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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

CircoSuper AFM

1.1. Identyfikator produktu

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

środek dezynfekcyjny

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

GEA Farm Technologies Sp. z.o.o.

ul.Olowiana 10

PL-85-461 Bydgoszcz

Telefon: + 48 (0) 523480440

Międzynarodowy telefon alarmowy: +49 (0) 6132 / 84463 GBK Gefahrgut Büro GmbH, Ingelheim 

Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zwroty określające : Produkt żrący, Produkt niebezpieczny dla środowiska

Zwroty R:

W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Powoduje poważne oparzenia.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

2.2. Elementy oznakowania

Znaki ostrzegawcze: C - Produkt żrący; N - Produkt niebezpieczny dla środowiska

C - Produkt żrący N - Produkt 

niebezpieczny dla 

środowiska

31 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

35 Powoduje poważne oparzenia.

50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty R

26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością woda.

35 Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, 

pokaż etykietę.

61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne okulary lub ochronę twarzy.

Zwroty S

Wodorotlenek sodu

Niebezpieczne składniki, które muszą być wymienione na etykiecie

Nie znane.

2.3. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
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3.2. Mieszaniny

Alkaliczny (sodowy) roztwór wodny z zawartością czynnego chloru.

Charakterystyka chemiczna

Składniki niebezpieczne

< 35 %Chloran(I) sodu 12,5% aktywny Cl231-668-3

C - Produkt żrący, N - Produkt niebezpieczny dla środowiska  R34-31-507681-52-9

Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1; H314 H400017-011-00-1

< 15 %Wodorotlenek sodu215-185-5

C - Produkt żrący  R351310-73-2

Skin Corr. 1A; H314011-002-00-6

Dosłowne brzmienie zwrotów R i H: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Zdjąć zabrudzone ubranie i wyprać przed ponownym użyciem.

Zasięgnąć porady lekarskiej.

Wskazówki ogólne

Po wdychaniu gazów pożarowych lub produktów rozkładu w razie nieszczęśliwego wypadku wyjść na świeże powietrze. 

W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku wdychania

Natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.

Zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku kontaktu ze skórą

Oczy należy natychmiast płukać dużą ilością wody przez minimum 15 minut, również pod powiekami. 

Natychmiast wezwać lekarza.

Zaleca się opiekę lekarza okulisty.

W przypadku kontaktu z oczami

Nie wywoływać wymiotów. 

Przepłukać usta i popić dużą ilością wody. 

W razie możliwości popić mlekiem. 

Natychmiast wezwać lekarza.

W przypadku połknięcia

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Produkt wywołuje oparzenia oczu, skóry i błon śluzowych. 

Niebezpieczeństwo przedziurawienia żołądka.

Uwaga, niebezpieczeństwo aspiracji.

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

poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Sam produkt nie jest palny; środki gaśnicze dostosować do pożaru otoczenia.

Odpowiednie środki gaśnicze

Pełny strumień wodny.

Niewłaściwe środki gaśnicze

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Związki chloru

Należy stosować maskę przeciwgazową izolacyjną oraz używać ubrania ochronnego odpornego na chemikalia.
5.3. Informacje dla straży pożarnej
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Zagrożone zbiorniki należy chłodzić zraszając wodą.

Pozostałości pożarowe i skażona woda gaśnicza muszą zostać usunięte zgodnie z miejscowymi przepisami urzędowymi.

Informacja uzupełniająca

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Gazy, opary, mgły rozbić strumieniem wody. 

Stosować osobistą odzież ochronną.

Unikać kontaktu produktu ze skórą, oczami i ubraniem.

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji/ wód powierzchniowych/ wód gruntowych.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zebrać przy pomocy środka wiążącego ciecze (np. ziemia okrzemkowa).

Rozsypany / rozlany produkt związany materiałem wiążącym, zebrać łopatą do odpowiednich, oznakowanych pojemników 

na odpady i przekazać jako odpad do usunięcia.

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

Przestrzegać przepisów ochrony osobistej (patrz: sekcja 7 i 8) 

Informacje odnośnie utylizacji patrz sekcja 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Pojemnik należy przechowywać szczelnie zamknięty.

Zwrócić uwagę na dobrą wentylację i wyciąg na stanowisku pracy.

Unikać kontaktu produktu ze skórą, oczami i ubraniem.

Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją

Nie są wymagane żaden specjalne środki ochrony przeciwpożarowej.

Wskazówki w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 

niezgodności

Przy składowaniu nie stosować żadnych opakowań aluminiowych i z metali lekkich.

Zbiornik przechowywać szczelnie zamknięty w suchym, dobrze wietrzonym miejscu.

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych

Nie przechowywać razem z kwasami. 

Kontakt produktu z kwasami prowadzi do uwolnienia toksycznych gazów.

Wskazówki dotyczące wspólnego magazynowania

Przechowywać z daleka od produktów spożywczych, napojów i paszy.

Inne informacje o warunkach przechowywania

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

środek dezynfekcyjny

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna Kategoriawł./cm3mg/m³

1310-73-2 Wodorotlenek sodu 0,5 NDS (8 h)

1 NDSCh (15 min)

8.2. Kontrola narażenia
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Należy zadbać o odpowiednią wentylację, szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach.

Stosowne techniczne środki kontroli

Nie wdychać gazów. 

Myć ręce przed przerwami w pracy oraz natychmiast po użyciu produktu.

Podczas stosowania produktu nie jeść, nie pić, nie palić.

Unikać kontaktu produktu ze skórą, oczami i ubraniem.

Zdjąć zabrudzone ubranie i wyprać przed ponownym użyciem.

Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny

W normalnym przypadku nie jest konieczna osobista ochrona dróg oddechowych.

Ochrona dróg oddechowych

Rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów z kauczuku naturalnego, o grubości co najmniej 0,6 mm i okresie 

przenikania (czasie noszenia) ok. 480 minut, np. rękawice ochronne <Lapren 706> firmy www.kcl.de. 

Zalecenie niniejsze opiera się wyłącznie na wynikach testów tolerancji chemicznej i teście zgodnym z normą EN 374 w 

warunkach laboratoryjnych.

W zależności od zastosowania rękawic ochronnych mogą wystąpić różne, dodatkowe wymagania co do wytrzymałości 

rękawic. Dlatego należy uwzględnić dodatkowe zalecenia producenta rękawic ochronnych.

Ochrona rąk

Szczelnie przylegające okulary ochronne.

Butelka z czystą wodą do płukania oczu.

Ochrona oczu

Ubranie robocze z długimi rękawami.

Lekka odzież ochronna.

Ochrona skóry

Jasnożółty

płynnyWygląd:

Kolor:

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

chloremZapach:

Metoda testu

> 13pH (przy 20 °C):

Zmiana stanu skupienia

nie dotyczyTemperatura zapłonu:

nie dotyczyGranice wybuchowości - dolna:

Granice wybuchowości - górna:

nie dotyczyPalność (ciała stałego, gazu):

Gęstość względna (przy 20 °C): 1,17 g/cm³

Rozpuszczalność w wodzie:

  (przy 20 °C)

całkowicie mieszalny

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Produkt nie ulega rozkładowi przy przechowywaniu i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.
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10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Reakcja egzotermiczna z silnymi kwasami.

Kontakt produktu z kwasami prowadzi do uwolnienia toksycznych gazów.

W celu uniknięcia rozkładu termicznego nie przegrzewać.

10.4. Warunki, których należy unikać

Kwasy

10.5. Materiały niezgodne

W reakcji z kwasami może powstać chlor.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Brak danych toksykologicznych.

Toksyczność ostra

Produkt wywołuje oparzenia oczu, skóry i błon śluzowych.

Działanie drażniące i żrące

Niesklasyfikowany.

Działanie uczulające

STOT/Narażenie jednorazowe: Niesklasyfikowany.

STOT/Powtarzane narażenie: Niesklasyfikowany.

Toksyczność przy aspiracji: Niesklasyfikowany.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzalne

Rakotwórczość, mutagenność, działanie szkodliwe na rozrodczość

Rakotwórczość: Niesklasyfikowany.

Mutagenność: Niesklasyfikowany.

Teratogenność: Niesklasyfikowany.

Klasyfikacja została przeprowadzona według metody obliczeniowej zawartej w Dyrektywie RL1999/45/EG.

Informacja uzupełniająca do badań

Informacje uzyskane na podstawie doświadczeń zebranych w praktyce.

Połknięcie powoduje przyżeganie żołądka i jelita.

Niebezpieczeństwo przedziurawienia żołądka.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Chloran(I) sodu

CL50/ryba/96 h = 0,01 - 0,1 mg/l [aktywny Cl]

EC50/Daphnia/48 h = 0,01 - 0,1 mg/l [aktywny Cl]

Wodorotlenek sodu 

CL50/Oncorhynchus mykiss/96 h = 45,4 mg/l

Bardzo trujący dla organizmów wodnych.

12.1. Toksyczność

Nr CAS Nazwa chemiczna

hToksyczność dla organizmów 

wodnych
Metoda GatunekDawka

Wodorotlenek sodu1310-73-2

LC50 45,4 mg/lOstra toksyczność dla ryb Onchorhynchus mykiss 96

Brak danych.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak danych.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

PLWydrukowano dnia: 26.10.2012 Strona 5 z 8



CircoSuper AFM 11194-0069

Wersja nr: 1,00Data aktualizacji: 30.08.2012 

GEA Farm Technologies

Karta charakterystyki 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Wydrukowano dnia:

Brak danych.

12.4. Mobilność w glebie

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak danych.

Produkt stanowi poważne zagrożenie dla wód (na podstawie klasyfikacji Republiki Federalnej Niemiec: 

Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS).

Możliwe przesunięcia wartości pH w wodach.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Nie wolno dopuścić do przedostania się produktu do wód powierzchniowych lub kanalizacji.

Informacja uzupełniająca

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia

Odpady należy usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/ krajowymi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport lądowy (ADR/RID)

UN326614.1. Numer UN (numer ONZ):

CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Wodorotlenek sodu, 

Chloran(I) sodu)

14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

814.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

II14.4. Grupa pakowania:

8Etykiety:

Kod klasyfikacji: C5

Ilość ograniczona (LQ): 1 L / 30 kg

Kategorie transportu: 2

80Numer zagrożenia:

Kod ograniczeń przejazdu przez 

tunele:

E

Transport wodny śródlądowy (ADN)

UN326614.1. Numer UN (numer ONZ):

CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Wodorotlenek sodu, 

Chloran(I) sodu)

14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

814.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

14.4. Grupa pakowania: II

Etykiety: 8

C5Kod klasyfikacji:

Ilość ograniczona (LQ): 1 L / 30 kg

Transport morski (IMDG)

326614.1. Numer UN (numer ONZ):

CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (sodium hydroxide, sodium 

hypochlorite)

14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:
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814.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

II14.4. Grupa pakowania:

8Etykiety:

Ilość ograniczona (LQ): 1 L / 30 kg

F-A, S-BEmS:

Transport lotniczy (ICAO)

UN3266Numer ONZ/ID:

CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (sodium hydroxide, sodium 

hypochlorite, solution)

14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

814.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

II14.4. Grupa pakowania:

8Etykiety:

Ilość ograniczona (LQ) (transp.lotniczy 

pasażerski):
Y840 / 0,5 L

851IATA-Instrukcja pakowania (transport lotniczy pasażerski):

1 LIATA-Maksymalna ilość (transport lotniczy pasażerski):

855IATA-Instrukcja pakowania (transport lotniczy towarowy):

30 LIATA-Maksymalna ilość (transport lotniczy towarowy):

14.5. Zagrożenia dla środowiska

takProdukt niebezpieczny dla 

środowiska: 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Przy obchodzeniu się z chemikaliami należy zachować przyjęte środki ostrożności.

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Transport odbywa się wyłącznie w atestowanych i odpowiednich do tego celu opakowaniach.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i 

mieszaniny

Informacje dotyczące przepisów UE

0 %Zawartość lotnych związków 

organicznych (LZO) zgodnie z 

Dyrektywą Rady 1999/13/WE:

Przepisy narodowe

Należy wziąć pod uwagę Dyrektywę 94/33/EC w sprawie ochrony młodocianych 

pracowników. Należy wziąć pod uwagę Dyrektywę 92/85/EC w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracownic w ciąży.

Ograniczenie stosowania:

2 - zanieczyszczenie wodyKlasa zagrożenia wód (D):

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla tej substancji nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa substancji.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Pełny tekst odnośnych zwrotów R w sekcjach 2 i 3

31 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

34 Powoduje oparzenia.

35 Powoduje poważne oparzenia.

50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Informacje w karcie charakterystyki odnoszą się do koncentratu, a nie do stosowanego roztworu. 

Informacje zawarte w sekcjach 4 do 8 i 10 do 12 nie odnoszą się bezpośrednio do prawidłowego użytkowania i stosowania 

produktu (patrz informacja odnośnie użytkowania produktu), jedynie dotyczą działań, które należy podjąć w przypadkach 

uwolnienia się większych ilości produktu podczas wypadków lub nieprawidłowości.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opisują wyłącznie wymagania odnośnie zachowania bezpieczeństwa 

w odniesieniu do produktu i opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie przedstawiają gwarancji właściwości opisanego produktu / 

opisanych produktów w myśl prawnych przepisów gwarancyjnych.

n.a. - nie dotyczy, n.b. - nieokreślony

Informacja uzupełniająca

(Dane dot. niebezpiecznych składników wzięto zawsze z ostatniego aktualnie obowiązującego arkusza danych 

bezpieczeństwa poddostawcy.)
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