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(podstawa): Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego oraz 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 późn. zm.). 
Rozporządzenie Komisji nr 453/2010.

Sekcja 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: WASH FINISHER
Przeznaczenie: Naturalny krochmal do zastosowania profesjonalnego.
Przeznaczony do apreturowania pościeli, fartuchów, koszul,
bielizny stołowej itp. Nadaje się do wszystkich typów pralnic
i do dozowania automatycznego.
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane
Naturalny krochmal do zastosowania profesjonalnego. Przeznaczony do apreturowania pościeli, 
fartuchów, koszul, bielizny stołowej itp. Nadaje się do wszystkich typów pralnic i do dozowania 
automatycznego.
1.3.Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Producent: 
Eco Club Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Kartuska 422A, 80-125 Gdańsk
Tel.: 0-58 554 60 55, NIP: 5833156384
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
karty charakterystyki
Edward Blecher
Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE.
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna.
2.2. Elementy oznakowania
W świetle obowiązujących przepisów mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna.
Warunki bezpiecznego stosowania:
S2 Chronić przed dziećmi.
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody
i zasięgnąć porady lekarza.
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż
opakowanie lub etykietę.
2.3. Inne zagrożenia
Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT, vPvB.



KARTA CHARAKTERYSTYKI 

WASH FINISHER

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

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

Strona 2 /stron 7

Sekcja 3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.1. Mieszaniny
Skład: >30% - skrobia oraz rozjaśniacze optyczne.
Mieszanina nie zawiera składników niebezpiecznych, które spełniałyby kryteria klasyfikacji zgodnie z 
Dyrektywą 1999/45/WE i Rozporządzeniem WE nr 1272/2008.
Pełne brzmienie zwrotów R i H zamieszczono w sekcji 16 – nie dotyczy.
Sekcja 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Droga narażenia: Procedura postępowania:
W wyniku kontaktu z oczami : Przemywać intensywnie bieżącą wodą przez co najmniej 15
minut przy odwiniętych powiekach. Gdy podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady okulisty.
Po połknięciu: Wypłukać usta dokładnie wodą. W razie nie ustąpienia dolegliwości zasięgnąć porady 
lekarza.
Po narażeniu inhalacyjnym : W razie narażenia na wdychanie pyłu wyjść na świeże
powietrze.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
W wyniku kontaktu z oczami mieszanina może powodować podrażnienie błon śluzowych oczu. Może 
działać szkodliwie po spożyciu. Mogą wystąpić opóźnione objawy ze strony przewodu pokarmowego:
ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka.
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym
Na skutek połknięcia mieszaniny mogą wystąpić opóźnione objawy ze strony przewodu 
pokarmowego  dlatego należy skontaktować się z lekarzem.
Sekcja 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze: Woda, piana, proszek gaśniczy, CO2.

Niewłaściwe środki gaśnicze: Zwarty strumień wody.
5.2.Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.
Niebezpieczeństwo wybuchu pyłów.
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Podczas gaszenia pożaru należy stosować indywidualne środki ochrony osobistej, tj: odzież ochronna,
obuwie i rękawice ochronne, ochronę twarzy, oczu i dróg oddechowych.
Sekcja 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
ŚRODOWISKA
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unikać bezpośredniego kontaktu mieszaniny z oczami. Unikać tworzenia i wdychania pyłów.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji, wód gruntowych, ścieków lub gleby.
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6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia
Zebrać mechanicznie do pojemnika przeznaczonego do tego celu i jeżeli to możliwe przekazać do 
ponownego wykorzystania. Do usuwania małych ilości użyć odkurzacza.
6.4. Odniesienia do innych sekcji Pkt.13 – postępowanie z odpadami.
Sekcja 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Stosować typowe środki ostrożności w postępowaniu z chemikaliami. Unikać zanieczyszczenia oczu. 
Nie tworzyć i nie wdychać pyłów. Nie spożywać. Należy zapobiegać
wyciekom mieszaniny do środowiska. Nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić tytoniu
w miejscu pracy.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami
dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach
w zamkniętych opakowaniach. Chronić przed wilgocią
i zanieczyszczeniami.
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Nie są przewidywane.
Sekcja 8. KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Informacje na temat instalacji technicznej:
Zapewnić dostateczną wentylację w miejscu pracy.
Wartości NDS i NDSCh czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy zgodnie z 
Rozporządzeniem MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002 Nr 217, poz.1833 ze 
zmianami Dz.U. 2005 Nr 212, poz. 1769, Dz.U. 2007 Nr 161, poz. 1142, Dz.U. 2009 Nr 105, poz.873, 
Dz.U. 2010 Nr 141, poz. 950, Dz.U. 2011 Nr 274, poz. 1621).
Nie ustalono.
8.2. Kontrola narażenia
Badanie i pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy zgodnie z:
1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011, Nr 33 poz. 166).
2. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwym wystąpieniem w miejscu pracy 
atmosfery wybuchowej. (Dz.U. 2010 Nr 138, poz. 931).
3. PN-89/Z-01001/06 Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia 
dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.
4. PN-Z-04008-7:2002 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek 
powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.



KARTA CHARAKTERYSTYKI 

WASH FINISHER

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

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

Strona 4 /stron 7

Ogólne zasady ochrony osobistej i higieny
Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 
dnia21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (DZ.U. 
2005Nr 259, poz. 2173).

Ochrona dróg oddechowych: Stosować maski przeciwpyłowe w przypadku zapylonej
atmosfery.
Ochrona rąk: Niekonieczna.
Ochrona oczu: Niekonieczna.
Ochrona skóry: Niekonieczna.
Sekcja 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
a Wygląd: biały proszek
b Zapach: bezwonny
c Próba zapachu: nie dotyczy
d pH 1% roztworu w wodzie: ok.7.5
e Temperatura topnienia/ krzepnięcia: nie określa się
f Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie określa się
g Temperatura zapłonu: nie określono
h Szybkość parowania: nie określa się
i Palność ciała stałego/gazu: nie dotyczy
j Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: nie posiada
k Prężność par: nie określa się
l Gęstość par: nie określa się
m Gęstość względna (ciężar nasypowy): ok. 0,66 g/cm3

n Rozpuszczalność:
a) w wodzie: - (temp 60oC): 50 g/dm3

o Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie określa się
p Temperatura samozapłonu: nie posiada
q Temperatura rozkładu: nie określono
r Lepkość: nie dotyczy
s Właściwości wybuchowe: nie posiada
t Właściwości utleniające – nie posiada
9.2. Inne informacje
Nie występują.
Sekcja 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1 Reaktywność Brak danych dla mieszaniny.
Nie są znane niebezpieczne reakcje przy magazynowaniu
i podczas transportu dla mieszaniny i składników mieszaniny.
10.2. Stabilność chemiczna Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach
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przechowywania i stosowania.
10.3. Możliwość występowania
niebezpiecznych reakcji
Nie występują.
10.4. Warunki, których należy unikać Brak.
10.5. Materiały niezgodne Brak.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu Nie występują.
Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność komponentów:
Nazwa składnika / nr CAS Ostra toksyczność
Produkt nie jest substancją niebezpieczną dla zdrowia. Skrobia jest substancją występującą w 
przyrodzie.
Brak danych dla samej mieszaniny.
Drogi narażenia człowieka: Droga pokarmowa, oczy.
Kontakt z oczami: Produkt może powodować podrażnienie błon śluzowych oczu.
Połknięcie : Może działać szkodliwie po spożyciu.
Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksyczność
Nazwa substancji/Nr CAS Ekotoksyczność
Skrobia nie stanowi zagrożenia.
Brak danych dla samej mieszaniny.
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Skrobia jest szybko biodegradowalna.
12.3. Zdolność do bioakumulacji
Skrobia – nie ulega bioakumulacji
Brak danych dla mieszaniny.
12.4. Mobilność w glebie
Skrobia – nie stwierdzono
Brak danych dla mieszaniny.
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Brak danych dla mieszaniny i składników mieszaniny.
12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Nie stwierdzono.
Sekcja 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Nie usunięta mieszanina powoduje śliskość powierzchni.
Mieszanina
Produkt powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami.
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Produkt nie może być skierowany do kanalizacji lub oczyszczalni ścieków w postaci nie rozcieńczonej.
Kod odpadu: 16 03 06 – organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80.
Opakowanie
Odpady opakowaniowe przeznaczyć do odzysku (recyklingu) lub unieszkodliwienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Kod opakowania: 15 01 02 – opakowanie z tworzyw sztucznych.
Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2010 Nr 
185,poz. 1243).Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 
września 2001r. (Dz.U.Nr 112, poz. 1206).Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 
opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001 Nr 63, poz. 638 z późn. zmianami).Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz
uchylająca niektóre dyrektywy.

Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
14.1. Numer UN (numer ONZ) - Nie dotyczy
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN - Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie - Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania - Nie dotyczy
14.5. Zagrożenia dla środowiska - Nie dotyczy
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników – Rozsypana mieszanina powoduje śliskość 
powierzchni.
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC – Nie 
dotyczy
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów dotyczących transportu 
niebezpiecznych towarów.
Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska 
specyficzne dla substancji i mieszaniny
Podstawy prawne:
I. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 
322).II. Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego oraz 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 Rady76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (z 
późn.zmianami).
Klasyfikacja mieszaniny zgodna z:
1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012, poz.1018).
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2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego 
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
(zwanego dalej rozporządzeniem GHS).
Oznakowanie opakowań zgodne z:
1. 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 Nr 0, 
poz.445).
oraz:
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wycofania substancji chemicznej, jej
mieszaniny lub wyrobu z obrotu (Dz.U. 2012, poz. 325).
- Rozporządzenie (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
detergentów.
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr
648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników
III i VII.
- Rozporządzenie Komisji (WE) NR 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr
648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i 
VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych).

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 259/2012 z dnia 14 marca 
2012r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanów i 
innych związków fosforu w detergentach dla konsumentów przeznaczonych do prania i 
detergentach dla konsumentów




	WASH FINISHER
	WASH FINISHER
	WASH FINISHER
	WASH FINISHER
	WASH FINISHER
	WASH FINISHER
	WASH FINISHER

