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1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Profesjonalny preparat ania

w zmywarkach gastronomicznych PRO N 5, 10 ,20.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: preparat do o
Zastosowania odradzane:

1.3 Dane dostawcy karty charakterystyki

Dystrybutor: Resto Quality Sp. z o.o.
Adres: ul. 30-554 Kraków, Polska
Telefon: +48 12 307 06 72

Adres e- mail:                                    info@restoquality.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

112 (telefon alarmowy), 998 999 (pogotowie medyczne)

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Eye Irrit. 2 H319

na oczy.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy rodzaj i ostrzegawcze

UWAGA

Nazwy niebezpiecznych umieszczone na etykiecie

Nie ma.

Zwroty rodzaj

H319 na oczy. 

ci 

P280 oczu.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA przez kilka

P337+P313 W przypadk

P501 do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie 
z krajowymi przepisami.

2004/WE w . 

Zawiera: niejonowe powierzchniowo czynne (< 5 %).

Sekcja 1 : Identyf ikac ja sub stanc j i/mies zaniny i identyf ikacja przeds i b iorstwa

Sekcja 2: Identyfikacja zagro
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2.3 Inne  

III 
wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 

ust. 1 jako    funkcjonowanie  hormonalnego ani adników 
o   funkcjonowanie adu hormonalnego zgodnie z kryteriami 
w rozpo u  

 

3.1 Substancje 
Nie dotyczy. 

3.2 Mieszaniny 
 

Numer CAS: 5949-29-1 
Numer WE: 201-069-1 
Numer indeksowy: - 
Numer rejestracji 
01-2119457026-42-XXXX 

kwas cytrynowy jednowodny 
Eye Irrit. 2 H319 

 
 

 10 % 

Numer CAS: 68439-54-3 etoksylowane alkohole  C11-13  

Numer WE: 931-985-3 
Numer indeksowy: - 

Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318 
 2 % 

Numer rejestracji  -   

  zwrotów H w sekcji 16 karty. 
 

4.1 Opis rodków pierwszej pomocy 
W kontakcie ze :  zanieczyszczone miejsce   wody.   

  
W kontakcie z oczami nione oko,  

- ryzyko 
uszkodzenia rogówki. W pr i rzem. 

niczego do ust osobie nieprzytomnej. W przypadku   objawów sko  
z lekarzem. 

: wyprowadzi
 

4.2  ostre i  objawy oraz skutki  
W kontakcie ze :  zaczerwienienie, wysuszenie skóry. 

W kontakcie z oczami:  pieczenie, zaczerwienienie, ból, 

 

Po   : nie  spodziewane negatywne skutki po    

4.3 Wskazania d  wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego  
z poszkodowanym 

adnej ocenie stanu poszkodowanego. 
Leczenie objawowe. 

Sekcja 3 : ad/ informacja o sk adnikach  

Sekcja 4 : ki pierwsze  j pomocy 
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5.1  g  

O  :    do  magazynowanych w otoczeniu. 
  

5.2 Szczególne   z  lub  
Podcz u  

. 

5.3 Informacje dla   
ypowe w p onej ogniem strefie bez 

Produkt niepalny zpylonym strumieniem 

gruntowych. 
 

6.1 Indywidualne    ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
b postronnych do obszar

oczyszczania. W przypadku  wycieków   obszar.  aby usuwanie awarii 
i jej skutków nieczyszc

rozlany produkt   

6.2  ci w zakresie ochrony  
W przypadku uwolnienia w   kroki w celu niedopuszczenia do 

 

6.3 Metody i   rozprzestrzenianiu   i  do usuwania enia 
Prod     (np. piasek, ziemia, uniwersalne 
krzemionka itp.) i  w kontenerach na odpady. Zebrany   jak odpady.  
i e. Nie st cych. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
 z odpadami produktu  patrz sekcja 13 karty.  ochrony indywidualnej  patrz sekcja 8 karty. 

 

7.1    bezpiecznego  
Przestrz

czeniu pr  
 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje  wszelkich wzajemnych  

 tylko w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Nie 

(patrz podsekcja 10.5). Pojemnik po ji pionowej w ce
em. Unika enia. 

Sekcja 5 : Post powanie w przypadku po aru  

Sekcja 6: Post powanie  w przypadku  niezamierzonego  uwolnienia  do rodowiska  

Sekcja 7 : Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
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7.3 Szczególne zastosowanie(-a)  

Brak informacji o zastosowaniach innych  wymienione w podsekcji 1.2. 
 

8.1 Parametry  kontroli 

Produkt nie zawiera komponentów  kontroli nara  w miejscu pracy. 

Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z  zm. 

8.2 Kontrola  
Stosowne techniczne  kontroli 

 
 i po  pracy     o    kontaktu ze 

i oczami. 
Indywidualne  ochrony takie jak indywidualne  ochronne 

astosowania i dobór  ochrony indywidualnej powinny 

 warte w 
oraz w odpowiednich normach. 
wykonywanych  oraz  wszystkie wymagania  w tym  ich 
i oczyszczanie. Wszelki zanieczyszczony lub uszkodzony s  musi by  natychmiast 
wymieniony. 

Ochrona  i  

dobie tanowisku pracy. Stoso
wykonywanych  

  
zenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednic c nie zal  

   
  

Ochrona oczu 
 szczelne okulary ochronne (EN 166). 

Ochrona dróg oddechowych 
Nie jest wymagana w przypadku odpowiedniej wentylacji. 

 
Nie  
Kontrola   

 zrzutów do  nie  do kanalizacji. Ewentualne emisje z  wentylacyjnych 
i  procesowych powinny  sprawdzane w celu  ich  z wymogami praw 

 
 

9.1 Informacje na temat podstawowych  fizycznych i chemicznych 
Stan skupienia: ciecz 
Kolor: bezbarwny 
Zapach: charakterystyczny 
Temperatura  nie oznaczono 

Sekcja 8 : Kontrola n ar a  e ni a/  rod ki ochrony indywidualnej 

Sekcja 9 : ciwo ci fizyczne i chemiczne  
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Temperatura wrzenia lub  
temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie oznaczono 

  produkt nie jest klasyfikowany w kategoriach  
Dolna i górna granica wybuchowo  nie oznaczono 
Temperatura  nie oznaczono 
Temperatura  nie oznaczono 
Temperatura  nie oznaczono 
pH: nie oznaczono 

 kinematyczna: nie oznaczono 
Rozpusz  nie oznaczono 

  n-oktanol/woda 
(wart   log): nie oznaczono 

 pary: nie oznaczono 
 lub   nie oznaczono 

  pary: nie oznaczono 
Charakterystyka  nie dotyczy 

9.2 Inne informacje 
Brak dodatkowych  

 

10.1  

Produkt  reaktywny. Nie ulega polimeryzacji. Patrz  podsekcja 10.3 i 10.5. 

10.2  chemiczna 

Przy   i przechowywaniu produkt jest stabilny. 

10.3   niebezpiecznych reakcji 

Nie  znane niebezpieczne reakcje. 

10.4 Warunki, których   

 przed mrozem i   

10.5  niezgodne 

Unik  kontaktu z silnymi utleniaczami. 

10.6 Niebezpieczne produkty  

Nie  znane. 
 

11.1 Informacje na temat klas  zdefiniowanych w  (WE) nr 1272/2008 

 
kwas cytrynowy jednowodny [CAS 5949-29-1] 
LD50 (droga pokarmowa, szczur) 11700 mg/kg 
LD50 (droga pokarmowa, mysz) 5040 mg/kg 
LD50 (skóra, mysz)  961 mg/kg 
LD50 (skóra, szczur) 885 mg/kg 

Sekcja 10 : Stabilno  i reaktywno  

Sekcja 11 : Informacje toksykologiczne 
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etoksylowane alkohole szczowe C11-13 [CAS 68439-54-3] 
LD50 (droga pokarmowa, szczur) 300-2000 mg/kg 
LD50 (skóra, szczur) > 2000 mg/kg 

 mieszaniny 
 ostra 

 mieszaniny (ATEmix) wyliczon go 
zawart  
ATEmix (droga pokarmowa) > 2000 mg/kg 
W oparciu o  dane, kryteria klasyfikacji nie  

 
W oparciu o  dane, kryteria klasyfikacji nie   

 uszkodzenie   na oczy 
 

  na drogi oddechowe lub  
W oparciu o  dane, kryteria klasyfikacji nie  

anie mutagenne na komórki rozrodcze 
W oparciu o  dane kryteria klasyfikacji nie  

 
W oparciu o  dane kryteria klasyfikacji nie  

 
 ne. 

 toksyczne na  docelowe   jednorazowe 

 rzane 
yteria klasyfikacji nie nione. 

 

W oparciu o  dane kryteria klasyfikacji nie  

 
Droga  kontakt z oczami, kontakt ze  droga oddechowa,   informacji na temat 

Objawy  z  fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi 
Patrz podsekcja 4.2. 

 natychmiastowe oraz e skutki krótko- i o nia 
Patrz podsekcja 4.2. 

11.2 Informacje o innych  

  funkcjonowanie  hormonalnego 
w wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z 

funkcjono

 
Inne informacje 
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12.1  

 komponentów 
kwas cytrynowy jednowodny [CAS 5949-29-1] 

50 440-706 mg/l/96h/ 
uszczowe C11-13 [CAS 68439-54-3] 

50  1-10 mg/l/96h/Cyprinus carpio (OECD 203) 
50 1-10 mg/l/48h/Daphnia magna 

50 1-10 mg/l/72h/Desmodesmus subspicatus 

 mieszaniny 
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla a naturalnego. 

12.2  i  do  

Dane dla komponentów: 
kwas cytrynowy jednowodny [CAS 5949-29-1] 

 
etoksylowane alkohole  C11-13 [CAS 68439-54-3] 

 
Zastosowane w produkcie  powierzchniowo czynne  wymagania  zgodnie 

detergentów. 
12.3  do bioakumulacji 

Produkt nie zawiera komponentów   do bioakumulacji. 

12.4  w glebie 

ci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunków 
abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunków klimatycznych, pory roku oraz organizmów 
glebowych. 

12.5 Wyniki oceny  PBT i vPvB 

Komponenty mieszaniny nie  kryteriów PBT lub vPvB. 

12.6   funkcjonowanie uk adu hormonalnego 

adu hormo
 

12.7 Inne szkodliwe skutki  
Produkt nie ywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowej. 

 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
Zalecenia  mieszaniny:  zgodnie z  przepisami.   

u jego wytwarzania. 

Sekcja 12 : Informacje ekologiczne  

Sekcja 13 : Post powanie  z odpadami  
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: odzys
 

przeznaczone do recyklingu. 
Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z  zm., 94/62/WE wraz z  zm. 

  
 

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 
Nie dotyczy, produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu. 

14.2 Pr  nazwa przewozowa UN 

Nie dotyczy. 

14.3 Klasa(-y)  w transporcie 

Nie dotyczy. 

14.4 Grupa pakowania 

Nie dotyczy. 

14.5  dla  

Nie dotyczy. 

14.6 Szczególne   dla  

Nie dotyczy. 

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO 

Nie dotyczy. 
 

15.1 rodowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, Nr 63, poz. 322 wraz z 

 
. 

Umowa ADR   przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 
Ustawa o odpada  
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888 wraz 

 
 Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10). 
 Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie  i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 

 
2000/39/WE 
nara konaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony 

 
2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 luteg zalnych wart  

2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. a trzeci wykaz   
zawodowego w celu wyk  
2017/164/UE nych 

dy 98/24/WE 
2000/39/WE i 2009/161/UE. 
2019/1831/UE ch 

 98/24/WE or  
2016/425/UE 
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. 

Sekcja 14 : Informacje dotycz  ce transportu  

Sekcja 15 : Informacje dotycz ce przepisów prawnych  
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1907/2006/WE dzenie w sprawie reje

Rozp   dyrektyw  
 

2020/878/UE   II do  1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
chemikaliów (REACH). 
1272/2008/WE . w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mie

 
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów or a 
niektór  
94/62/WE 

 
648/2004/WE dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w spra
zm. 

15.2 Ocena  chemicznego 
Dla mieszaniny nie jest wymagana ocena  chemicznego. 

 

 tekst zwrotów H z sekcji 3 karty 
H302  szkodliwie po  
H318 Powoduje  uszkodzenie oczu. 
H319   na oczy. 

 skrótów i akronimów 
vPvB Substancja bardzo  i  bardzo   do bioakumulacji 
PBT kumulacji i toksyczna 
Acute Tox. 4  kat. 4 
Eye Irrit. 2   na oczy kat. 2 
Eye Dam. 1  uszkodzenie oczu kat. 1 
PBT 
vPvB Substancje bardzo  i o bardzo   do bioakumulacji 
Szkolenia 
Przed ieniem do pracy z produktem  powinien   z zasadami BHP 

 
Odniesienia do kluczowej literatury i  danych 

owana na 
internetowych baz danych (np. ECHA, TOXNET, COSING)  oraz posiadanej wiedzy i 

 
Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny 

czne 
zm. 
Dodatkowe informacje 
Data aktualizacji: 03.02.2023 r. 
Zmiany: Sekcja 1-16. 
Wersja: 4.0/PL 

p

produktu. Nie zwalnia to  od  za  wykorzystanie  informacji oraz 
 

Sekcja 16 : Inn e informacje 


