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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 
 

1.1. Identyfikator produktu 

Postać produktu : Mieszaniny 

Nazwa produktu : GRASZYME 

Kod produktu : B_121 

Rodzaj produktu : Produkt odtłuszczający 

 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Kategoria głównego zastosowania : Zastosowanie zawodowe,Zastosowanie przemysłowe 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Środek odtłuszczający 

Kategoria funkcji lub zastosowania : Obróbka biologiczna 
 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 

Brak dodatkowych informacji 
 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Bactemia, S.L.      Dystrybutor:Eco Club Sp. z o.o. Sp.K 
C/ del ter, Nave 3, Pol. Ind. Can Calopa    ul. Kartuska 422 A 
08174 Valldoreix, Sant Cugat  – Spain    80-125 Gdańsk 
T + 34 93 586 1001      tel.: 58 554 60 55 
laboratoriobactemia@bactemia.com - www.bactemia.com  e.blecher@ecoclub.pl http://ecoclub.pl/ 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu pogotowia : España: + 34 93 586 1001  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 zagrożeń 
 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE 2015: Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/830 
(Załącznik II Rozporządzenia REACH) 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1 H318  

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłę kategoria 3 H412  
   

Pełny tekst kategorii klasyfikacji i zwrotów H: patrz sekcja 16 
 

 
 

 
  
 

 

2.2. Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] Dodatkowe oznakowanie do wyświetleniaDodatkowe(e) klasyfikacja(e) do wyświetlenia  

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) : 

 

GHS05 

     

Hasło ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczeństwo 

Składniki niebezpieczne : alkohol 2-propyloheptylowy etoksiloitu 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P102 - Chronić przed dziećmi 
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska 
P280 - Stosować ochronę oczu, rękawice ochronne 
P305+P351+P338+P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast 
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem 
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego zakładu usuwania odpadów 

Frazy EUH : EUH208 - Zawiera Limonene(138-86-3). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej 

Zatyczka zabezpieczająca, zapobiegająca otworzeniu 
przez dzieci 

: Nie dotyczy 

Ostrzeżenia wyczuwalne dotykiem : Nie dotyczy 
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2.3. Inne zagrożenia 

Efekty fizykochemiczne niepożądane dla zdrowia 
człowieka i dla środowiska 

: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powoduje poważne uszkodzenie 
oczu. 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
 

3.1. Substancje 

Nie dotyczy 
 

 

3.2. Mieszaniny 
 
 
 

 
 

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

alkohol 2-propyloheptylowy etoksiloitu (Numer CAS) 160875-66-1 10 - 15 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 

fosfonianami (Numer CAS) 29329-71-3 
(Numer WE) 249-559-4 
(REACH-nr) 01-2119510382-52 

>= 3 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Irrit. 2, H319 

sodium p-cumenesulphonate  (Numer CAS) 15763-76-5 
(Numer WE) 239-854-6 
(REACH-nr) 01-2119489411-37 

1 - 3 Eye Irrit. 2, H319 

Limonene (Numer CAS) 138-86-3 
(Numer WE) 205-341-0 
(Numer indeksowy) 601-029-00-7 

>= 0,1 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 

Specyficzne ograniczenia stężenia: 

Nazwa Identyfikator produktu Specyficzne ograniczenia stężenia 

alkohol 2-propyloheptylowy etoksiloitu (Numer CAS) 160875-66-1 ( 10 =<C < 100) Eye Dam. 1, H318 
 
 
 

Pełne brzmienie sformułowań H: patrz sekcja 16 
  

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

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. Natychmiast wezwać lekarza. 

 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Symptomy/urazy w przypadku kontaktu z oczami : Poważne uszkodzenie oczu. 
 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 

5.1. Środki gaśnicze 

Brak dodatkowych informacji 
 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Brak dodatkowych informacji 
 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 

Procedury działania na wypadek zagrożenia : Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 

Brak dodatkowych informacji 
 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Brak dodatkowych informacji 
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6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

Brak dodatkowych informacji 
 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania 

: Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Nosić indywidualne środki ochrony. 

 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 

Brak dodatkowych informacji 
 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Brak dodatkowych informacji 
 
 

 

 
 

8.2. Kontrola narażenia 

   

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia : Ciecz 
  

Barwa : Zielona. 
  

Zapach : właściwości. 
  

Próg zapachu : Brak danych 
  

pH : 7,5 - 8,5 
  

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

Temperatura topnienia : Brak danych 
  

Temperatura krzepnięcia : Brak danych 
  

Temperatura wrzenia : Brak danych 
  

Temperatura zapłonu : Brak danych 
  

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 : 1 - 1,02 
  

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 
  

 

9.2. Inne informacje 

Brak dodatkowych informacji 
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SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 

10.1. Reaktywność 

Brak dodatkowych informacji 
 

10.2. Stabilność chemiczna 

Brak dodatkowych informacji 
 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Brak dodatkowych informacji 
 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Brak dodatkowych informacji 
 

10.5. Materiały niezgodne 

Brak dodatkowych informacji 
 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Brak dodatkowych informacji 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra : Nie sklasyfikowany 
 

 

fosfonianami (29329-71-3) 

LD50 doustnie, szczur ≈ 1100 mg/kg 
 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany 

pH: 7,5 - 8,5 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na 
oczy 

: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

pH: 7,5 - 8,5 

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. Toksyczność 

Ekologia - ogólnie : Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 

 

fosfonianami (29329-71-3) 

LC50 dla ryby 1 ≈ 100 mg/l 

EC50 Dafnia 1 ≈ 170 mg/l 
 

alkohol 2-propyloheptylowy etoksiloitu (160875-66-1) 

EC50 Dafnia 1 > 10 (10 - 100) mg/l 

ErC50 (glony) > 10 (10 - 100) mg/l 

NOEC dla toksyczności przewlekłej dla ryb > 1 mg/l 
 
 
 

 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Brak dodatkowych informacji 
 

 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Brak dodatkowych informacji 
 

 

12.4. Mobilność w glebie 

Brak dodatkowych informacji 
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12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Brak dodatkowych informacji 
 

 

 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
 

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

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

Produkt nie jest niebezpieczny według przepisów dotyczących transportu 

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 
 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia 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. Zagrożenia dla środowiska 

Produkt niebezpieczny dla środowiska : Nie 

Ilości wyłączone : Nie 

Inne informacje : Brak dodatkowych informacji 
 

    
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

- Transport lądowy 
  

Brak danych 

- transport morski 
  

Brak danych 

- Transport lotniczy 
  

Brak danych 
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- Transport śródlądowy 
  

Brak danych 

- Transport kolejowy 
  

Brak danych 
 

14.7. Transport luzem zgodnie 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, 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 

Brak dodatkowych informacji 
 
 
 
 
 

 
 
 

15.2. Ocena bezpieczeństwa 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: 

Acute Tox. 4 (Oral) Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4 

Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre kategoria 1 

Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnegoo - zagrożenie przewlekłe kategoria 1 

Aquatic Chronic 3 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłę kategoria 3 

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1 

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

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

Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1 

H226 Łatwopalna ciecz i pary 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

H315 Działa drażniąco na skórę 

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

H319 Działa drażniąco na oczy 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

EUH208 Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej 
 

 

 

 
 
 
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 
 


