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Sekc ja  1 :  Identyf ik ac ja  subs tanc j i /mie szan in y  i  identy f i kac ja  p rzeds i b io r s twa  

1.1  Identyfikator produktu 

 Nazwa produktu:   neomoscan Sepa  
Numer produktu:   2100  

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

 Zastosowania zidentyfikowane: rodki pior ce i czyszcz ce (w tym produkty na bazie rozpuszczalników). 

Zastosowania odradzane:   nie okre lono. 

1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki 

 Producent:   Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG 

 Adres:      Mühlenhagen 85 D-20539 Hamburg, Niemcy 

 Telefon/Fax:   +49 40 78960 / +49 40 78960 200 

 Dystrybutor:   Dr. Weigert Polska Sp. z o.o. 

 Adres:     ul. Wybrze e Gdy skie 6D, 01-531 Warszawa, Polska 

 Telefon/Fax:   + 48 22 616 02 23 / + 48 22 617 81 21 

 Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kart  charakterystyki: office_pl@drweigert.com 
       biuro@thetaconsulting.pl 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (stra  po arna), 999 (pogotowie medyczne) 
 

Sekcja  2:  I d e nt yf i ka c ja  zag r o  

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

 Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 2 H411 

 Mo e powodowa  korozj  metali. Powoduje powa ne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Powoduje powa ne 
uszkodzenie oczu. Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne. Dzia a toksycznie na organizmy wodne, 
powoduj c d ugotrwa e skutki. 

2.2 Elementy oznakowania 

 Piktogramy okre laj ce rodzaj zagro enia i has o ostrzegawcze 

 

  

NIEBEZPIECZE STWO 

 

 Nazwy niebezpiecznych sk adników wymienione na etykiecie  

 Zawiera:  wodorotlenek potasu; chloran (I) sodu. 

 Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia 
 H290  Mo e powodowa  korozj  metali. 

H314  Powoduje powa ne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
H410  Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki. 

 Zwroty wskazuj ce rodki ostro no ci 

 P273  Unika  uwolnienia do rodowiska. 
P280  Stosowa  r kawice ochronne/odzie  ochronn /ochron  oczu/ochron  twarzy. 
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 P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR  (lub z w osami): Natychmiast zdj  ca  zanieczyszczon   

  odzie . Sp uka  skór  pod strumieniem wody lub prysznicem. 

P305+P351+P338  W  PRZYPADKU  DOSTANIA  SI  DO  OCZU:  Ostro nie  p uka  wod  przez  kilka  minut.  Wyj   
  soczewki kontaktowe, je eli s  i mo na je atwo usun . Nadal p uka . 
P310  Natychmiast skontaktowa  si  z O RODKIEM ZATRU / lekarzem. 

 

Uzupe niaj ce zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia 
 EUH031  W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. 

2.3 Inne zagro enia 

 Komponenty produktu nie spe niaj  kryteriów klasyfikacji jako PBT lub vPvB zgodnie z za cznikiem XIII 
rozporz dzenia REACH. Produkt nie zawiera sk adników wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 
ust. 1 jako posiadaj ce w ciwo ci zaburzaj ce funkcjonowanie uk adu hormonalnego ani sk adników  
o w ciwo ciach zaburzaj cych funkcjonowanie uk adu hormonalnego zgodnie z kryteriami okre lonymi  
w rozporz dzeniu 2017/2100/UE lub rozporz dzeniu 2018/605/UE w st eniu równym lub wi kszym od 0,1 %. 

 

Se kc j a  3 :  Sk ad / i nf orm a cj a  o  s k ad ni k ach 

3.1 Substancje 

 Nie dotyczy.  

3.2 Mieszaniny 
 

 Numer CAS: 1310-58-3 
Numer WE: 215-181-3 
Numer indeksowy: 019-002-00-8 
Numer rejestracji w ciwej:  
01-2119487136-33-XXXX 

wodorotlenek potasu 1) 
Met. Corr. 1 H290, Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1A H314 
Specyficzne st enia graniczne: 
Skin Corr. 1B H314: 2 %  C < 5 % 
Eye Irrit. 2 H319: 0,5 %  C < 2 % 
Skin Corr. 1A H314: C  5 % 
Skin Irrit. 2 H315: 0,5 %  C < 2 % 

10-<25 % 

 Numer CAS: 7681-52-9 
Numer WE: 231-668-3 
Numer indeksowy: 017-011-00-1 
Numer rejestracji w ciwej:  
01-2119488154-34-XXXX 

chloran (I) sodu  
Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335, 
Aquatic Acute 1 H400 (M=10), Aquatic Chronic 1 H410 (M=1) 
EUH031* 
Specyficzne st enia graniczne: 
EUH031: C  5 % 

1-<10 % 

 

 * Dodatkowe kody zwrotów wskazuj cych rodzaj zagro enia 
1) Substancja z okre lon  na poziomie krajowym warto ci  najwy szego dopuszczalnego st enia w rodowisku pracy. 

 Pe en tekst zwrotów H przytoczony zosta  w sekcji 16 karty. 
 Sk ad zgodne z rozporz dzeniem o detergentach (648/2004/WE) wraz z pó n. zm.: 

 Zawiera: fosfoniany (< 5 %); zwi zki wybielaj ce na bazie chloru (< 5 %). 
 

Se kc j a  4 :  rod ki  p ie rwsze j  p omoc y  

4.1 Opis rodków pierwszej pomocy 

 W kontakcie ze skór : natychmiast skonsultowa  si  z lekarzem. Zdj  zanieczyszczon  odzie . Nara one partie 
skóry zmy  dok adnie wod . Za  sterylny opatrunek. 

 W kontakcie z oczami: natychmiast skontaktowa  si  z lekarzem okulist . Chroni  niepodra nione oko, wyj  szk a 
kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przep ukiwa  dok adnie wod  przez 15 min. Unika  silnego strumienia wody - 
ryzyko uszkodzenia rogówki. Za  sterylny opatrunek. 

 W przypadku spo ycia: nie wywo ywa  wymiotów. Wyp uka  usta wod . Nigdy nie podawa  niczego do ust osobie 
nieprzytomnej. Natychmiast wezwa  lekarza, pokaza  opakowanie lub etykiet . 
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 Po nara eniu drog  oddechow : skonsultowa  si  z lekarzem w razie wyst pienia niepokoj cych dolegliwo ci. 

Wyprowadzi  poszkodowanego na wie e powietrze, zapewni  ciep o i spokój.  

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

 W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, zawienie, podra nienie, ból, ryzyko powa nego uszkodzenia oczu. 
W kontakcie ze skór : zaczerwienienie, podra nienie, oparzenia, martwica.  
Po po kni ciu: ból brzucha, md ci, poparzenia ust, gard a i prze yku, ryzyko perforacji prze yku  
i dka. 
Po nara eniu drog  oddechow : mo liwe wyst pienie podra nienia b ony luzowej dróg oddechowych, kaszel. 

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

 Decyzj  o sposobie post powania ratunkowego podejmuje lekarz po dok adnej ocenie stanu poszkodowanego. 
Leczy  objawowo. 

 

Se kc j a  5 :  Pos t p owan ie  w  p r z yp ad ku  p o ar u  

5.1 rodki ga nicze 

 Odpowiednie rodki ga nicze: rodki ga nicze dopasowa  do materia ów zgromadzonych w najbli szym 
otoczeniu.  
Niew ciwe rodki ga nicze: zwarty strumie  wody – niebezpiecze stwo rozprzestrzenienia po aru. 

5.2 Szczególne zagro enia zwi zane z substancj  lub mieszanin  

 Podczas spalania mog  tworzy  si  szkodliwe gazy zawieraj ce tlenki w gla, chlor, chlorowodór oraz inne 
niezidentyfikowane produkty rozk adu termicznego. Unika  wdychania produktów spalania, mog  stwarza  
zagro enie dla zdrowia. 

5.3 Informacje dla stra y po arnej 

 rodki ochrony ogólnej typowe w przypadku po aru. Nie nale y przebywa  w zagro onej ogniem strefie bez 
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezale nym obiegiem powietrza. 
Pojemniki nara one na dzia anie ognia lub wysokiej temperatury mog  eksplodowa  (wzrost ci nienia 
spowodowany rozk adem podchlorynu sodu). Zagro one ogniem pojemniki ch odzi  z bezpiecznej odleg ci 
rozpylonym strumieniem wody. Zbiera  zu yte rodki ga nicze. Nie nale y dopu ci  do przedostania si  wody 
ga niczej do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. 

 

Sekcja  6:  Pos t p owa n i e  w  p r z yp ad k u  n i e zam i e r zon e g o  u wol n i e n i a  d o  r o d owi s k a  

6.1 Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
 Dla osób nienale cych do personelu likwiduj cego skutki awarii: ograniczy  dost p osób postronnych do obszaru 

awarii do czasu zako czenia odpowiednich operacji oczyszczania. W przypadku du ych wycieków odizolowa  
zagro ony obszar. Stosowa rodki ochrony indywidualnej. Unika  zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie wdycha  par 
produktu. Zapewni  odpowiedni  wentylacj . Natychmiast zetrze  rozlany produkt – ryzyko po lizgni cia si .  

 Dla osób likwiduj cych skutki awarii: dopilnowa , aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadza  wy cznie 
przeszkolony personel. Stosowa  odzie  ochronn  odporn  na chemikalia. 

6.2 rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska 
 W przypadku uwolnienia wi kszych ilo ci produktu nale y poczyni  kroki w celu niedopuszczenia do 

rozprzestrzenienia si  w rodowisku naturalnym. Powiadomi  odpowiednie s by ratownicze. 

6.3 Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si  ska enia i s ce do usuwania ska enia 
 Wyciek zebra  za pomoc  materia ów wch aniaj cych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wi ce, 

krzemionka itp.) i umie ci  w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materia  potraktowa  jak odpady. Oczy ci  
zanieczyszczone miejsce.  
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6.4 Odniesienia do innych sekcji 
 Post powanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. 

rodki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty.  
 

Se kcj a  7 :  Pos t p ow ani e  z  sub s tanc jami  i  m ie szan in ami  or az  i ch  mag az ynow ani e  

7.1 rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania 
 Pracowa  zgodnie z zasadami bezpiecze stwa i higieny. Unika  zanieczyszczenia oczu i skóry. Stosowa rodki 

ochrony indywidualnej. Nie wdycha  par produktu. Przed przerw  i po zako czeniu pracy umy  r ce. Zadba  
o w ciw  wentylacj  pomieszczenia, w którym produkt jest stosowany. Nie miesza  z kwasami. Nie zlewa  resztek 
do oryginalnego opakowania – zanieczyszczenia wzmagaj  rozk ad NaClO. Opakowanie zamyka  zakr tk  
wyposa on  w system odgazowywania. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotycz ce wszelkich wzajemnych niezgodno ci 

 Przechowywa  tylko w oryginalnych, szczelnie zamkni tych opakowaniach w suchym, ch odnym i dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywa  razem z artyku ami ywno ciowymi i paszami dla zwierz t. Nie 
magazynowa  razem z materia ami niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5). Nie zamyka  gazoszczelnie 
pojemnika. Chroni  przed wiat em i bezpo rednim nas onecznieniem. Zalecana temperatura magazynowania  
0-25 °C. 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) ko cowe 
 

Brak informacji o zastosowaniach innych ni  wymienione w podsekcji 1.2. 
 

Se kc j a  8 :   Kont ro la  n ara en i a/ rodk i  o chrony  ind ywid ua lne j  

8.1 Parametry dotycz ce kontroli 

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB 
chlor [CAS 7782-50-5]* 0,7 mg/m3 1,5 mg/m3 — — 

wodorotlenek potasu [CAS 1310-58-3] 0,5 mg/m3 1 mg/m3 — — 

 * Dla komponentu chloran (I) sodu nie ma okre lonych warto ci NDS, natomiast nale y kontrolowa  st enie chloru – produktu 
rozk adu. 

Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pó n. zm. 
 Zalecane procedury monitoringu 

Nale y zastosowa  procedury monitorowania st  niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury 
kontroli czysto ci powietrza w miejscu pracy - o ile s  one dost pne i uzasadnione na danym stanowisku – zgodnie 
z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzgl dnieniem warunków panuj cych w miejscu nara enia 
oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i cz stotliwo  bada  i 
pomiarów powinny spe nia  wymagania zawarte w rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. 
U. 2011, Nr 33, poz. 166 wraz z pó n. zm.). 

8.2 Kontrola nara enia 

 Stosowne techniczne rodki kontroli  

Przestrzega  ogólnych zasad bezpiecze stwa i higieny. Podczas pracy nie je , nie pi   
i nie pali  tytoniu. Unika  zanieczyszczenia oczu i skóry. Zapewni  odpowiedni  wentylacj  ogóln  i/lub 
miejscow . Je eli podczas procesów pracy wyst puje niebezpiecze stwo kontaktu pracowników  
z rodkami cymi — nie dalej ni  20 m w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane s  te procesy, 
powinny by  zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpiecze stwa) do obmycia ca ego cia a oraz 
oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu. Natychmiast zdj  zanieczyszczona odzie . Nie wdycha  
par produktu. Natychmiast zdj  zanieczyszczona odzie . Nie wdycha  par produktu. 
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 Indywidualne rodki ochrony takie jak indywidualne wyposa enie ochronne  

Konieczno  zastosowania i dobór odpowiednich rodków ochrony indywidualnej powinny uwzgl dnia  rodzaj 
zagro enia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposób post powania z produktem. 
Stosowane rodki ochrony indywidualnej musz  spe nia  wymagania zawarte w rozporz dzeniu (UE) 2016/425 
oraz w odpowiednich normach. Pracodawca obowi zany jest zapewni rodki ochrony odpowiednie do 
wykonywanych czynno ci oraz spe niaj ce wszystkie wymagania jako ciowe, w tym równie  ich konserwacj   
i oczyszczanie. Wszelki zanieczyszczony lub uszkodzony sprz t ochrony osobistej musi by  natychmiast 
wymieniony. 

 Ochrona r k i cia a 

Stosowa  odporne na chemikalia r kawice ochronne (EN 374). Zalecany materia  na r kawice: neopren (grubo  
 0,65 mm, czas przebicia > 480 minut), kauczuk nitrylowy (grubo  0,4 mm, czas przebicia > 480 minut), 

kauczuk butylowy (grubo  0,7 mm, czas przebicia > 480 minut). Nosi  odzie  ochronn . 

 
Przy stosowaniu r kawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi nale y pami ta  o tym, e podane poziomy 
skuteczno ci i odpowiadaj ce im czasy przebicia nie oznaczaj  rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy, gdy  
na t  ochron  wp ywa wiele czynników, jak np. temperatura, oddzia ywanie innych substancji itp. Zaleca si  natychmiastow  
wymian  r kawic, je li wyst pi  jakiekolwiek oznaki ich zu ycia, uszkodzenia lub zmiany w wygl dzie (kolorze, elastyczno ci, 
kszta cie). Nale y przestrzega  instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania r kawic, ale równie  przy ich czyszczeniu, 
konserwacji i przechowywaniu. Wa ny jest równie  prawid owy sposób zdejmowania r kawic tak, aby unikn  zanieczyszczenia 

k podczas wykonywania tej czynno ci. 

 Ochrona oczu 
Stosowa  szczelne okulary ochronne lub ochron  twarzy (EN 166).  

 Ochrona dróg oddechowych 

W przypadku powstawania par i aerozoli stosowa  sprz t poch aniaj cy lub poch aniaj co-filtruj cy 
odpowiedniej klasy ochronnej (klasa 1/ochrona przed parami o st eniu obj to ciowym w powietrzu nie 
przekraczaj cym 0,1%; klasa 2/ ochrona przed parami o st eniu w powietrzu nie przekraczaj cym 0,5%; klasa 
3/ ochrona przed parami o obj to ciowym st eniu w powietrzu do 1%). W przypadkach, kiedy st enie tlenu 
wynosi  19 % i/lub max. st enie substancji  toksycznej w powietrzu wynosi  1,0 % obj.  nale y zastosowa  
sprz t izoluj cy. 

 Kontrola nara enia rodowiska 

Unika  zrzutów do rodowiska, nie wprowadza  do kanalizacji. Ewentualne emisje z uk adów wentylacyjnych 
i urz dze  procesowych powinny by  sprawdzane w celu okre lenia ich zgodno ci  z wymogami prawa 
o ochronie rodowiska. 

 

Se kc j a  9 :  c i wo c i  f i z yc zne  i  che mi c zne  

9.1 Informacje na temat podstawowych w ciwo ci fizycznych i chemicznych 

 Stan skupienia:     ciecz 
Kolor:      jasno ty 
Zapach:      charakterystyczny 
Temperatura topnienia/krzepni cia:   nie oznaczono 
Temperatura wrzenia lub pocz tkowa  
temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ok. 100 °C 
Palno  materia ów:    nie dotyczy 
Dolna i górna granica wybuchowo ci:  nie oznaczono  
Temperatura zap onu:    nie oznaczono  
Temperatura samozap onu:   nie oznaczono 
Temperatura rozk adu:    nie oznaczono 
pH:      ok. 14  
Lepko  kinematyczna:    nie oznaczono 
Rozpuszczalno :     rozpuszczalny w wodzie   



  neomoscan Sepa 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

[Sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) wraz z pó n. zm.] 

Data aktualizacji: 17.11.2022 r. Wersja: 7.0/PL 
 

  str. 6/11 
 

 
 Wspó czynnik podzia u n-oktanol/woda 

(warto  wspó czynnika log):    nie oznaczono  
Pr no  pary:     nie oznaczono 

sto  lub g sto  wzgl dna:   1,27 g/cm3 (20 °C) 
Wzgl dna g sto  pary:    nie oznaczono  
Charakterystyka cz steczek:   nie oznaczono 

9.2 Inne informacje 

Zawarto  lotnych zwi zków organicznych:  0 % 
 

Se kc j a  10 :  Stab i l no  i  re akt ywn o  

10.1 Reaktywno   
 Produkt reaktywny. Mo e powodowa  korozj  metali. Patrz tak e podsekcja 10.3-10.5. 

10.2 Stabilno  chemiczna 

 Przy prawid owym u ytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny. 

10.3 Mo liwo  wyst powania niebezpiecznych reakcji 

 Reaguje z kwasami z wydzieleniem chloru, reaguje z metalami lekkimi z wydzieleniem wodoru. Nie miesza  
z innymi produktami o charakterze kwasowym. Unika  zwi zków amoniowych – w reakcji tworzy si  amoniak. 

10.4 Warunki, których nale y unika  

 Unika  kontaktu z metalami. Unika  bezpo redniego nas onecznienia. 

10.5 Materia y niezgodne 

 Silne utleniacze, metale, kwasy, zwi zki amonowe. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozk adu 

 Chlor, dwutlenek chloru, chlorowodór. 
 

Se kc j a  11 :  Inf orma c je  to ksy kol og iczn e  

11.1 Informacje na temat klas zagro enia zdefiniowanych w rozporz dzeniu (WE) nr 1272/2008 

 Toksyczno  komponentów 
chloran (I) sodu [CAS 7681-52-9] 

LD50 (doustnie, szczur)    1100 mg/kg 

LC50 (skóra, królik)    > 10000 mg/kg 

wodorotlenek potasu [CAS 1310-58-3] 

LD50 (doustnie, szczur)    333 mg/kg  

 Toksyczno  mieszaniny 

Toksyczno  ostra 

Toksyczno  ostr  mieszaniny (ATEmix) wyliczono na podstawie odpowiedniego wspó czynnika przeliczeniowego 
zawartego w Tabeli 3.1.2. za cznika I do rozporz dzenia CLP wraz z pó n. zm. 

ATEmix (doustnie)    > 2000 mg/kg  

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Dzia anie ce/dra ni ce na skór  
Powoduje powa ne oparzenia skóry.   
Powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy 
Powoduje powa ne uszkodzenia oczu. 
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 Dzia anie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skór  

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 

 Dzia anie mutagenne na komórki rozrodcze 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Dzia anie rakotwórcze 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Szkodliwe dzia anie na rozrodczo  
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – nara enie jednorazowe 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 

 Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – nara enie powtarzane 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Zagro enie spowodowane aspiracj  
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 

 Informacje dotycz ce prawdopodobnych dróg nara enia 

Drogi nara ania: kontakt ze skór , kontakt z oczami, po nara eniu drog  oddechow  i po po kni ciu. Wi cej 
informacji na temat wp ywu wywieranego ka  mo liw  drog  nara enia patrz podsekcja 4.2. 

Objawy zwi zane z w ciwo ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi 

Patrz podsekcja 4.2. 

Opó nione, natychmiastowe oraz przewlek e skutki krótko- i d ugotrwa ego nara enia 
Patrz podsekcja 4.2. 

11.2 Informacje o innych zagro eniach 

 ciwo ci zaburzaj ce funkcjonowanie uk adu hormonalnego 
Produkt nie zawiera sk adników wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadaj ce 

ciwo ci zaburzaj ce funkcjonowanie uk adu hormonalnego ani sk adników o w ciwo ciach zaburzaj cych 
funkcjonowanie uk adu hormonalnego zgodnie z kryteriami okre lonymi w rozporz dzeniu 2017/2100/UE lub 
rozporz dzeniu 2018/605/UE w st eniu równym lub wi kszym od 0,1 %.  
Inne informacje 
Nie s  znane. 

 

Se kc j a  12 :  Inf orma c je  e k olog icz ne  

12.1 Toksyczno  
Toksyczno  komponentów 
chloran (I) sodu [CAS 7681-52-9]  
Toksyczno  dla ryb LC50   0,06 mg/l/96h (Oncorchynhus mykiss) 
Toksyczno  dla rozwielitek EC50  0,141 mg/l/48h (Daphnia magna, OECD 202) 
Toksyczno  dla bakterii EC50  > 3 mg/l/3h (osad czynny) 

wodorotlenek potasu [CAS 1310-58-3] 
toksyczno  dla ryb LC50   80 mg/l/24 h  
Toksyczno  mieszaniny 
Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne. Dzia a toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e 
skutki. Ze wzgl du na wysokie pH produkt wymaga neutralizacji przed wprowadzeniem do oczyszczalni cieków. 

12.2 Trwa  i zdolno  do rozk adu 

 Chloran (I) sodu jest nietrwa y w wodzie i glebie przy obecnosci substancji organicznych. 
  



  neomoscan Sepa 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

[Sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) wraz z pó n. zm.] 

Data aktualizacji: 17.11.2022 r. Wersja: 7.0/PL 
 

  str. 8/11 
 

 
12.3 Zdolno  do bioakumulacji 

 Bioakumulacja nie jest oczekiwana. 

12.4 Mobilno  w glebie 

 Mobilno  sk adników mieszaniny zale y od ich w ciwo ci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunków 
abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunków klimatycznych, pory roku oraz organizmów 
glebowych. 

12.5 Wyniki oceny w ciwo ci PBT i vPvB 

 Produkt nie zawiera komponentów spe niaj cych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z za cznikiem XIII rozporz dzenia 
REACH. 

12.6 W ciwo ci zaburzaj ce funkcjonowanie uk adu hormonalnego 
 Produkt nie zawiera sk adników wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadaj ce 

ciwo ci zaburzaj ce funkcjonowanie uk adu hormonalnego ani sk adników o w ciwo ciach zaburzaj cych 
funkcjonowanie uk adu hormonalnego zgodnie z kryteriami okre lonymi w rozporz dzeniu 2017/2100/UE lub 
rozporz dzeniu 2018/605/UE w st eniu równym lub wi kszym od 0,1 %. 

12.7 Inne szkodliwe skutki dzia ania 

 Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzaj ca zagro enie dla warstwy ozonowej. Nale y rozwa  mo liwo  
innych szkodliwych skutków oddzia ywania substancji / poszczególnych sk adników mieszaniny na rodowisko 
(np. wp yw na wzrost ocieplenia globalnego). 

 

 

Se kc j a  13 :   Pos t p owani e  z  od p ad ami  

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

 Zalecenia dotycz ce mieszaniny: nie deponowa  razem z odpadami komunalnymi. Pozosta ci produktu usuwa  
do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. Kod odpadu nale y 
nada  w miejscu jego wytwarzania.  

 Zalecenia dotycz ce zu ytych opakowa : odzysk / recykling / likwidacj  odpadów opakowaniowych 
przeprowadza  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Tylko opakowania ca kowicie opró nione mog  by  
przeznaczone do recyklingu.  
Krajowe akty prawne: ustawa o odpadach (t.j. Dz. U. 2022, poz. 699, wraz z pó n. zm.), ustawa o gospodarce opakowaniami  
i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1114, wraz z pó n. zm.). 
Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pó n. zm. i 94/62/WE wraz z pó n. zm. 

 

Se kc j a  14 :  Inf orma c je  d ot yc z ce  t r ansp ortu  

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 

  UN 1719 

14.2 Prawid owa nazwa przewozowa UN 

 MATERIA CY CIEK Y ZASADOWY I.N.O. (WODOROTLENEK POTASU, CHLORAN (I) SODU) 

 
14.3 Klasa(-y) zagro enia w transporcie 

 8 

14.4 Grupa pakowania 

 II 

14.5 Zagro enia dla rodowiska 

 Mieszanina stanowi zagro enie dla rodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach transportowych.  
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14.6 Szczególne rodki ostro no ci dla u ytkowników 

 Podczas manipulowania adunkiem stosowa rodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcj  8.  

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO 

 Nie dotyczy. 
 

Se kc j a  15 :  Inf orma c je  d ot yc z ce  p rze p is ów p r awn ych 

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

 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1816). 
Rozporz dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwy szych dopuszczalnych 
st  i nat  czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, wraz z pó n. zm.). 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022, poz. 699, wraz z pó n. zm.). 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1114,  
wraz z pó n. zm.). 

 
Rozporz dzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10). 
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada  i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
w rodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166, wraz z pó n. zm.). 
Umowa ADR dotycz ca mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 
IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code. 
IATA Dangerous Goods Regulations. 
1907/2006/WE Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 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 (EWG) nr 793/93 i 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 wraz z pó n. zm.  
1272/2008/WE Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 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 wraz z pó n. zm.  
2020/878/UE Rozporz dzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniaj ce za cznik II do rozporz dzenia (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowanych ogranicze  w zakresie 
chemikaliów. 
2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiaj ca pierwsz  list  indykatywnych warto ci granicznych 
nara enia na czynniki zewn trzne podczas pracy w zwi zku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony 
zdrowia i bezpiecze stwa pracowników przed ryzykiem zwi zanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy. 
2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiaj ca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych warto ci 
nara enia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniaj ca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE. 
2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiaj ca trzeci wykaz wska nikowych warto ci nara enia 
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniaj ca dyrektyw  Komisji 2000/39/WE. 

 
2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiaj ca czwarty wykaz wska nikowych dopuszczalnych 
warto ci nara enia zawodowego zgodnie z dyrektyw  Rady 98/24/WE oraz zmieniaj ca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 
2000/39/WE i 2009/161/UE. 
2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 pa dziernika 2019 r. ustanawiaj ca pi ty wykaz wska nikowych dopuszczalnych 
warto ci nara enia zawodowego zgodnie z dyrektyw  Rady 98/24/WE oraz zmieniaj ca dyrektyw  Komisji 2000/39/WE. 
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylaj ca 
niektóre dyrektywy wraz z pó n. zm. 
94/62/WE Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  20  grudnia  1994  r.  w  sprawie  opakowa  i  odpadów  
opakowaniowych wraz z pó n. zm. 
2016/425/UE Rozporz dzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  9  marca  2016  r.  w  sprawie  rodków  ochrony  
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. 
648/2004/WE Rozporz dzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów  
wraz z pó n. zm. 

15.2 Ocena bezpiecze stwa chemicznego 

 Zgodnie z rozporz dzeniem REACH nie ma obowi zku przeprowadzania oceny bezpiecze stwa chemicznego dla 
mieszanin chemicznych. 
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Se kc j a  16 :  Inn e  in f o rmac j e  

 Pe en tekst zwrotów H z sekcji 3 karty 

 H290  Mo e powodowa  korozj  metali. 
H302  Dzia a szkodliwie po po kni ciu. 
H314  Powoduje powa ne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
H315  Dzia a dra ni co na skór . 
H318  Powoduje powa ne uszkodzenie oczu. 
H319  Dzia a dra ni co na oczy. 
H335  Mo e powodowa  podra nienie dróg oddechowych. 
H400  Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
H410  Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki. 
H411  Dzia a toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki. 
EUH 031  W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. 

 Wyja nienie skrótów i akronimów 
NDS   Najwy sze Dopuszczalne St enie 
NDSCh   Najwy sze Dopuszczalne St enie Chwilowe 
NDSP   Najwy sze Dopuszczalne St enie Pu apowe 
DSB  Dopuszczalne St enie w materiale Biologicznym 
PBT  Substancja trwa a, wykazuj ca zdolno  do bioakumulacji i toksyczna 
vPvB  Substancje bardzo trwa e i o bardzo du ej zdolno ci do bioakumulacji 
Acute Tox. 4 Toksyczno  ostra kat. 4 
Aquatic Acute 1 Stwarzaj ce zagro enie dla rodowiska wodnego – zagro enie ostre kat. 1 
Aquatic Chronic 1 Stwarzaj ce zagro enie dla rodowiska wodnego – zagro enie przewlek e kat. 1 
Aquatic Chronic 2 Stwarzaj ce zagro enie dla rodowiska wodnego – zagro enie przewlek e kat. 2 
Eye Dam. 1 Powa ne uszkodzenie oczu kat. 1 
Eye Irrit. 2 Dzia anie dra ni ce na oczy kat. 2 
Skin Corr. 1A  Dzia anie ce kat. 1A 
Skin Corr. 1B  Dzia anie ce kat. 1B 
Skin Irrit. 2 Dzia anie dra ni ce na skór  kat. 2 
STOT SE 3 Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – nara enie jednorazowe kat. 3 
Met. Corr. 1 Substancja lub mieszanina powoduj ca korozj  metali kat. 1 

 
 

 Szkolenia 
Przed  przyst pieniem  do  pracy  z  produktem  u ytkownik  powinien  zapozna  si  z  zasadami  BHP  odno nie  
obchodzenia si  z chemikaliami, a w szczególno ci odby  odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby zwi zane 
z transportem materia ów niebezpiecznych w my l Umowy ADR powinny zosta  odpowiednio przeszkolone  
w zakresie wykonywanych obowi zków (szkolenie ogólne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpiecze stwa. 

 Odniesienia do kluczowej literatury i róde  danych 
Karta zosta a opracowana na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta, danych 
literaturowych, internetowych baz danych (np. ECHA,TOXNET, COSING) oraz posiadanej wiedzy  
i do wiadczenia, z uwzgl dnieniem aktualnie obowi zuj cych przepisów prawnych. 

 Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny  
Klasyfikacji dokonano na podstawie danych fizykochemicznych mieszaniny i zawarto ci sk adników 
niebezpiecznych metod  obliczeniow  w oparciu o wytyczne rozporz dzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z pó n. 
zm. 
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 Dodatkowe informacje  

Data aktualizacji:   17.11.2022 r. 

Wersja:    7.0/PL 

Zmiany:     sekcje: 1-16 
Karta wystawiona przez:  THETA Consulting Sp. z o.o. (na podstawie danych producenta) 

 Powy sze informacje powsta y w oparciu o aktualnie dost pne dane charakteryzuj ce produkt oraz do wiadczenie i wiedz  
posiadan  w tym zakresie przez producenta. Nie stanowi  one opisu jako ciowego produktu ani przyrzeczenie okre lonych 

ciwo ci. Nale y je traktowa  jako pomoc dla bezpiecznego post powania w transporcie, sk adowaniu i stosowaniu 
produktu. Nie zwalnia to u ytkownika od odpowiedzialno ci za niew ciwe wykorzystanie powy szych informacji oraz z 
przestrzegania wszystkich norm prawnych obowi zuj cych w tej dziedzinie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikaj cej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, 
adaptowanie, przekszta canie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o.o. jest 

zabronione. 

 


