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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i ide ntyfikacja spółki/przedsi ębiorstwa 
 

1.1. Identyfikator produktu 

Postać produktu : Mieszaniny 

Nazwa produktu : MULTIBRITE 

Kod produktu : P_16_214 

Rodzaj produktu : Środek czyszczący 

 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancj i lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Środek czyszczący 

Kategoria funkcji lub zastosowania : Środek czyszczący 
 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 

Brak dodatkowych informacji 
 

1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki 

Sallo Kyra, S.L.      Dystrybutor:Eco Club Sp. z o.o. Sp.K 
Compositor Bach, 17-19 - Nave 2, 3, 4 y 7   ul. Kartuska 422 A 
08191 Rubi – Spain      80-125 Gdańsk 
T + 34 93 588 0846      tel.: 58 554 60 55 
lab.sallo@sallo.es - www.sallo.es    e.blecher@ecoclub.pl http://ecoclub.pl/ 

 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu pogotowia : España: + 34 93 588 0846  Godziny pracy 8:30  13:30 - 14:30  17:30 h 

Polska:   58 554 60 55  Godziny pracy 8:00  16:00 h 
 
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro żeń 
 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE 2015: Zgodnie z  
Rozporz ądzeniem (UE) 2015/830 (Zał ącznik II Rozporz ądzenia REACH)  

Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 3 H226  

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2 H319  
   

Pełny tekst kategorii klasyfikacji i zwrotów H: patrz sekcja 16 
 

 
 

 
  
 

 

2.2. Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]  Dodatkowe oznakowanie do wy świetleniaDodatkowe(e) klasyfikacja(e) do wy świetlenia   

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) : 

 
GHS02 

 
GHS07 

    

Hasło ostrzegawcze (CLP) : Uwaga 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H226 - Łatwopalna ciecz i pary 
H319 - Działa drażniąco na oczy 

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P102 - Chronić przed dziećmi 
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić 
P280 - Stosować ochronę oczu, rękawice ochronne 
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 
P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza 
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do specjalny punkt zbioru niebezpiecznych lub specjalnych 
odpadów, zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi 

Zatyczka zabezpieczająca, zapobiegająca 
otworzeniu przez dzieci 

: Nie dotyczy 

Ostrzeżenia wyczuwalne dotykiem : Nie dotyczy 
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2.3. Inne zagro żenia 

Efekty fizykochemiczne niepożądane dla 
zdrowia człowieka i dla środowiska 

: Działa drażniąco na oczy. Łatwopalna ciecz i pary. 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
 

3.1. Substancje 

Nie dotyczy 
 

 

3.2. Mieszaniny 
 
 
 

 
 

Nazwa Identyfikator produktu  % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporz ądzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

izopropanol (Numer CAS) 67-63-0 
(Numer WE) 200-661-7 
(Numer indeksowy) 603-117-00-0 
(REACH-nr) 01-2119457558-25 

10 - 15 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

 
 
 
 

Pełne brzmienie sformułowań H: patrz sekcja 16 
  

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Natychmiast usunąć/zdjąć całą 
zanieczyszczoną odzież. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 
łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: 
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

 

4.2. Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia 

Symptomy/urazy w przypadku kontaktu z 
oczami 

: Podrażnienie oczu. 

 

4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego post ępowania z poszkodowanym 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po żaru 
 

5.1. Środki ga śnicze 

Brak dodatkowych informacji 
 

5.2. Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą 

Zagrożenie pożarowe : Łatwopalna ciecz i pary. 
 

5.3. Informacje dla stra ży po żarnej 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 

6.1. Indywidualne środki ostro żności, sprz ęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 

6.1.1. Dla osób nienale żących do personelu udzielaj ącego pomocy 

Procedury działania na wypadek zagrożenia : Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Nie narażać na nieizolowane płomienie i iskry. Zakaz 
palenia. 

6.1.2. Dla osób udzielaj ących pomocy 

Brak dodatkowych informacji 
 

6.2. Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska 

Brak dodatkowych informacji 
 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania ska żenia 

Metody oczyszczania : Powiadomić władze, jeżeli produkt dostanie się do ścieków lub wód publicznych. 
 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Brak dodatkowych informacji 
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SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie 
 

7.1. Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania 

: Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Nosić indywidualne środki ochrony. Przechowywać z dala 
od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł 
zapłonu. Nie palić. Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Używać wyłącznie 
nieiskrzących narzędzi. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu 
rozładowaniu. Opary łatwopalne mogą nagromadzić się w kontenerze. Stosować urządzenia 
przeciwwybuchowe. 

 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym info rmacje dotycz ące wszelkich wzajemnych niezgodno ści 

Środki techniczne : Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. 

Warunki przechowywania : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 

 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) ko ńcowe 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej 
 

8.1. Parametry dotycz ące kontroli 
 

izopropanol (67 -63-0) 
Polska Nazwa miejscowa propan-2-ol (izopropylowy alkohol) 

Polska NDS (mg/m³) 900 mg/m³ 

Polska NDSCh (mg/m³) 1200 mg/m³ 
 

 

 
 

8.2. Kontrola nara żenia 

   

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne 
 

9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia : Ciecz 
  

Barwa : jasnoróżowa. mleczna. 
  

Zapach : właściwości. 
  

Próg zapachu : Brak danych 
  

pH : Brak danych 
  

Roztwór pH : 5,5 - 6,5 5% 

Szybkość parowania względne (octan butylu=1) : Brak danych 
  

Temperatura topnienia : Brak danych 
  

Temperatura krzepnięcia : Brak danych 
  

Temperatura wrzenia : Brak danych 
  

Temperatura zapłonu : ≈ 40 °C 
  

Temperatura samozapłonu : Brak danych 
  

Temperatura rozkładu : Brak danych 
  

Łatwopalność (ciało stałe, gaz): : Brak danych 
  

Ciśnienie pary : Brak danych 
  

Gęstość względna pary w temp. 20  °C : Brak danych 
  

Gęstość względna : 0,97 - 1 
  

Rozpuszczalność : rozpuszczalny w wodzie. 
  

Log Pow : Brak danych 
  

Lepkość, kinematyczna : Brak danych 
  

Lepkość, dynamiczna : < 10 cP 
  

Właściwości wybuchowe : Brak danych 
  

Właściwości utleniające : Brak danych 
  

Granica wybuchowości : Brak danych 
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9.2. Inne informacje 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść 
 

10.1. Reaktywno ść 

Łatwopalna ciecz i pary. 
 

10.2. Stabilno ść chemiczna 

Brak dodatkowych informacji 
 

10.3. Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji 

Brak dodatkowych informacji 
 

10.4. Warunki, których nale ży unika ć 

Unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami. Ciepło. Z dala od płomieni i iskier. Zlikwidować wszelkie źródła zapłonu. 
 

10.5. Materiały niezgodne 

Brak dodatkowych informacji 
 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Brak dodatkowych informacji 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 

11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra : Nie sklasyfikowany 
 

 

izopropanol (67 -63-0) 
LD50 doustnie, szczur ≈ 5045 mg/kg 

LD50 skóra, królik ≈ 12800 mg/kg 

LC50 inhalacja, szczur (mg/l) ≈ 72600 lb/h 
 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące 
na oczy 

: Działa drażniąco na oczy. 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę 

: Nie sklasyfikowany 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany 

Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany 
 

 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe 

: Nie sklasyfikowany 

 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane 

: Nie sklasyfikowany 

 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracja : Nie sklasyfikowany 
 

  
 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
 

12.1. Toksyczno ść 
 

 

izopropanol (67 -63-0) 
LC50 dla ryby 1 ≈ 9640 mg/l 

EC50 Dafnia 1 ≈ 13300 mg/l 

ErC50 (glony) > 1000 mg/l 
 
 
 

 

12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu 

Brak dodatkowych informacji 
 

 

12.3. Zdolno ść do bioakumulacji 
 

izopropanol  (67-63-0) 
Log Pow 0,05 

 

12.4. Mobilno ść w glebie 

Brak dodatkowych informacji 
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12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB 

Brak dodatkowych informacji 
 

 

 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami 
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Dodatkowe wskazówki : Opary łatwopalne mogą nagromadzić się w kontenerze. 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu 
 

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

Nr UN (ADR) : ----------  TO BE COMPLETED/CALCULATED  ---------- 

Nr UN (IMDG) : ----------  TO BE COMPLETED/CALCULATED  ---------- 

Nr UN (IATA) : ----------  TO BE COMPLETED/CALCULATED  ---------- 

Nr UN (ADN) : ----------  TO BE COMPLETED/CALCULATED  ---------- 

Nr UN (RID) : ----------  TO BE COMPLETED/CALCULATED  ---------- 
 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR) : Nie dotyczy 

Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG) : Nie dotyczy 

Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA) : Nie dotyczy 

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN) : Nie dotyczy 

Prawidłowa nazwa przewozowa (RID) : Nie dotyczy 

Opis dokumentu przewozowego (ADR) : UN  ----------  TO BE COMPLETED/CALCULATED  ---------- 

Opis dokumentu przewozowego (IMDG) : UN  ----------  TO BE COMPLETED/CALCULATED  ---------- 
 

14.3. Klasa(-y) zagro żenia w transporcie 

ADR   

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADR) : Nie dotyczy 

   

IMDG   

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IMDG) : Nie dotyczy 

   

IATA   

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IATA) : Nie dotyczy 

   

ADN   

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADN) : Nie dotyczy 

   

RID   

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (RID) : Nie dotyczy 
 

14.4. Grupa opakowaniowa 

Grupa pakowania (ADR) : Nie dotyczy 

Grupa pakowania (IMDG) : Nie dotyczy 

Grupa opakowań (IATA) : Nie dotyczy 

Grupa opakowań (ADN) : Nie dotyczy 

Grupa pakowania (RID) : Nie dotyczy 
 

14.5. Zagro żenia dla środowiska 

Produkt niebezpieczny dla środowiska : Nie 

Ilości wyłączone : Nie 

Inne informacje : Brak dodatkowych informacji 
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14.6. Szczególne środki ostro żności dla u żytkowników 

- Transport l ądowy  
  

Brak danych 

- transport morski  
  

Brak danych 

- Transport lotniczy  
  

Brak danych 

- Transport śródl ądowy  
  

Brak danych 

- Transport kolejowy  
  

Brak danych 
 

14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB C 

Nie dotyczy 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych 
 

15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny  

15.1.1. Przepisy UE 
 

Nie zawiera substancji podlegającej ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH 

Nie zawiera żadnej substancji umieszczonej na liście kandydatów do rozporządzenia REACH 
 

Nie zawiera żadnej substancji wymienionej na liście Załącznika XIV rozporządzenia REACH 

 
 
 
  
 
 

15.1.2. Przepisy krajowe 

Rozporządzenie (WE) Nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 dotyczące detergentów: 
Środek/Środki powierzchniowo czynny(e) zawarty(e) w tym preparacie jest/są zgodny(e) z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w 
Rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 dotyczącej detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw 
członkowskich i będą im udostępniane na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę wytwórcy detergentów 
Wymieniony na wykazie EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) - Dyrektywa 79/831/EWG, szósta poprawka 
dyrektywy 67/548/EWG (niebezpieczne substancje) 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego 

Brak dodatkowych informacji 
  

SEKCJA 16: Inne informacje 
 

Oznaki zmian: 
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną 
rozporządzeniem (UE) 2015/830. 
 
 

 
 

 Pełny tekst zwrotów H i EUH: 

Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2 

Flam. Liq. 2 Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 2 

Flam. Liq. 3 Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 3 

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe - jednokrotne narażenie Kategoria 3, narkotyczne 

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary 

H226 Łatwopalna ciecz i pary 

H319 Działa drażniąco na oczy 

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy 
 
 

 

 
 
 
Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem. Dlatego nie należy ich 
rozumieć jako gwarancji konkretnych cech produktu 
 


