

i 
kody kategorii 

Kody zwrotów 
wskazujących 

rodzaj 
zagrożenia 

Kationowy 
sulfonowany 

polimer 
karboksylowy 

Zwolniony z 
obowiązku 
rejestracji. 

Brak 
dostępnych 
informacji 

Brak 
dostępnych 
informacji 

Brak 
dostępnych 
informacji 

 
 

Brak 

 
 

Brak 

OSYR  
Brak 

dostępnych 
informacji 

Brak 
dostępnych 
informacji 

Brak 
dostępnych 
informacji 

40 
 

Brak 
 

Brak 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 
Porady ogólne 
Usunąć z zagrożonej strefy. Ułożyć i transportować poszkodowanego w stabilnej pozycji (bocznej 
ustalonej). Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i usunąć w bezpieczny sposób.  
W razie wypadku lub złego samopoczucia pokazać opakowanie lub etykietę 
 
Wdychanie  

Zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój. Jeżeli objawy nie ustępują, natychmiast wezwać 

lekarza. 

 

Kontakt ze skórą 

Dokładnie zmyć skórę dużą ilością wody z mydłem, a następnie spłukać wodą. Jeżeli objawy nie 

ustępują, skonsultować się z lekarzem. 

 

Kontakt z oczami 

Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 15 minut. Usunąć 

soczewki kontaktowe, jeżeli są obecne, po pierwszych 5 minutach, potem kontynuować płukanie oczu. 
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Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia. 

Połknięcie 

W razie wystąpienia objawów lub połknięcia dużych ilości, natychmiast skontaktować się z lekarzem.  
Nie wywoływać wymiotów. Nie podawać nic doustnie osobie nieprzytomnej. Jeżeli poszkodowany jest 
przytomny można podać do picia dużą ilość letniej wody niegazowanej. 
 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  
 
Objawy 
U osób szczególnie wrażliwych może wystąpić podrażnienie górnych dróg oddechowych. 
Przedłużony kontakt ze skórą u osób wrażliwych może spowodować mechaniczne podrażnienie skóry. 
W razie kontaktu z oczami może powodować mechaniczne podrażnienie oczu. 
W wyniku połknięcia znaczących ilości, może wystąpić podrażnienie błon śluzowych przewodu 
pokarmowego. 
 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym  
Leczenie objawowe. Nie ma specyficznego antidotum.  

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru  

5.1. Środki gaśnicze  
 
Odpowiednie:   
Rozproszony strumień wodny, dwutlenek węgla (CO2), piana, piasek. 
 
Niewłaściwe:   
Silny strumień wody.  
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  
W razie pożaru mogą uwalniać się: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2). 
 
5.3. Informacje dla straży pożarnej  
 
Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków 
W razie pożaru nie wdychać dymu. Ograniczyć rozprzestrzenianie się środków gaśniczych.  
Nie dopuścić do przedostania się wody z gaszenia pożaru do kanalizacji lub cieków wodnych. 
Zakładać gazoszczelną odzież ochronną i aparaty oddechowe niezależne od powietrza z otoczenia.  
Minimalne wymagania: norma EN 469 Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące  
odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej. 
 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych  
Usunąć z obszaru zagrożenia osoby niebiorące udziału w usuwaniu awarii. Unikać kontaktu z uwolnionym 
produktem lub zanieczyszczonymi powierzchniami. Nie pić, nie jeść i nie palić. Stosować indywidualne 
wyposażenie ochronne. Zapewnić sprawnie działającą wentylację ogólną. 
 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  
Nie dopuścić do zanieczyszczenia kanalizacji, gleby, wód powierzchniowych i wód gruntowych.  
Zachować i usunąć wodę po myciu. 
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6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia  
Zebrać wyciek przy użyciu chłonnego materiału (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny, uniwersalne 
absorbenty). Przenieść do odpowiedniego zamkniętego, oznakowanego pojemnika w celu usunięcia. 
Oczyścić zanieczyszczony obszar wodą zawierającą silny detergent. Dokładnie spłukać wodą. 
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji  
Informacje dotyczące bezpiecznego postępowania podano w sekcji 7.  
Informacje dotyczące indywidualnego wyposażenia ochronnego podano w sekcji 8.  
Informacje dotyczące postępowania z odpadami podano w sekcji 13. 
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  
Podjąć środki ostrożności, aby podczas pracy unikać bezpośredniego kontaktu z mieszaniną.  
Usunąć źródła ciepła i zapłonu. Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i miejscową. Nosić 
indywidualne wyposażenie ochronne.  
 
Środki higieny 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Przechowywać ubranie robocze oddzielnie. Natychmiast 
zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i usunąć w bezpieczny sposób. Ubranie, którego nie można 
wyczyścić musi być zniszczone (spalone). Nie wynosić odzieży poza miejsce pracy. Bezpośrednio po 
pracy umyć ręce, w razie potrzeby wziąć prysznic. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić.  
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności  
Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 
chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze < 50 °C, również z uwagi na 
jakość. Przechowywać w miejscu dostępnym tylko dla upoważnionych osób. Chronić przed dziećmi. 
Trzymać z dala od zwierząt. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem. Przechowywać z 
dala od materiałów niezgodnych.  
 
Wytyczne składowania 
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 
 
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe  
Należy zapoznać się z etykietą i/lub ulotką. 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej  

8.1. Parametry dotyczące kontroli  
Nie ma wyznaczonych najwyższych dopuszczalnych wartości w środowisku pracy. 
 
Wartości DNEL/DMEL  
Wartości DNEL/DMEL nie są dostępne.  
 
Wartości PNEC  
Wartości PNEC nie są dostępne. 
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8.2. Kontrola narażenia  

Indywidualne wyposażenie ochronne  
Prosimy przestrzegać uwag podanych na etykiecie lub stosować się do podanych wskazówek. 
 
Ochrona dróg oddechowych  W warunkach przemysłowych podczas operacji mieszania, ładowania            

i aplikacji produktu stosować ochrony dróg oddechowych zaopatrzone w 
półmaskę zgodną z normą EN 140 wyposażoną w filtr cząsteczkowy 
oznaczony symbolem P3 zgodny z normą EN 143 lub filtr A2P3 zgodny z 
normą EN 14387. 

 
Ochrona rąk Przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta rękawic oraz 

uwzględnić specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak 
ryzyko przecięcia, ścierania i czas kontaktu.  
Uprać lub usunąć rękawice w razie silnego zanieczyszczenia lub 
przetarcia. Używać rękawic z kauczuku nitrylowego zgodnych z normą 
EN 374. Szybkość przenikania > 480 min, grubość rękawic > 0,4 mm.   
 

Ochrona oczu   Okulary ochronne typu gogle zgodne z normą EN 166. 
 
Ochrona skóry i ciała Nosić standardowy kombinezon ochronny i odzież ochroną zgodną z 

normą EN 13034+A1:2010 lub EN 943. Ubranie ochronne z poliestru lub 

bawełny lub bawełny zakładać pod kombinezon odporny na chemikalia i 

prać w profesjonalnej pralni. Jeżeli kombinezon ochronny jest 

zachlapany, opryskany lub znacznie zabrudzony, należy go oczyścić, a 

następnie ostrożnie zdjąć i usunąć zgodnie z zaleceniami producenta. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne  

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych  

Wygląd:     lepka czarna ciecz 
Zapach:     łagodny 
Próg zapachu:    brak dostępnych informacji 
pH:      3,7 ± 0,7 
Temperatura topnienia / krzepnięcia: brak dostępnych informacji 
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 101 – 102 °C 
Temperatura zapłonu (flash point):  brak dostępnych informacji 
Szybkość parowania:    brak dostępnych informacji 
Palność:     nie dotyczy  
Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: brak dostępnych informacji 
Prężność par:     brak dostępnych informacji 
Gęstość par:     brak dostępnych informacji 
Gęstość względna:    1,23 
Rozpuszczalność w wodzie:  rozpuszcza się w wodzie 
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: brak dostępnych informacji 
Temperatura samozapłonu:  brak dostępnych informacji 
Temperatura rozkładu:   brak dostępnych informacji 
Lepkość:     brak dostępnych informacji 
Właściwości wybuchowe:   brak dostępnych informacji 
Właściwości utleniające:   brak dostępnych informacji 

9.2. Inne informacje  
Brak dostępnych danych   
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SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność  

10.1. Reaktywność  
W warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywności.  
 
10.2. Stabilność chemiczna  
W zalecanych warunkach stosowania i magazynowania mieszanina jest stabilna.  
 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  
Brak dostępnych informacji 
 
10.4. Warunki, których należy unikać  
Źródła ciepła i zapłonu. 
 
10.5. Materiały niezgodne  
Stężone kwasy, mocne zasady w szczególności potasowa, silne utleniacze, wapno. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
Dwutlenek siarki, amoniak. 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra    
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Działanie żrące/ drażniące na skórę:  
Brak działania drażniącego na skórę. 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Ocena STOT Działanie toksyczne na organy docelowe – narażenie jednorazowe  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Ocena STOT Działanie toksyczne na organy docelowe – narażenie powtarzane  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Ocena mutagenności  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.   
Ocena rakotwórczości  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Ocena działania szkodliwego na rozrodczość  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Ocena toksyczności rozwojowej  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Zagrożenie spowodowane aspiracją  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
 
Informacje o prawdopodobnych drogach narażenia i objawy 
Informacje odnoszą się do znacznych ilości produktu lub osób szczególnie wrażliwych: 
Wdychanie: podrażnienie górnych dróg oddechowych. 
Kontakt ze skórą: mechaniczne podrażnienie skóry. 
Kontakt z oczami: mechaniczne podrażnienie oczu. 
Połknięcie: podrażnienie błon śluzowych przewodu pokarmowego. 
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

12.1. Toksyczność  
Brak dostępnych informacji. 
 
Toksyczność dla mikroorganizmów 
 
BZT = 140 kg/t 
Bakteria 
Informacje te dotyczą mieszaniny. 
 
ChZT = 710 kg/t 
Bakteria 
Informacje te dotyczą mieszaniny. 
 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu  
Rozkład materii organicznej, powolna reakcja w środowisku tlenowym, metanizacja w środowisku 
beztlenowym. 
Koc: brak informacji. 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji  
Nie ulega bioakumulacji. 
 
12.4. Mobilność w glebie  
Mieszanina jest mobilna. 
 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  
Brak dostępnych informacji. 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
Brak dalszych dostępnych informacji 
 
Informacje uzupełniające 
W przypadku wycieku większych ilości do środowiska naturalnego powoduje wzrost BZT i ChZT.  
Zobacz etykietę produktu, aby uzyskać dodatkowe instrukcje dotyczące środków ostrożności w zakresie 
ochrony środowiska podczas stosowania produktu. 
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami  

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  

Produkt 
Pozostałości produktu zamknięte w oznakowanym opakowaniu przekazać firmie uprawnionej do odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów (np. spalarni). Niewielkie ilości można usunąć razem z odpadami 
komunalnymi. 
 
Opakowanie:  
Opakowania wielokrotnego użytku mogą być (po dokładnym oczyszczeniu) używane powtórnie. 
Opakowania jednorazowe (po dokładnym oczyszczeniu) przekazać do recyklingu. Zanieczyszczone 
opakowanie usuwać tak jak produkt. Nie używać ponownie pustych opakowań. 
 
Specjalne środki ostrożności:  
Zachować ostrożność podczas operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały dokładnie 
oczyszczone. Postępować zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w danej gminie. 
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Sugerowany kod odpadu: 
02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 

Przepisy prawne 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.0.21) z późn. zm. 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz.U.2013.0.888) z późn. zm 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania 
kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U.2013.0.1186). 
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U.2020.0.10). 
 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu  

14.1 – 14.5 Nie dotyczy. 
Zgodnie z ADN/ADR/RID/IMDG/IATA ten produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny. 
Klasyfikacja ta z zasady nie obowiązuje dla transportu tankowcem na śródlądowych drogach wodnych. 
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą. 
 
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Patrz, sekcje 6 do 8 w tej karcie charakterystyki. 
 
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie ma transportu luzem zgodnie z Kodeksem IBC. 
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych  

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 
substancji lub mieszaniny  
 
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2007.147.1033) z późn. zm. 
Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 
(Dz.U. UE seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 r.) z późn. zm.  
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające 
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U.UE 
seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 r.) z późn. zm.  
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011.63.322) z 
późn. zm.  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.2005.11.86) z późn. zm.  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2011.33.166) z późn. zm. 
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym 
(Dz.U.2000.26.313) z późn. zm. 
 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego  
Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie jest wymagana. 
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SEKCJA 16: Inne informacje 

 
Metoda klasyfikacji 
Klasyfikacja mieszaniny została dokonana zgodnie z metodami opisanymi w rozporządzeniu 1272/2008 ze 
względu na zagrożenia zdrowia i dla środowiska. 
 
Zalecenia dotyczące szkoleń pracowników  
Jako minimum zalecane są szkolenia BHP. Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik 
zobowiązany jest znać zasady BHP odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z chemikaliami, a przede 
wszystkim odbyć stosowne szkolenie stanowiskowe.  
 
Źródła:  

Karta charakterystyki w języku francuskim (stron 18) oznaczona: 

 Date de création : 19/02/2018 

 Date de révision : 09/09/2019 

 Version : 04 / France 
 

Skróty i akronimy 

ADN Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów 

niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi 

ADR Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych 

ATE Oszacowana toksyczność ostra 

CAS-Nr. Numer przypisany substancji chemicznej w Chemical Abstracts Service 

ECx Stężenie efektywne – efektywne stężenie substancji powodujące reakcję na poziomie 

x% maksymalnej wartości 

EINECS Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym 

ELINCS Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych 

EN Norma Europejska 

EU Unia Europejska 

IATA International Air Transport Association - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników 

Powietrznych 

IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) - Międzynarodowy kodeks w sprawie przewozu 

chemikaliów luzem (Kodeks IBC) 

ICx Medialne stężenie powodujące x% zahamowanie danego parametru, np. wzrostu w 

określonym przedziale czasowym 

IMDG International Maritime Dangerous Goods - Międzynarodowy morski kodeks towarów 

niebezpiecznych 

LCx Stężenie śmiertelne - stężenie, przy którym obserwuje się zgon x% badanych zwierząt 

w określonym przedziale czasowym 

LDx Dawka śmiertelna – dawka, przy której obserwuje się zgon x% badanych zwierząt w 

określonym przedziale czasowym 

LOEC/LOEL 

 

Najniższe stężenie/poziom, przy którym pojawia się istotny efekt działania substancji 

toksycznej. 

MARPOL MARPOL - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 

przez statki 
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Nr WE Numer referencyjny przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie 

Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS – ang. European 

Inventory of Existing Chemical Substances), w Europejskim Wykazie Notyfikowanych 

Substancji Chemicznych (ELINCS – ang. European List of Notified Chemical 

Substances) lub w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-

longer polymers". 

OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

RID Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 

TWA Średnia ważona w czasie 

UN Organizacja Narodów Zjednoczonych 

WHO Światowa Organizacja Zdrowia 

z późn. zm. Z późniejszymi zmianami 

Nr  Numer 

BHP  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

BZT     Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen 
ChZT                Chemiczne zapotrzebowanie na tlen 

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki są zgodne z wymogami Rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 i wszelkimi kolejnymi zmianami. Niniejsza karta uzupełnia instrukcje 
użytkownika, ale ich nie zastępuje. Informacje, które zawiera oparte są na aktualnym stanie 
wiedzy dostępnej w momencie przygotowania karty. Wymagane informacje są zgodne z obecną 
legislacją WE. Użytkownikom przypomina się o potencjalnym ryzyku związanym ze stosowaniem 
produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także o obowiązku przestrzegania wszelkich 
dodatkowych wymagań krajowych. 
Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 i na zasadzie odstępstwa 
nie spełnia wymogów załącznika do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 
2020 r. 
 


