
                                
KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ 

WASH OXY 
 

ECO CLUB Sp. z o.o. Sp.K. 
 
 

Data pierwszego opracowania karty: 6 maja 2013 r. 
Data ostatniej aktualizacji karty: 6 maja 2013 r. 
 
 

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
 

 
1.1. Identyfikacja substancji 
Nazwa: Wash OXY 
1.2. Zastosowanie substancji: Środek biobójczy, Produkt posiada pozwolenie 1121/01 wydane przez 
Ministra Zdrowia, Preparat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym. 
Substancja czynna: kwas nadoctowy 5g/100g. 
1.3. . Identyfikacja przedsiębiorstwa: 
Eco Club Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Kartuska 422A 80-125 Gdańsk  
e-mail: biuro@ecoclub.pl 
Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: e.blecher@ecoclub.pl 
1.4. Telefonon alarmowy: 
tel/fax (0..58) 554-60-55 
 
 

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
 
 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 
Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/WE wraz z jej 
późniejszymi zmianami. 
Zagrożenia ogólne : 
Produkt sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów. 
Zagrożenia dla zdrowia człowieka :  
Produkt żrący, powoduje oparzenia, szkodliwy, działa szkodliwie po połknięciu 
Własności niebezpieczne :   
Produkt utleniający, kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar 
Niebezpieczeństwa dla środowiska : nie dotyczy. 
 
2.2. Elementy oznakowania 
 
Symbol zagrożenia : 
 



 
 
 
S28 – zanieczyszczona skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody 
S45 – w przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, jeśli to możliwe 
pokaż etykietę, 
R22 – działa szkodliwie po połknięciu 
R8 – kontakt z materiałami łatwopalnymi może spowodować pożar 
R34 – powoduje oparzenia 
S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
S36/37/39 – nosić odpowiednia odzież ochronną, ochronne twarzy, oczy, odpowiednie rękawice ochronne 
 
2.3. Inne zagrożenia : nie określono 
 
 
 
 

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 

 
Deklaracja składników zgodnie z rozporządzeniem w sprawie detergentów 67/548/EWG: 
 
Substancja/Mieszanina :   Mieszanina  

≥15 - <30% wybielacze na bazie aktywnego tlenu 
zawiera środki dezynfekcyjne 
 

 
Nazwa składnika 
 

WE CAS % klasyfikacja 

Nadtlenek wodoru Roztwór 
 
Kwas octowy 
 
Kwas nadoctowy 
 
 

231-765-0 
 
200-580-7 
 
201-186-8 

7722-84-1 
 
64-19-7 
 
79-21-0 

 8 - <35% 
 
10 - <25% 
 
<10% 

R5; O, R8; C, R35; Xn, R20/22 
 
R10; C, R35; 
 
R10; 0, R7; Xn,R20/21/22, C, 
R35;N, R50 
 

 
 
Nie zawiera więcej składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym 
stężeniu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia, nie ma więc wymogu 
wymieniania ich w niniejszym ustępie. 
[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska 
[2] Substancja, dla której wyznaczono dopuszczalne stężenie w środowisku pracy 
[3] Substancja PBT 
[4] Substancja vPvB 



4. PIERWSZA POMOC 
 
 

Pierwsza pomoc 
 

4.1.Droga oddechowa : Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Nie wywoływać 
wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. 
Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. 

 
4.2.Droga pokarmowa : 

Przemyć usta wodą. Wynieść narażoną osobę na świeże 
powietrze. Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. 

 
4.3.Kontakt ze skórą : Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i 

buty. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed 
jego zdjęciem lub założyć rękawice. Należy kontynuować płukanie 
przez co najmniej 10 minut. Bezzwłocznie zasięgnąć porady 
medycznej. 

 
 

4.4.Kontakt z oczami : Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Natychmiast 
przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc 
górna i dolna powiekę. 

 
4.5. Szczególne sposoby  
leczenia  :     Brak 

  
 
 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
 
 

5.1.Środki gaśnicze - Odpowiednie : 
W przypadku pożaru zastosować zraszania wodą  (mgłą),  
użyć piany oraz suchych środków chemicznych lub CO2. 

 
5.2.Środki gaśnicze -Nieodpowiednie :   
Nie znane.  

 
5.3.Szczególne ryzyko narażenia :   
Może spowodować pożar. Materiał zwiększa ryzyko pożaru i może sprzyjać zapłonowi. W ogniu 
oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i 
pojemnik może wybuchnąć. 
5.3.Środki ochrony indywidualnej dla strażaków :  
Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia      ochronne oraz indywidualne aparaty 
oddechowe (SCBA) z maska zakrywającą całą twarz działająca w 
obszarze podwyższonego ciśnienia. 

 
 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA  
     DO ŚRODOWISKA 

 

6.1.Indywidualne środki Ostrożności : 



Nie udzielać zezwolenia na wejście niepotrzebnemu i  nie zabezpieczonemu personelowi. Nie 
dotykać, ani nie przechodzić, po rozlanym materiale. Wyłączyć wszystkie źródła zapłonu. Unikać 
wdychania par lub mgły. Zapewnić właściwą wentylację. 

 
6.2.Zabezpieczenia środowiskowe : 
Należy unikać uwolnienia  rozlanego/rozsypanego materiału, jego spływania/rozprzestrzeniania do 
gleby lub kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacją. 

 
6.3.Małe rozlanie/rozproszenie : Rozcieńczyć wodą i zebrać ścierką jeżeli rozpuszcza się w 
wodzie lub zaadsorbować obojętnym suchym materiałem i umieścić we właściwym pojemniku na 
odpady. Nie zbierać za pomocą trocin lub innych materiałów palnych. Należy używać narzędzi nie 
wytwarzających iskier oraz wyposażenia zapobiegającego wybuchom. 
 
6.4.Duże rozlanie : Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i 
obszarów zamkniętych. Rozlane lub rozsypane substancje, należy zebrać za pomocą niepalnych 
substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w 
pojemnikach i utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz punkt 13). Uwolniony materiał 
może zostać zneutralizowany węglanem sodu, wodorowęglanem sodu lub wodorotlenkiem 
sodowym. Nie zbierać za pomocą trocin lub innych materiałów palnych. Należy używać narzędzi 
nie wytwarzających iskier oraz wyposażenia zapobiegającego wybuchom. 

 
 
 

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE 
 
 

7.1.Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania : 
 
Chronić materiał przed zanieczyszczeniem, działaniem promieni słonecznych. Składować z dala od 
jonów metali ciężkich i trójwartościowych, alkaliów, środków redukujących i materiałów zapalnych. 
Rozlanego produktu nie wolno wlewać z powrotem do oryginalnego opakowania, ze względu na 
niebezpieczeństwo samorzutnego rozkładu. Należy stosować środki ochrony osobistej. Unikać 
kontaktu ze skóra , oczami i odzieżą. Zabrudzona odzież natychmiast wypłukać w wodzie. Nie 
wdychać oparów, zadbać o dobra wentylacje pomieszczenia. 

 
7.2.Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczących 
wzajemnych niezgodności : 
 
Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, 
z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala 
od niezgodnych materiałów (patrz punkt 10), napojów i jedzenia. Trzymać oddzielnie od zasad. 
Trzymać oddzielnie od środków redukujących i materiałów palnych. 
Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. 
 
7.3.Materiał opakowaniowy ,Zalecany :  
 
Stosować oryginalny pojemnik. 
 
7.4.Szczególne zastosowanie końcowe : 
 
Brak dostępnych danych. 

 
 



 
8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

 
 
 
 
Najwyższe dopuszczalne stężenia : 
 
-kwas octowy :     NDS – 15mg/m3 ; NDSCh – 30mg/m3 
       wg rozporządzenia MPiPS z dnia 29 listopada 2002,     
                                                                            Dz.U.Nr 217 poz 1833 z późniejszymi zmianami 
    
 
-nadtlenek wodoru :     NDS – 1,5mg/m3 ; NDSCh – 4mg/m3 

                                                                           wg rozporządzenia MPiPS z dnia 29 listopada 2002,     
                                                                            Dz.U.Nr 217 poz 1833 z późniejszymi zmianami 
 
 
 

Kontrola narażenia 
 

8.1.Wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej : 
 
Jeżeli pracownicy narażeni są na stężenia powyżej dopuszczalnych wartości, muszą stosować 
odpowiednie, certyfikowane maski chroniące układ oddechowy. 
 
8.2.Ochrona dróg oddechowych 
(EN 143, 14387) : 
 
Przy normalnym i zgodnym z przeznaczeniem użyciu, nie jest potrzebna maska oddechowa. 
 

8.3. Ochrona rąk 
(EN 374) : 
 
rękawice ochronne: guma butylowa , kauczuk nitrylowy 
8.4. Ochrona oczu i twarzy 
(EN 166) : 

 Okulary ochronne, maski na twarz lub inne pełne osłony twarzy. 
 

8.5.Ochrona skóry 
(EN 14605) : 

 
fartuch bezpieczeństwa . Odpowiednie obuwie ochronne. 

 
 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 
 
9.1.Informacje nt podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych: 
 
Wygląd : bezbarwna lub jasnożółta ciecz 
Zapach : charakterystyczny, ostry 
Próg zapachu : brak dostępnych danych 



PH : <1 
Temperatura topnienia/krzepnięcia :  <-10 °C 
Temperatura wrzenia : >10 °C Rozkład 
Temperatura zapłonu > 96°C 
Szybkość parowania: brak danych 
Palność : nie dotyczy cieczy 
Granice wybuchowości : brak danych 
Dolna granica wybuchowości : brak danych 
Prężność par : brak danych 
Gęstość : kg/m3 w temp 15 °C, 1040-4060 
Rozpuszczalność w wodzie : bez ograniczeń 
Współczynnik podziału noktanol/woda : nie dotyczy 
Temp samozapłonu : >265°C 
Temp rozkładu : >60°C 
Lepkość : Brak. 
Właściwości wybuchowe : brak 
Właściwości utleniające : utleniacz 
Masa cząsteczkowa : mieszanina 
Stan skupienia w temp 20 °C : ciecz 
 
9.2. Inne informacje :  
 
Minimalna energia zapłonu :[mJ] 
Przewodnictwo elektryczne : [pS/m] 
 
 
 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 
 

10.1.Stabilność : Stabilny w normalnych warunkach. 
 

10.2.Czynniki, których należy unikać : 
Szczególnie reaktywny. lub niekompatybilny z następującymi materiałami: metale i zasady. 
Nie mieszać z innymi produktami. 

 
 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 
 
 
Potencjalne skutki ostrego działania substancji lub preparatu na zdrowie 
 

11.1.Droga oddechowa : Może wydzielać gazy, opary lub pyły, które są mocno drażniące dla 
układu oddechowego. 
11.2.Droga pokarmowa : Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować oparzenia ust, 
gardła lub żołądka. 
11.3.Kontakt ze skórą : Powoduje poważne oparzenia. 
11.4.Kontakt z oczami  : Powoduje poważne oparzenia.    
11.5.Właściwości rakotwórcze : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 
zagrożeniach. 
11.6.Właściwości mutagenne : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 
zagrożeniach. 



11.7.Toksyczność dla układu Rozrodczego : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub 
krytycznych zagrożeniach. 

  
 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 
 
 
12.1. Toksyczność : 
Dane dla składników :  
 
Wodorotlenek wodoru : 

Ostra toksyczność dla ryb słodkowodnych : LC50(24h) : 16,4 mg/L 
Ostra toksyczność dla bezkręgowców wodnych : EC50(48h) :2,4 mg/L 
Przewlekła toksycznośc dla bezkregowców wodnych : NOEC : 0,63 mh/L 
Hamowanie wzrostu glonów : Algi : NOEC : 0,63 mh/L 
Toksyczność dla mikroorganizmów : EC50 : 466 mg/L 

Kwas octowy :  Toksyczność dla ryb : limnea marcrophirus : LC50(24h) : 47 mg/dm3 
   Toksyczność dla skorupiaków : daphnia magna : LC50(24h) < 100mg/dm3 
   Hamowanie wzrostu glonów : scenedesmus quadricauda – 4000 mg/L 

Hamowanie wzrostu kolonii bakterii : pseudomonas putida – 2850 mg/L 
 

12.2.Trwałość i zdolność do rozkładu : 
 
Wodorotlenek wodoru : 

Jest substancja łatwo biodegradowalną, w powietrzu ulega fotodegradacji, okres 
półtrwania w powietrzu wynosi ok.24h 

Kwas nadoctowy : Ulega bardzo szybkiej biodegradacji, w wyniku hydrolizy, rozpadu i redukcji 
powstaje tlen, woda i kwas octowy 

Kwas octowy :  Ulega bardzo szybkiej biodegradacji, 
 
 12.3.Zdolność do bioakumulacji : 

nie jest spodziewana bioakumulacja 
 

12.4.Mobilność w glebie : 
   brak dostępnych danych 
 
12.5.Wyniki własności oceny PBT i vPvB : 

brak dostępnych danych 
 

12.6.Inne szkodliwe skutki działania : 
oddziałuje na środowisko ze względu na zmianę pH 
 

 
 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 
 
Metody usuwania : 
   Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli 

możliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub produktów 
pochodnych powinna w każdym przypadku być zgodna z wymogami 
ochrony środowiska i przepisami związymi z utylizacją odpadów, a także z 



wymogami władz lokalnych. Należy unikać uwolnienia rozlanego/rozsypanego 
materiału, jego spływania/rozprzestrzeniania do gleby lub kontaktu z glebą, 
wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacją. Opakowanie 
może być dostarczone na składowisko po całkowitym opróżnieniu. Do recyklingu 
nadają się jedynie dokładnie opróżnione opakowania. 
 

Europejski katalog Odpadów  
(EWC) :  160903 
 

Postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami: 
-USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
wraz z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniami. 
-USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 
depozytowej wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami. 

 
 
 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 
 
 
 
 
Międzynarodowe przepisy transportowe : 
 
Informacje 
dotyczące 
przepisów 
prawnych 

Numer UN Nazwa 
przewozowa 

Klasa Grupa 
przewozowa 

Nalepka 

KLASA ADR/RID UN3149 Nadtlenek 
wodoru i kwas 
nadoctowy w 
mieszaninie 
stabilizowanej 

5.1 II 5.1, 8 

KLASA IMDG UN3149 Hydrogen 
peroxide and 
peroxyacetic 
acid mixture 
stabilized 

5.1 II 5.1, 8 

 
 
 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 
 
 
Przepisy UE 
 
15.1.Znaki ostrzegawcze :  



 
        produkt żrący,            produkt utleniający, 
 

Zawiera :  nadtlenek wodoru Roztwór,  
kwas nadoctowy 
 
 

15.2.Określenie zagrożenia :  
R7- Może spowodować pożar. 
R22- Działa szkodliwie po połknięciu. 
R35- Powoduje poważne oparzenia. 

 
15.3.Warunki bezpiecznego 
Stosowania : 

S2- Chronić przed dziećmi. 
S7- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
S17- Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi. 
S26- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody  
i zasięgnąć porady lekarza. 
S36/37/39- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice 
ochronne i okulary lub ochronę twarzy. 

S45- W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij 
porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. 
S50- Nie mieszać z zasady, materiały organiczne. 

 
15.4.Przepisy narodowe : 
Przepisy prawne uwzględnione w karcie charakterystyki (wszystkie z ewentualnymi późniejszymi 
zmianami): 
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Tekst jednolity z 2009r, 
Dz.U. z 2001r. nr 152, poz.1222), 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003r. nr.171, poz.1666), z późniejszymi zmianami, 
- Tabela 3.2 załącznika VI Rozporządzenia PEiR (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (…) GHS 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych. 
- Umowa europejska dotycząca międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych 
(ADR), (Dz. U. z 2002r. Nr 194, poz. 1629 oraz z 2003r. nr 207, poz. 213 i 214), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.(Dz. U. z 2002r. 
Nr 217, poz. 1833 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz. 
638) z rozporządzeniami, 
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz. 639) z 



rozporządzeniami, 
- Rozporządzenie WE nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów, 
- Rozporządzenie WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie REACH. 
 

 
 
16. INNE INFORMACJE 
 
 
 
Pełne brzmienie zwrotów R, o 
których mowa w punktach 2 i 
3 – Polska :  

R7- Może spowodować pożar. 
R8- Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar. 
R5- Ogrzanie grozi wybuchem. 
R10- Produkt łatwopalny. 
R22- Działa szkodliwie po połknięciu. 
R20/22- Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. 
R20/21/22- Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze 
skórą i po połknięciu. 
R35- Powoduje poważne oparzenia. 
R50- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
 

 
Historia 
Data wydruku : 

6 maja 2013 
Data przeglądu :  

6 maja 2013 
 
Przygotowane przez :  Eco Club Sp. z o.o. Sp.k. 

 

Powyższe informacje uznaje się za prawidłowe w zakresie dotyczącym formuły zastosowanej do 
produkcji wyrobu w kraju pochodzenia. Ponieważ dane, normy i przepisy ulegają zmianie, zaś warunki 
użytkowania wyrobów i sposób postępowania z nimi pozostają poza naszą kontrolą, NIE UDZIELAMY 
ŻADNEJ GWARANCJI ANI RĘKOJMI CO DO KOMPLETNOŚCI LUB NIEZMIENNEJ PRAWIDŁOWOŚCI 
TYCH INFORMACJI. 
 
 
 
 
 
 


