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1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Identyfikacja substancji lub mieszaniny

SensoDip 50

Zastosowanie substancji/mieszaniny

dezynfekcja cycków

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Dostawca

GEA Farm Technologies Sp. z.o.o.

ul.Olowiana 10

PL-85-461 Bydgoszcz

Telefonu: + 48 (0) 523480440

dział udzielający informacji : ++49 (0) 6132 / 84463 GBK Gefahrgut Büro GmbH, Ingelheim 

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

Wydział Odpowiedzialny:

2. Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja

Zwroty R:

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w 

środowisku wodnym.

3. Skład / informacja o składnikach

Charakterystyka chemiczna  ( Mieszanina )

Wodny roztwór

Składniki niebezpieczne

Nr WE Nr CAS Nazwa chemiczna Ilość Klasyfikacja

18472-51-0 < 1 % Xn, Xi, N  R22-41-50-53242-354-0 Glukonian chlorheksydyny

(Pełne brzmienie podanych zwrotów R można znaleźć w ustępie 16.)

4. Pierwsza pomoc

Usunąć zabrudzone ubranie i wyprać przed ponownym użyciem.

Skonsultować lekarza.

Wskazówki ogólne

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

powietrze. 

W przypadku niedyspozycji zasięgnąć opinii lekarza.

W przypadku wdychania

Profilaktycznie wymyć wodą z mydłem. 

Przy nieustępującym podrażnieniu skóry skonsultować lekarza.

W przypadku kontaktu ze skórą

Natychmiast przepłukać dużą ilością wody przez 15 minut, również pod powieką. 

Opieka lekarza okulisty.

W przypadku kontaktu z oczami
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Przepłukać usta i popić dużą ilością wody. 

Nigdy nie podawać nieprzytomnej osobie żadnych środków przez usta.

Skonsultować lekarza.

W przypadku połknięcia

5. Postępowanie w przypadku pożaru

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

pełny strumień wodny
Środki gaśnicze, których nie wolno użyć ze względów bezpieczeństwa

Specjalne zagrożenia związane z narażeniem wynikające z właściwości substancji lub mieszaniny jako 

takiej, produktów spalania, powstających gazów

Podczas pożaru mogą powstać: 

Drażniące/żrące, palne oraz trujące gazy wytlewne.

Stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych niezależny od powietrza obiegowego oraz używać ubranie 

ochronne przed chemikaliami.

Specjalne wyposażenie ochronne dla osób walczących z pożarem

Zagrożone zbiorniki chłodzić natryskiwanym strumieniem wody.

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

urzędowymi.

Informacja uzupełniająca

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Zapewnić wystarczające wietrzenie.

Gazy, opary, mgły rozbić strumieniem wody. 

Stosować osobistą odzież ochronną.

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem.

Indywidualnych środków ostrożności

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych.
Środków ostrożności w odniesieniu do środowiska

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

Zebrać łopatą do odpowiednich pojemników i oddać do usunięcia odpadów.

Metody oczyszczania

7. Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie

Postępowanie

Utrzymywać zbiornik szczelnie zamknięty.

Zwrócić uwagę na dobrą wentylację i wyciąg na stanowisku pracy.

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem.

Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją

Nie są wymagane żaden specjalne zabiegi ochrony przeciwpożarowej.
Wskazówki w zakresie ochrony ppoż i przeciwwybuchowej

Składowanie

Zbiornik przechowywać szczelnie zamknięty w suchym, dobrze wietrzonym miejscu.

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych

Trzymać z daleka od środków spożywczych, napojów i paszy.

Inne informacje o warunkach przechowywania
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8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Wartości dopuszczalnych norm narażenia na działanie

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna Kategoriiwł./cm3mg/m³

56-81-5 Glicerol - aerozole 10 NDS (8 h)

- NDSCh (15 min)

Zadbać o wystarczające wietrzenie, szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach.
Środki zmniejszające narażenie na działanie

Przed przerwami i po zakończeniu pracy umyć ręce. 

Podczas użycia nie spożywać żywności, napojów i nie palić tytoniu.

unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem

Usunąć zabrudzone ubranie i wyprać przed ponownym użyciem.

Środki higieny

W normalnym przypadku nie jest konieczna osobista ochrona dróg oddechowych.

Ochrona dróg oddechowych

Rękawice odporne na chemikalia z naturalnego kauczuku, grubość minimum 0,6 mm, czas przenikania 

(okres użytkowania) ok. 240 minut, np. rękawice ochronne <Lapren 706> firmy www.kcl.de. 

To zalecenie opiera się wyłącznie na tolerancji chemicznej i teście wg EN 374 w warunkach laboratoryjnych.

W zależności od zastosowania mogą wyniknąć różne wymagania. Dlatego należy uwzględnić dodatkowe 

zalecenia producenta rękawic ochronnych.

Ochrona rąk

Szczelnie chroniące okulary ochronne
Ochrona oczu

Ubranie robocze z długimi rękawami
Ochrona skóry

9. Właściwości fizyczne i chemiczne

Informacje ogólne

modrawy
cieczPostać:

Kolor:

BezwonnyZapach:

Istotne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Metoda testu

pH (przy 20 °C): 5 - 7

Zmiana stanu

nie dotyczyTemperatura zapłonu:

nie dotyczyGranice wybuchowości - dolna:

Granice wybuchowości - górna:

Gęstość (przy 25 °C): 1,025 - 1,035 g/cm³
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Rozpuszczalność w wodzie:

  (przy 20 °C)

Całkowicie mieszalny

Inne informacje

nie dotyczySamozapalność:

10. Stabilność i reaktywność

W celu uniknięcie rozkładu termicznego nie przegrzewać.
Warunki, których należy unikać

Brak substancji do szczególnego przytoczenia.
Substancje, których należy unikać

Nie są znane żadne.
Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie występuje rozkład przy przechowywaniu i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.
Informacje uzupełniające

11. Informacje toksykologiczne

Dane empiryczne dotyczące oddziaływania na człowieka

Połknięcie może doprowadzić do podrażnienia górnych dróg oddechowych i zaburzeń jelitowo-żołądkowych. 

Przy prawidłowym obchodzeniu się i przestrzeganiu ogólnie obowiązujących przepisów higieny nie jest znane 

występowanie szkodliwości zdrowotnych.

12. Informacje ekologiczne

Nie dopuścić do przedostania się do wód powierzchniowych lub kanalizacji.

Stwarza zagrożenie dla wód 

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w 

środowisku wodnym.

Informacja uzupełniająca

13. Postępowanie z odpadami

Uwagi dotyczące usuwania odpadów
Usuwanie zgodnie z przepisami urzędowymi.

14. Informacje o transporcie

Nie jest towarem niebezpiecznym w myśl przepisów transportowych.

Informacja uzupełniająca

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Oznakowanie

Zgodnie z zarządzeniem o materiałach niebezpiecznych i wytycznych Wspólnoty Gospodarczej należy 

oznakować produkt następująco:

Porady dodatkowe

52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne 

zmiany w środowisku wodnym.

Zwroty R

Informacje dotyczące przepisów UE

0 %1999/13/WE (VOC):

Przepisy narodowe

2 - zanieczyszczenie wodyKlasa zagrożenia wód (D):
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16. Inne informacje

Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3
22 Działa szkodliwie po połknięciu.

41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne 

zmiany w środowisku wodnym.

53 Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

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

Dane w pozycjach 4 do 8 i 10 do 12 nie odnoszą się częściowo do używania i prawidłowego stosowania 

produktu (patrz informacja odnośnie użytkowania produktu) tylko dotyczą uwalniania się większych ilości 

podczas wypadków lub nieprawidłowości.

Dane opisują wyłącznie wymagania bezpieczeństwa w odniesieniu do produktu / produktów i opierają się na 

dzisiejszym stanie naszej wiedzy.

Nie przedstawiają one 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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