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1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Informacja o wyrobie 

Nazwa Handlowa Wyrobu : CircoFlush PE 15-N 
Firma : WestfaliaSurge Polska Sp. z o.o. 

ul. Olowiana 10 
85-461 Bydgoszcz 

Numer telefonu : 052 348 04 40 
Adres e-mail : Support-Promilk@westfalia.com 
Telefon alarmowy : +48 604 247 860 (Numer telefonu) 
 
Stosowanie  

Specyficzne zastosowania  : Produkty stosowane jako środki dezynfekujące i biocydy 
 

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ  

Wskazania ryzyka dla ludzi i środowiska 

 

 
Symbol(e) : O    Produkt utleniający  

C    Produkt żrący  
 

Zwrot(y) R : R 7   Może spowodować pożar. 
R35   Powoduje poważne oparzenia. 
R20/21/22   Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze 
skórą i po połknięciu. 
R37   Działa drażniąco na drogi oddechowe. 
 

 

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

 

Składniki niebezpieczne 

Nazwa Chemiczna Nr CAS Nr WE / Numer rejestru Klasyfikacja Stężenie[%] 

Kwas octowy 64-19-7 200-580-7 R10 
C; R35 

 

 15 - < 20 

Kwas nadoctowy 79-21-0 201-186-8 R10 
O; R 7 

Xn; R20/21/22 
C; R35 
N; R50 

 

 15 - < 20 

Nadtlenek wodoru, roztwór 7722-84-1 231-765-0 R 5 
O; R 8 
C; R35 

Xn; R20/22 
 

 10 - < 12,5 
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4. PIERWSZA POMOC 

Porady ogólne : W razie wypadku lub złego samopoczucia zasięgnąć natychmiast 
porady lekarza (w miarę możliwości pokazać etykietę). Natychmiast 
zdjąć skażone ubranie.  

Wdychanie : Wynieść na świeże powietrze. Zapewnić poszkodowanemu ciepło i 
spokój. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.  

Kontakt przez skórę : Natychmiast zmyć mydłem z dużą ilością wody. Jeśli utrzymują się 
podrażnienia skóry, wezwać lekarza.  

Kontakt z oczami : Usunąć szkła (szkło) kontaktowe. Natychmiast przepłukać obficie 
wodą i zasięgnąć porady lekarza.  

Połknięcie : W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż 
opakowanie lub etykietę. Jeśli wymiotujący leży na plecach, ułożyć go 
twarzą w dół. NIE prowokować wymiotów.  

 
 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

Stosownych środków 
gaśniczych  
 

:  Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia 
lub dwutlenek węgla. 
 

Srodków gaśniczych, które nie 
są używane ze względów 
bezpieczeństwa  
 

:  Silny strumień wody 
 

Specyficzne zagrożenia w 
czasie zwalczania pożaru  
 

:  Nie używać zwartego strumienia wody, ponieważ może rozproszyć i 
rozprzestrzenić ogień. 
 

Specjalnego sprzętu 
ochronnego dla strażaków  
 

:  kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom 
 

Dalsze informacje  
 

:  Standardowa procedura w przypadku pożaru z udziałem substancji 
chemicznych. 
Narażenie na działanie produktów rozkładu może zagrażać zdrowiu. 
Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i 
dla środowiska. 
Pozostałości po pożarze i zanieczyszcona woda gaśnicza muszą być 
usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami. 
Dla chłodzenia nieotwartych pojemników można użyć spraju 
wodnego. 
 

 
 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

Indywidualnych środków 
ostrożności 

: Wyposażyć obsługę w sprzęt ochronny. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
Zapewnić wentylację. 
Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8. 
 

Środków ostrożności w 
odniesieniu do środowiska 

: Nie powinien dostać się do środowiska. 
Nie dopuścić do wsiąkania w glebę. 
W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić 
odpowiednie władze. 
 

Metody oczyszczania : Zebrać wyciek w niepalny materiał absorbujący (ziemię, piasek, 
ziemię okrzemkową, wermikulit) i umieścić w zbiorniku do utylizacji 
zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. 
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Rozcieńczyć dużą ilością wody. 
 

 
 

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE 

Postępowanie z substancją/preparatem 

Wskazówki dotyczące 
bezpiecznego posługiwania 
się 
 

: Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 
Nie wdychać oparów lub rozpylonej mgły. 
Informacje o środkach ochrony osobistej w sekcji 8. 
 

Wytyczne ochrony 
przeciwpożarowej 
 

: Normalne środki ochrony przeciwpożarowej. 
 

Klasa wybuchowości pyłu : nie dotyczy 
 

 

Magazynowanie 

Wymagania względem 
pomiesczeń i pojemników 
magazynowych 
 

: Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym i 
dobrze wentylowanym miejscu. 
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. 
Przechowywać w miejscach z podłogą odporną na kwasy. 
 

Wytyczne składowania 
 

: Nie przechowywać z zasadami. 
Przechowywać z dala od żywności i napojów. 
 

Uwagi 
 

:  Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z 
zaleceniami. 
Chronić przed mrozem, ciepłem i światlem słonecznym. 
 

 
 

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 

Składniki Nr CAS Rodzaj 
narażenia 

Parametry kontrolne Uwaga Podstawa Aktualizacja 

Kwas octowy 64-19-7 MAC-NDS 
MAC-NDSCh 

 

  15 21 
   30 21 

  

   POL MAC 11 2005 

Nadtlenek wodoru, roztwór 7722-84-1 MAC-NDS 
MAC-NDSCh 

 

  1,5 21 
   4 21 

  

   POL MAC 11 2005 

 

Składniki Nr CAS Rodzaj 
narażenia 

Parametry kontrolne Uwaga Podstawa Aktualizacja 

Kwas octowy 64-19-7 TWA 
 

  25 21 
  10 ppm 

  EU ELV 02 2006 
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Środki techniczne 

Porady ogólne : Zapewnić odpowiednią wentylację. 
 

 

Sprzęt ochrony osobistej 

Ochrona dróg oddechowych : W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie 
indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. 
 

Ochrona rąk   
Grubość rękawic  : 1 mm 
Czas przełomu  : 30 min 
Materiał  : Rękawice lateksowe 
  Rodzaj rękawic chroniących przed chemikaliami należy wybrać w 

zależności od koncentracji i ilości środków niebezpiecznych w 
miejscupracy. 
W przypadku specjalnego użycia zalecamy skontaktowanie się z 
producentem rękawic ochronnych w celu wyjaśnienia odporności 
wyżej wymienionych rękawic na chemikalia. 
 

 
Ochrona oczu : Szczelne gogle 

 
Ochrona skóry i ciała : ubranie nieprzepuszczalne 

 
Środki higieny : Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ogólne zasady higieny przemysłowej. 
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy. 
Uprać skażone ubranie przed ponownym użyciem. 
Natychmiast zdjąć skażone ubranie. 
 

 
 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

Postać  

Postać : W postaci stopionej 
 

Barwa : bezbarwny 
 

Zapach : gryzący 
 

 

Dane bezpieczeństwa  

pH : ca.2 
w  (20 °C) 
 

Czas unoszenia się : Uwagi: brak dostępnych danych 
Temperatura zapłonu : 84 °C 

 
Temperatura samozapłonu : 485 °C 

 
Dolna granica wybuchowości : 4,0 43 
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Górna granica wybuchowości : 17,0 43 
 

Prężność par : ca.23 hPa 
w 20 °C 
 

Gęstość : 1,15 g/cm3   
w 20 °C 
 

Rozpuszczalność w wodzie : całkowicie mieszalny 
 

Lepkość dynamiczna : brak dostępnych danych 
 

 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

Czynniki, których należy unikać : Zasady 
 

Rozkład termiczny : Brak rozkładu w przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami. 
 

Niebezpieczne reakcje : Informacje ogólne: 
Może gwałtownie reagować z ługami. 
 
 

 
 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

Podrażnienie skóry : Ostre podrażnienie/uszkodzenie skóry 
 

Podrażnienie oczu : Ostre podrażnienie/uszkodzenie oczu 
Silne łzawienie może utrudniać ucieczkę 
 

Dalsze informacje : W przypadku spożycia skutkiem są poważne oparzenia ust i gardła, 
jak również ryzyko perforacji przełyku i żołądka. 
 

 
 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

 

 Inne informacje ekologiczne 

Zaadsorbowane organiczne 
związki halogenowe (AOX) 
 

: nie objęto 
 

Inne porady dotyczące 
ekotoksykologii 

: Produkt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub 
kanalizacyjnej oraz gleby. 
Neutralizacja jest normalnie wymagana przed skierowaniem ścieków 
do oczyszczalni. 
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13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

Porada dotycząca usuwania i 
pakowania  

: Usuwanie: 
Nie dopuszcza się usuwania razem ze zwykłymi odpadami. 
Wymagana jest specjalna procedura zgodnie z lokalnymi przepisami.  
 
 

 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 

Transport lądowy 

ADR  
UN Numer : 3109 
Opis wyrobów : ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID 
Klasę : 5.2  
Kod klasyfikacji : P1 
Nr. rozpoznawczy zagrożenia : 539 
ADR/RID-Etykiety : 5.2 

 
RID  
UN Numer : 3109 
Opis wyrobów : ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID 
Klasę : 5.2  
Kod klasyfikacji : P1 
Nr. rozpoznawczy zagrożenia : 539 
ADR/RID-Etykiety : 5.2 

Transport lotniczy 

IATA  
UN Numer : 3109 
Właściwa nazwa techniczna : Organic peroxide type F, liquid  
Klasę : 5.2  
Grupę opakowaniową : II 
ICAO-Etykiety : 5.2 
Instrukcja pakowania 
(transport lotniczy towarowy) 

: 502  

Instrukcja pakowania 
(transport lotniczy pasażerski) 

: 500  

Transport morski 

IMDG  
Nr substancji : UN 3109 
Klasę : 5.2  
  Nie dopuszczony do transportu 
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15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Oznakowanie zgodne z Dyrektywami UE 

Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie: 
• 64-19-7   Kwas octowy  

 
• 79-21-0   Kwas nadoctowy  

 
• 7722-84-1   Nadtlenek wodoru, roztwór  

 
Symbol(e) : O Produkt utleniający 

C Produkt żrący 
 

 
 

  
Zwrot(y) R : R 7 Może spowodować pożar. 

R20/21/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w 
kontakcie ze skórą i po połknięciu. 

R35 Powoduje poważne oparzenia. 
R37 Działa drażniąco na drogi oddechowe. 
 

 
Zwrot(y) S : 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. 

S60 Produkt i opakowanie usuwać jako odpad 
niebezpieczny. 
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VOC:   :   Dyrektywa 1999/13/WE 

18 % 
Zawartość VOC bez wody: 1.041,37 g/l 

 
 
Dyrektywa "Post-Seveso" 
(96/82/EC) 

:  Aktualizacja: 2003 Ilość 1 Ilość 2 

  Produkt utleniający  50 t 200 t 

Krajowe prawodawstwo  

 
 
Inne przepisy : Należy wziąć pod uwagę Dyrektywę 94/33/WE w sprawie ochrony 

młodocianych pracowników. 
 

Porady dodatkowe : Przepisy prawne: 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach 
chemicznych (Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie 
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz.U. 2002 nr. 140 poz. 1171 z późniejszymi 
zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. 2005 nr 
2 poz. 8). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych (Dz.U. 2003 nr 173 poz. 1679 z późniejszymi 
zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie 
kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych 
(Dz.U. 2003 nr 171 poz. 1666 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w 
sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i 
oznakowaniem (Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1674). 
 

 
 

16. INNE INFORMACJE 

Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3 

R 5 Ogrzanie grozi wybuchem. 
R 7 Może spowodować pożar. 
R 8 Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar. 
R10 Produkt łatwopalny. 
R20/21/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. 
R20/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. 
R35 Powoduje poważne oparzenia. 
R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

 

Dalsze informacje 

Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej jest zgodna z poziomem 
naszej wiedzy, informacja i stan wiedzy na dzień publikacji. Podana informacja opracowana została jedynie jako 
wskazówka dla bezpiecznego operowania, używania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i na 
wypadek uwolnienia i nie powinna być traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa. Informacja dotyczy 
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jedynie szczególnych zastosowań materiału i może nie być aktualna dla tego materiału użytego w połączeniu z 
innymi materiałami lub w innym procesie, chyba, że jest to wymienione w tekście. 
 
 
sporządzona przez : TechniData BCS GmbH 

Birlenbacher Str. 19 
57078 Siegen 
Niemcy 
Numer telefonu:  +49-(0)271-88072-0 
Adres e-mail:  info@technidata-bcs.de 

 
 
 
 


