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Karta charakterystyki mieszaniny  

Data sporządzenia karty :  18.08.2020 r. 

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 

PRZEDSIĘBIORSTWA  

1.1. Identyfikator produktu  

Nazwa i numer identyfikacyjny:  

HAND CLEANER 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 

odradzane  

Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym. 

Zastosowania odradzane: inne niż wymienione powyżej.  

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  

Producent:  

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski  

ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 

Stalowa Wola 

osoba odpowiedzialna za kartę: barbara.gajda@cerkamed.pl 

1.4. Numer telefonu alarmowego  

Numer telefonu dostawcy: (15) 842 35 85 (7:00 – 14:30).  

Telefon ratunkowy czynny całodobowo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:  tel. 112 lub 

998 lub najbliższa terenowa jednostka PSP.  

SEKCJA  2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ  

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja mieszaniny zgodna z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008: Flam. Liq. 2, H225  

Eye Irrit. 2, H319  

Pełny tekst powyższych zwrotów podano w punkcie 16.  
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2.2 Elementy oznakowania  

Oznakowanie według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008:  

Piktogramy zagrożeń:  

 

Hasło ostrzegawcze: UWAGA  

Zwroty wskazujące rodzaj zagroeżnia:  

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.   

Działa drażniąco na oczy.  

Zwroty wskazujące środki ostrożności:  

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i 

innych źródeł zapłonu. Nie palić. 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.  

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  

Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym 

i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z 

przepisami krajowymi. 

2.3. Inne zagrożenia  

Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z kryteriami załącznika XIII REACH.  
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SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH  

3.1. Substancje: Nie dotyczy.   

 

3.2. Mieszaniny:  

W tabeli podano składniki niebezpieczne wchodzące w skład mieszaniny stwarzające zagrożenie 

dla zdrowia lub środowiska zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008:   
Nr CAS  Nr WE  Nr indeksowy  Nr 

rejestracyjny  

REACH  

%  

wagowy  

Nazwa  Klasyfikacja 

wg CLP  

67-63-0  200-661-7  603-117-00-0  01-2119457558- 

25-XXXX  

70  propan-2-ol  Flam. Liq. 2, H225  

Eye Irrit. 2, H319  

56-81-5  200-289-5  Nie dotyczy  Nie dotyczy  <2  gliceryna  Nie dotyczy  

7722-84-1  231-765-0  008-003-00-9  01-2119485845- 

22-XXXX  

<0,2  nadtlenek wodoru, 

roztwór 30%  

Acute Tox. 4, H302  

Acute Tox. 4, H332  

Eye Dam. 1, H318  

Aq. Chronic 3, H412  
 

SEKCJA  4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY  

4.1. Opis środków pierwszej pomocy  

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W razie potrzeby 

konsultować się z okulistą.  

W PRZYPADKU SPOŻYCIA: Nie wywoływać wymiotów. Skontaktować się z lekarzem. 

NARAŻENIE DROGĄ ODDECHOWĄ: Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Skontaktować 

się z lekarzem.  
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4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  

W kontakcie z oczami powoduje podrażnienie.  

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 

postępowania z poszkodowanym  

Leczenie objawowe. Lekarzowi udzielającemu pomocy udostępnić kartę charakterystyki.   

SEKCJA  5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU  

5.1. Środki gaśnicze  

Odpowiednie środki gaśnicze: dwutlenek węgla, suche proszki gaśnicze, piany gaśnicze odporne na 

alkohol, rozproszone prądy wody, piasek.  

Niewłaściwe środki gaśnicze: woda w zwartym strumieniu.  

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Podczas 

pożaru mogą powstawać toksyczne tlenki.  

5.3. Informacje dla straży pożarnej Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków: Strażacy 

powinni nosić odpowiednie ubrania oraz indywidualne aparaty oddechowe z zamkniętym obiegiem 

powietrza. Podstawowy poziom ochrony odzież stosowaną przez strażaków podczas wypadków 

chemicznych (niezależny aparat oddechowy oraz pełną odzież ochronną, w tym kaski, buty 

ochronne i rękawiczki).   

Pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić, rozpylając z bezpiecznej 

odległości wodę (niebezpieczeństwo pęknięcia pojemnika pod ciśnieniem).   
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SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA 

DO ŚRODOWISKA  

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych  

 

Dla osób nie należących do personelu biorącego udział w akcji ratowniczej:  

W razie wycieku zawiadomić otoczenie, usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące 

udziału w likwidowaniu awarii. W przypadku większego wycieku wezwać Państwową Straż 

Pożarną. Odizolować miejsce wycieku możliwie szybko przez wyszkolone osoby. Usunąć źródła 

zapłonu z pobliża miejsca wycieku. Zapoznać się z informacjami w sekcji 8 dotyczącymi środków 

ochrony indywidualnej.  

Dla osób należących do personelu biorących udział w akcji ratowniczej:  

Zapoznać się z informacjami w sekcji 8 dotyczącymi środków ochrony indywidualnej.  

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska W przypadku uszkodzonego opakowania 

zlikwidować nieszczelność (umieścić w opakowaniu zastępczym).   

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 

usuwania skażenia   

Produkt zebrać przy pomocy materiału absorbującego ciecze, a następnie umieścić w zamykanym, 

oznakowanym pojemniku. Zanieczyszczoną powierzchnię przemyć wodą.  

6.4. Odniesienia do innych sekcji  

Stosować środki kontroli narażenia i ochrony indywidualnej opisane w sekcji 8 niniejszej karty. Z 

uwolnionym materiałem postępować zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji 13 niniejszej karty – 

postępowanie z odpadami.   
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SEKCJA  7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH  

MAGAZYNOWANIE  

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Unikać kontaktu z oczami. 

Zapewnić dostęp do wody i możliwości przemycia oczu w nagłych przypadkach.  Stosować w 

dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać źródeł zapłonu. Postępować zgonie z ogólnymi 

zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie spożywać posiłków, pić napojów oraz nie palić 

tytoniu podczas pracy z produktem, z wyjątkiem przerw w pracy i miejsc do tego przeznaczonych. 

Należy myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt 

ochronny przed wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków.  

Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 

wzajemnych niezgodności   

Przechowywać w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu, w oryginalnych, szczelnie 

zamkniętych, oznakowanych opakowaniach. Chronić przed działaniem promieni słonecznych, 

źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia.  

 

7.3. Szczególne zastosowanie (-a) końcowe Zalecenia: 

Nie dotyczy.  

Rozwiązania specyficzne dla sektora przemysłowego: Nie dotyczy.  
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SEKCJA  8:  KONTROLA  NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  

8.1. Parametry dotyczące kontroli  

Znane są parametry kontroli dla poniższych składników mieszaniny:  

Gliceryna (frakcja wdychalna)  

Z obszaru prawa krajowego wartość dopuszczalnego stężenia substancji: NDS: 

10 mg/m3.  

Propan-2-ol Z obszaru prawa krajowego wartość dopuszczalnego 

stężenia substancji: NDS: 900 mg/m3,  NDSCh: 1200 mg/m3.  

Nadtlenek wodoru Z obszaru prawa krajowego wartość dopuszczalnego 

stężenia substancji: NDS: 0,4 mg/m3,  NDSCh: 0,8 mg/m3.  

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież 

i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich 

pranie, konserwację i naprawę.  

8.2. Kontrola narażenia  

8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli  

Środki techniczne i właściwe metody pracy winny mieć pierwszeństwo przed stosowaniem 

osobistego wyposażenia ochronnego.   

8.2.2. Indywidualne środki ochrony, indywidualny sprzęt ochronny  

Podczas pracy z produktem stosować fartuch, okulary ochronne, rękawice ochronne.   

Zapewnić właściwą wymianę powietrza.  

Odporność odzieży i sprzętu ochronnego powinna być stwierdzona przez odpowiedniego 

dostawcę. Środki ochrony indywidualnej podlegają zatwierdzeniu przez specjalistę BHP.  

8.2.3. Kontrola narażenia środowiska  

Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu 

określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska.  
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SEKCJA  9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE  

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych  

a)  Wygląd    Ciecz, bezbarwna do lekko zielonej/niebieskiej 

b) Zapach Charakterystyczny  

c) Próg zapachu Nie dotyczy  

d) pH 5 - 7  

e) Temperatura topnienia/krzepnięcia Nie dotyczy  

f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres 

temperatur wrzenia 
propan-2-ol: 82-83⁰C  

g) Temperatura zapłonu propan-2-ol: 12⁰C  

h) Szybkość parowania Nie dotyczy  

 i) Palność Nie dotyczy  

j) Górna i dolna granica palności lub 

górna/dolna granica wybuchowości Nie dotyczy  

 k) Prężność par Nie dotyczy  

 l) Gęstość par Nie dotyczy  

m) Gęstość 0,85 g/cm3 w 20⁰C 

 n) Rozpuszczalność Rozpuszczalność w H2O: dobra  

o) Współczynnik podziału  Nie dotyczy  

p) Temperatura samozapłonu Nie dotyczy  

q) Temperatura rozkładu Nie dotyczy  

 r) Lepkość Nie dotyczy  

 s) Właściwości wybuchowe Nie dotyczy  

 t) Właściwości utleniające Nie dotyczy  

9.2. Inne informacje  

Brak innych, istotnych informacji.  
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SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ  

10.1. Reaktywność  

Brak reakcji niebezpiecznych, jeżeli produkt przechowywany jest zgodnie z przepisami BHP.  

 

10.2. Stabilność chemiczna  

Mieszanina  stabilna  chemicznie  w  standardowych  warunkach 

 użytkowania  oraz w przewidywanych warunkach przechowywania i magazynowania.  

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji W standardowych warunkach 

stosowania i przechowywania nie zachodzą niebezpieczne reakcje.  

10.4. Warunki, których należy unikać  

Wysoka temperatura, promienie słoneczne.  

10.5. Materiały niezgodne  

Mocne kwasy, silne utleniacze, bezwodniki kwasowe, aluminium.  

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  

W wysokiej temperaturze mogą powstać toksyczne tlenki.  
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SEKCJA  11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE  

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  

Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o jej składniki.  

Produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacji działania żrącego, mutagennego, rakotwórczego, 

szkodliwego na rozrodczość, działania toksycznego na narządy docelowe przy narażeniu 

powtarzanym, ani właściwości toksyczności ostrej.  

W oparciu o dostępne dane dla składników mieszaniny poniżej zestawiono informacje 
toksykologiczne:   

Toksyczność ostra:  

Droga pokarmowa:  

• Propan-2-ol: LD50  –  5 045 mg/kg (szczur) 

• Nadtlenek wodoru: LD50  – 1 026 mg/kg (szczur) 

• Gliceryna: LD50 – 12600 mg/kg (szczur) Droga inhalacyjna:  

• Propan-2-ol: LC50  – 37,5 mg/l (4h) (szczur) 

• Nadtlenek wodoru: LC50 >170 mg/l (0,5h) (szczur) 

• Gliceryna: LC50 >570 mg/l (1h) (szczur) 

Droga naskórna:  

• Propan-2-ol: LD50 – 12 800 mg/kg (królik) 

 

• Nadtlenek wodoru: LD50 >2000 mg/kg (królik) 

• Gliceryna: LD50 > 10000 mg/kg (królik) 

Inne informacje dotyczące skutków toksykologicznych:  

 Kontakt z oczami – kontakt z mieszaniną powoduje podrażnienie oczu.  
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SEKCJA  12: INFORMACJE EKOLOGICZNE  

12.1. Toksyczność 

Niedostępne. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu  

Propan-2-ol – łatwo biodegradowalny.  

12.3. Zdolność do bioakumulacji  

Propan-2-ol – nie przewiduje się, aby kumulował się w znacznych ilościach.  

12.4 Mobilność w glebie  

Brak dostępnych informacji.  

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  

Mieszanina nie zawiera żadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB.  

12.6. Inne szkodliwe skutki działania  

Niedostępne.  
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SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI  

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  

 Nie usuwać razem z odpadami komunalnymi. Resztki produktu przekazać do upoważnionego 

odbiorcy odpadów.  Kod odpadu: 07 06 99 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 

stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków 

(Inne niewymienione odpady).  

Zanieczyszczone opakowania po opróżnieniu i umyciu powinny być przekazane do ponownego 

przetworzenia. Kod odpadów opakowaniowych: 15 01 02 (Opakowania z tworzyw sztucznych).  

SEKCJA  14: INFORMACJE DOTYCZĄCE  TRANSPORTU  

14.1. Numer UN (numer ONZ) UN 

1987  

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN  

Alkohole, I.N.O.  

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  

 

Klasa 3: ciecze zapalne Nalepka: 

3  

14.4. Grupa pakowania  

II  

14.5. Zagrożenia dla środowiska  

Mieszanina nie stwarza zagrożenia dla środowiska wodnego.  

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie 

dotyczy.  
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14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC  

Nie dotyczy.  

SEKCJA  15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH  

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska 

specyficzne dla substancji i mieszaniny  

Prawo Wspólnotowe:  

• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

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, z późniejszymi zmianami; 

• 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; 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 353/1(2009), z późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Komisji (UE) NR 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) Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej L 132/8 (2015), 

• Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych (ADR 2019). 

Prawo polskie:  

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.11.63.322); 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu 

klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.2012.0.1018) z późniejszymi zmianami; 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania 

miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub 

zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz.U.2015.0.1368); 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin 

(Dz.U.2012.0.445) z późniejszymi zmianami; 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity) (Dz.U.1974.24.141) z 

późniejszymi zmianami; 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) 
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z późniejszymi zmianami;  

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. 

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz.U.2018.0.1286); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.0.21); 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U.2020.0.10); 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2002.166.1360) z 

późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylające 

rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej 

(Dz.U.2019.0.966). 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego Nie 

dokonano.  

SEKCJA  16: INNE INFORMACJE  

Niniejszą kartę opracowano na podstawie kart charakterystyki składników produktu. Pracodawca 

jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem 

o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki.  

Mające zastosowanie zwroty wskazujące ryzyko według CLP: H225 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.  

H319 Działa drażniąco na oczy.  
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Mające zastosowanie zwroty P określające warunki bezpiecznego stosowania według CLP:  

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego  

ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.   

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą  

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:  

Zapewnić dopływ świeżego powietrza.  

P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik  

szczelnie zamknięty.   

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do wyspecjalizowanych odbiorców odpadów.  

Zastosowane skróty:  

NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie  

NDSCh – chwilowe najwyższe dopuszczalne stężenie  

vPvB – substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji  

PBT – substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna  

ADR – umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych  

Szkolenie – osoby uczestniczące w obrocie produktem powinny zostać przeszkolone w zakresie 

postępowania, bezpieczeństwa i higieny.  

Koniec karty charakterystyki  


