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Inter Team Przemysław Róg 
ul. Poligonowa 18, 44-251  Rybnik 
tel. 48 32 42 46 330 

     
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

Podstawa:  
Rozporządzenie komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)  
data sporządzenia: 29.08.2005r./ aktualizacji: 21.11.2018r                 Wersja: 8 
SEKCJA 1. 
IDENTYFIKACJA  SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 
 1.1.  Identyfikator produktu:  AS - Mydło w płynie kremowe 
 1.2.  Istotne zidentyfikowane zastosowania  mieszaniny oraz zastosowania odradzane: 
 Zastosowanie zidentyfikowane: Preparat przeznaczony do mycia i pielęgnacji skóry. 
 Użycie mieszaniny: produkt do użytku profesjonalnego 
 Zastosowanie odradzane: Każdy rodzaj zastosowania nie wymieniony powyżej oraz w pkt. 7.3 
 1.3.  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:   
 Nazwa i adres firmy: INTER TEAM, 44-251  Rybnik, ul.  Poligonowa 18, www.interteam.com.pl, tel/fax: 032/ 42 46 330 
 Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Przemysław Róg, e-mail: firma@interteam.com.pl 
 1.4.  Telefony alarmowe: 032/ 43 30 456 w godzinach 8:00 – 16:00; 998 lub 112 w całej Polsce 
SEKCJA 2. 
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

  

 2.1. Klasyfikacja mieszaniny.  
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 2015/830  
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów rozporządzenia CLP.  
Zagrożenie dla zdrowia: produkt może działać słabo drażniąco w kontakcie z oczami.  
Zagrożenia fizyczne/chemiczne: nie ma.  
Zagrożenie pożarowe: produkt niepalny.  
2.2. Elementy oznakowania.  
Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008:  
Mieszanina nie wymaga oznakowania ostrzegawczego na opakowaniach, zgodnie z Rozporządzeniem CLP.  
Piktogram: Nie wymagany.  
Hasło ostrzegawcze: Nie wymagane.  
Zwroty R określające rodzaj zagrożenia: Nie wymagane.  
Zwroty S określające środki ostrożności: Nie wymagane. 
2.3.  Inne zagrożenia: 
Mieszanina nie zawiera substancji zidentyfikowanej jako trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) oraz substancji 

 bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB). 
SEKCJA 3. 
SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 3.1.  Substancje – nie dotyczy 
 3.2.  Mieszaniny 

Nazwa chemiczna      Nazwa wg INCI CAS     WE INDEKS Nr rejestracji Stężenie 
% 

Klasyfikacja  
WE Nr 1272/2008 (CLP) 

Alkohole C12-14 
etoksylowane (1-
2,5TE) siarczanowe, 
sole sodowe, 

Sudium Laureth Sulfate 68891-38-3 500-234-8 Brak 
danych 

01-211-9488639-16-
0010 

5-7 
 
 
 

Skin Irrit.2, H315 
Eye Dam.1, H318 
Aquatic Chronic.3, H412 

1-Propanaminium, 3-
amino-N-
(karboksymetylo)-
N,N-dimetyle-, 
pochodne N-C8-18-
acylowe, 
wodorotlenki, sól 
obojętna 

Cocamidopropyl Betaine Brak danych 931-296-8 Brak 
danych 

01-211-9488533-30-
XXXX 

3-5 Eye Dam.1, H318 
Aquatic Chronic.3, H412 

Amidy, C8-18 
parzyste i C18 
nienasycone, N,N-
bis(hydroksyetylowe) 

Cocamide Dea 68603-42-9  931-329-6 Brak 
danych 

01-2119490100-53-
000-3 

1-2 Skin Irrit.2, H315 
Eye Dam.1, H318 
Aquatic Chronic.2, H411 

Komentarz części składowych: pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w sekcji 16. 
 
SEKCJA 4. 
ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
 4.1.  Opis środków pierwszej pomocy 
 W razie dostania się do dróg oddechowych: nie istnieje zagrożenie 
 Przy kontakcie ze skórą: nie istnieje zagrożenie 
 Przy kontakcie z oczami: dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą przy otwartych powiekach, przez co najmniej 15min. W przypadku podrażnienia 
 lub uszkodzenia skonsultować się z lekarzem 
 Przy spożyciu: wypłukać usta i popić dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skonsultować się z lekarzem. 
 4.2.  Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
 Nie dotyczy 
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SEKCJA 5. 
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
 5.1.  Środki gaśnicze 
 Stosowany środek gaszący:  woda, piana, proszek. Sam produkt nie pali się. Dostosować gaszenie do warunków otoczenia. 
 Niewłaściwe środki gaśnicze:   Brak 
 5.2.  Szczególne zagrożenia związane z substancja lub mieszaniną 
 Szczególne zagrożenia wynikające z właściwości preparatu, produktów spalania, powstających gazów: w wyniku pożaru mogą się tworzyć 
 szkodliwe dla zdrowia opary – stosować środki ochrony dróg oddechowych 
 Środki gaśnicze, nieodpowiednie ze wzgl. bezpieczeństwa:   brak 
 5.3.  Informacje dla straży pożarnej 
 Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków: podstawowy sprzęt ochrony osobistej. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadków chemicznych 
 zapewnia odzież stosowana przez strażaków, włączając hełmy, buty ochronne i rękawice. 
 Dodatkowe wskazówki: pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę używaną do gaszenia ognia muszą być usunięte zgodnie z przepisami. 
SEKCJA 6. 
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
 6.1.  Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
 Nie dotyczy 
 6.2.  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

W przypadku uwolnienia się większych ilości preparatu należy nie dopuścić do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Nie są wymagane 
żadne środki specjalne 

 6.3.  Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
 Metody zapobiegające rozprzestrzeniania się wycieku: o ile to możliwe, zlikwidować wyciek, uszczelnić, uszkodzone opakowania umieścić w 
 pojemniku ochronnym. Większe ilości mieszaniny zebrać za pomocą czerpaków, szmat itp. do dowolnego pojemnika odpornego na działanie   

                    wody. Zabrudzoną powierzchnię spłukać dużą ilością wody. 

 6.4.  Odniesienia do innych sekcji 
 Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w sekcji 1.  Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej 
 umieszczono w sekcji 8.Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. 
SEKCJA 7. 
POSTĘPOWANIE Z MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 
 7.1.  Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
 Mieszanina nie wymaga specjalnego postępowania. Przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP. 
 7.2.  Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności 
 Należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym, niedostępnym dla dzieci.  Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
 opakowaniach, z dala od źródeł otwartego ognia, ciepła, zapłonu, w temp.  5-30° C. Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni 
 słonecznych. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt. 
 7.3.  Szczególne zastosowania końcowe 
 Nie określono 
SEKCJA 8. 
KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 8.1.  Parametry dotyczące kontroli 
 Wartości graniczne narażenia : brak 
 
 8.2.  Kontrola narażenia 
 Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Przed 
 przerwą i po pracy umyć dokładnie ręce wodą. Stosowane wyposażenie ochronne  powinno spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 
 Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r (Dz.U. Nr 259, poz. 2173) 
 Stosowne techniczne środki kontroli; należy stosować zabezpieczenia techniczne pozwalające na utrzymanie  poziomu narażenia poniżej 
 zalecanych statutowych granic. 
 Indywidualne wyposażenie ochronne, środki zachowania higieny: podczas stosowania preparatu nie spożywać posiłków, nie pić, nie palić tytoniu.  
 Myć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. Trzymać z daleka od żywności, napojów i pasz. 
 Ochrona oczu lub twarzy: Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzona normą powinno być stosowane w przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, 
 że jest to konieczne w celu uniknięcia narażenia poprzez chlapnięcie, mgiełki, gazu lub pyłu. Zalecane: dokładnie dopasowane okulary ochronne 
 typu gogle, a w przypadku powstania aerozoli – ochrona twarzy (norma EN 166:2001 EN 172:1994/A1:2000  EN 172:1994/A2:2001 EN ISO   
  
 
 8.2. Kontrola narażenia.  

Zalecenia odnośnie wyposażenia technicznego:  
Wentylacja ogólna.  
Zalecenia odnośnie środków ochrony indywidualnej.  
a) Ochrona dróg oddechowych - nie jest wymagana;  
b) Ochrona oczu – nie jest wymagana  
Stosowanie powszechne (użycie opakowania jednostkowego).  
Nie są wymagane specjalne środki ochrony.  
Kontrola narażenia środowiska.  
Dodatkowe informacje w Sekcji 7. Brak dalszych informacji.  

 

SEKCJA 9. 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 9.1.  Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych: 
 Postać 
 Stan - ciecz  
 Kolor – charakterystyczny dla użytych barwników 
 Zapach – charakterystyczny dla użytej kompozycji zapachowej 
 Wartość pH: w stanie dostawy w temp. 20°C – 5,4 – 5,7 
 Wrzenia / zakres temp. wrzenia: nie dotyczy 
 Zapłonu: nie dotyczy 
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 Samozapłonu – brak danych 
 Gęstość w temp. 20°C: 1,02 – 1,07g /cm³ 
 Lepkość w temp. 20°C: 350 - 450 mPas  
 Rozpuszczalność w wodzie - rozpuszczalny bez ograniczeń. 
 9.2 Inne informacje: brak dodatkowych informacji 
SEKCJA 10. 
STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 10.1.  Reaktywność  
 Dla tego produktu lub jego składników nie ma jednoznacznych danych testowych dotyczących reaktywności. Należy unikać łączenia tego 
 preparatu  z innymi. 
 10.2.  Stabilność chemiczna 
 Produkt jest trwały przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu. 
 10.3.  Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
 W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne reakcje. 
 10.4.  Warunki, których należy unikać 
 Nie są znane w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania (patrz: sekcja 7). 
 10.5.  Materiały niezgodne 
 Nie dotyczy 
 10.6.  Niebezpieczne produkty rozkładu 
 W celu szczegółowego zapoznania się z produktami rozkładu należy przeczytać części 10.3 – 10.5. W zależności od warunków rozkładu, w jego 
 wyniku mogą się uwalniać złożone mieszaniny substancji chemicznych: dwutlenek węgla, tlenek węgla i inne związki organiczne. 
SEKCJA 11. 
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
  

11.1 Informacje dotyczące skutków 
toksykologicznych. 

Na skórze  

 
 
nie stwierdzono  

W oku  nie stwierdzono  
Uczulenie  brak znanych uczuleń  
Inne  brak danych  
 
SEKCJA 12. 
INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 12.1.  Nie istnieją dane poparte doświadczeniami dotyczące właściwości eko-toksykologicznych samej mieszaniny. 
 Toksyczność 
 Alkohole C12-14 etoksylowane (1-2,5TE) siarczanowe, sole sodowe 
 Desmodesmus subspicatus – glony – EC50 – 2,6 mg/l/72h 
 Daphnia magna -rozwielitka – EC50 – 7,2 mg/l/48h 
 Brachydanio rerio – ryba – LC50 – 7,1 mg/l/96h 
 Daphnia magna – rozwielitka – NOEC- 018 mg/l/21dni 
 Pimephales promela – ryba – NOEC – 1 mg/l/45dni 
 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetyle-, pochodne N-C8-18-acylowe, wodorotlenki, sól obojętna 
 Pimephales promela – ryba – LC50 – 1,1 mg//l96h  
 Amidy, C8-18 parzyste i C18 nienasycone, N,N-bis(hydroksyetylowe) 
 Rośliny wodne  – EC50 – 0,32 mg/l/48h 
 Rośliny wodne – LC50 – 2,4mg/l/96h 
 Ryby – LC50 – 2 mg/l/96h 
 Mikroorganizm – LC50 – 1 mg/l/96h 
 Glon – EC50 – 0,39 mg/l/72h 
 12.2.  Trwałość i zdolność do rozkładu 
 Alkohole C12-14 etoksylowane (1-2,5TE) siarczanowe, sole sodowe 
 Biodegradowalność: 68%, 28 dni, test EU EEC C.4-D 
 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetyle-, pochodne N-C8-18-acylowe, wodorotlenki, sól obojętna 
 Biodegradowalność: 76,3%, 28 dni, test EU EEC C.4-D 
 Amidy, C8-18 parzyste i C18 nienasycone, N,N-bis(hydroksyetylowe) 
 Łatwo biodegradowalny, 71,1 %, 28 dni 
 12.3.  Zdolność do bioakumulacji 
 Alkohole C12-14 etoksylowane (1-2,5TE) siarczanowe, sole sodowe 
 LogPow 1,38Potencjalna bioakumulacja niska, LogPow  >1, woda – 1,38 
 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetyle-, pochodne N-C8-18-acylowe, wodorotlenki, sól obojętna 
 Potencjalna bioakumulacja niska, BCF 71 
 Amidy, C8-18 parzyste i C18 nienasycone, N,N-bis(hydroksyetylowe) 
 Nie dotyczy 
 12.4. Mobilność w glebie 
 Alkohole C12-14 etoksylowane (1-2,5TE) siarczanowe, sole sodowe 
 brak danych 
 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetyle-, pochodne N-C8-18-acylowe, wodorotlenki, sól obojętna 
 brak danych 
 Amidy, C8-18 parzyste i C18 nienasycone, N,N-bis(hydroksyetylowe) 
 Niedostępne 
 12.5.  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
 Alkohole C12-14 etoksylowane (1-2,5TE) siarczanowe, sole sodowe 
 Brak dostępnych danych 
 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetyle-, pochodne N-C8-18-acylowe, wodorotlenki, sól obojętna 
 Brak dostępnych danych 
 Amidy, C8-18 parzyste i C18 nienasycone, N,N-bis(hydroksyetylowe) 
 Niedostępne 
 12.6.  Inne szkodliwe skutki działania 
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 Alkohole C12-14 etoksylowane (1-2,5TE) siarczanowe, sole sodowe 
 Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach 
 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetyle-, pochodne N-C8-18-acylowe, wodorotlenki, sól obojętna 
 Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach 
 Amidy, C8-18 parzyste i C18 nienasycone, N,N-bis(hydroksyetylowe) 
 Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach 
 
 
 
 
 
 
 
SEKCJA 13. 
POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI  
 Małe ilości (u konsumenta) traktować, jak odpady z gospodarstwa domowego. Duże ilości odpadów opakowaniowych i odpadowego preparatu 
 unieszkodliwiać zgodnie z obwiązującymi przepisami (patrz SEKCJA 15) 
 13.1.  Metody unieszkodliwiania odpadów 
 Produkt: przekazać zakładowi utylizacji 
 Opakowanie: może być przekazane do recyklingu 
SEKCJA 14. 
INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 Preparat nie podlega przepisom ADR. Nie jest niebezpieczny w trakcie transportu drogą lądową, morską czy lotniczą. Należy zachować 
 standardowe zasady ochrony opakowań przed uszkodzeniami oraz warunki zabezpieczające przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami 
 mechanicznymi. 
 Transport lądowy (RID/ADR) – nie dotyczy, Transport morski (IMDG) – nie dotyczy, Transport lotniczy (IATA) – nie dotyczy, Transport luzem z
 godnie z załącznikiem II do Konwencji MARPOL 73/78 i Kodeksem IBC – nie dotyczy 
SEKCJA 15 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 15.1.  Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny 
 Prawo polskie: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i  
                     natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 817). 

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, Dz.U. 63, poz. 322 z pózn. zmianami 
- Ustawa o preparatach biobójczych (Dz.U 2002 Nr 175, poz. 1433)  
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, Dz.U. Nr 136, poz. 964 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin  
- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w  sprawie 

oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin ((Dz. U. 2015, poz.675)  
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których 

opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie, Dz.U. z 2012 
r. poz. 688 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w s-prawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin, 
Dz.U. z 14 września 2012, poz. 1018 

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, Dz.U. Nr 227, poz. 1367. 
  Przepisy Wspólnoty Europejskiej: 

- Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

- Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 1907/2006 z 
późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów. 
- Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 19072006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 
- Rozporządzenie komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)  
 15.2.  Ocena bezpieczeństwa chemicznego – nie dokonano 
SEKCJA 16. 
INNE INFORMACJE 
 Zakres wystawiania karty charakterystyki:  
 Bezpieczeństwo produktu - pełny tekst klasyfikacji CLP/GHS 
 Skin Irrit.2  - działanie drażniące na skórę, kat.2 
 Eye Dam.1 - poważne uszkodzenie oczu, kat.1 
 Aquatic Chronic.3 –  stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat.3 
 Aquatic Chronic.2 - stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat.2 
 Pełny tekst skróconych zwrotów H 
 H315 – działa drażniąco na skórę 
 H318 – powoduje poważne uszkodzenie oczu 
 H411 - działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 
 H412 - działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 
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SEKCJA 16. 
INNE INFORMACJE 
 W celu dokonania klasyfikacji mieszaniny wykorzystano metodę obliczeniową, na podstawie zawartości składników stwarzających zagrożenie 
 zgodnie z Rozporządzeniem 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.Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku). Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualne dostępne dane charakteryzujące 
 produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta INTER  TEAM Rybnik.  Karta nie jest świadectwem jakości 
 preparatu, należy ją traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu.  Zwracamy uwagę 
 Użytkownika na możliwość wystąpienia ryzyka przy stosowaniu produktu do innych celów, niż ten, do którego jest przeznaczony. Na Użytkowniku 
 ciąży wyłączna odpowiedzialność za stosowanie wszystkich środków ostrożności koniecznych przy używaniu tego preparatu. Preparat
 przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Posiada Producencką Deklarację Zgodności Produktu Nr 2/U/2009. 
 Zmiany w karcie: zmieniono dane producenta i osoby odpowiedzialnej za sporządzenie karty charakterystyki 
 Szkolenia: Zaleca się, by osoby mające bezpośredni kontakt z preparatem odbyły specjalistyczne szkolenia na temat postępowania                                      
 z niebezpiecznymi substancjami i  preparatami chemicznymi, niebezpiecznymi dla zdrowia lub życia. 
 Instruktaż: 
 Przestrzegać zaleceń zawartych w danej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego. 
 Źródło danych: 
 Skład produktu w sekcji 3 Karty podano zgodnie z informacjami z sekcji 3 karty producentów / dostawców,  baz danych oraz obowiązujących
 przepisów dotyczących substancji i preparatów niebezpiecznych. 
 Firma zastrzega sobie prawo modyfikacji danych bez powiadomienia. Jakiekolwiek zmiany danych spowodują aktualizacje karty charakterystyki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


