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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa  

 

1.1. Identyfikator produktu:  

   Nazwa:   PROSAN ULTRA 

 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji/mieszaniny oraz zastosowania odradzane  

   Zastosowanie substancji/mieszaniny: żrący środek czyszczący z chlorem 

 

1.3.  Dane dotyczące dostawcy karty bezpieczeństwa produktu 

    Nazwa firmy:  The Proton Group Ltd 

     Ripley Drive 

     Normanton Industrial Estate 

  Normanton 

  West Yorkshire 

  WF6 1QT 

  Tel. 01924 892834 

  Fax:  01924 220213 

  Email: mail@protn-group.co.uk 

 

 

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń 

 

2.1. Klasyfikacja substancji/mieszaniny 

 Klasyfikacja wg. CHIP (Hazard Information and Packaging for Supply) [Informacja o  

 zagrożeniach i wymogach pakowania przy dostawie]: C: R35 

 

 Najważniejsze działania niepożądane: powoduje silne poparzenia 

 

2.2. Elementy oznakowania 

Elementy oznakowania wg. CHIP:  

Symbole informujące o zagrożeniu:  substancja zjadliwa/korozyjna   

Hasła ostrzegawcze:    R35: powoduje silne poparzenia. 
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Str. 2 

Zwroty śr. ostrożności:    

  S2:  Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 

 S26:  W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast obficie przepłukać 

   wodą i zgłosić się do lekarza 

 S36/37/39:  Należy stosować będąc odpowiednio ubranym w odzież ochronną, 

   rękawice, zabezpieczenie twarzy/oczu.  

 S45:  W razie wypadku lub złego samopoczucia, należy natychmiast zgłosić 

   się do lekarza (należy okazać ulotkę informacyjną produktu, tam 

   gdzie to możliwe). 

 

Wyrażenia dot. środków bezpieczeństwa: 

Uwaga! Nie stosować z innymi produktami. 

Mogą uwalniać się szkodliwe gazy (chlor). 

 

2.3. Inne zagrożenia 

PBT (persistent, bioaccumulative and toxic) [substancja trwała, bioakumulująca się i toksyczna]: 

Substancja ta nie została zidentyfikowana jako substancja PBT.  

 

 

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach   

 

3.2. Mieszaniny  

 

Składniki niebezpieczne: 

 

WODOROTLENEK POTASU 

EINECS 

[Europejski system informacji o 

substancjach chemicznych] 

CAS 

[baza danych związków 

chemicznych] 

CHIP CLP 

[Klasyfikacja, 

oznakowanie i 

pakowanie 

substancji] 

Procentowo 

215-181-3 1310-58-3 Xn: R22; C: R35 - 5-25% 

 

 

PODCHLORYN SODU  

231-668-3 7681-52-9 -:R31; C: R34;  

N: R50 

- <1% 

 

NADMANGANIAN POTASU  

231-760-3 7722-64-7 O: R8; Xn: R22; N: 

R50/53 

- <1% 

 

 

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy 

 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

 Kontakt ze skórą:  należy natychmiast zdjąć wszelką skażoną odzież i obuwie chyba, że 

   przylgnęły do skóry. Obficie polewać wodą zaatakowane miejsce przez 10 

   minut lub dłużej, jeśli substancja nadal jest na skórze. W przypadku  

   symptomów poparzenia lub zatrucia należy przewieźć poszkodowaną osobę 

   do szpitala.  
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 Zanieczyszczenie oka:  płukać oko pod bieżącą wodą przez 15 minut. Należy przewieźć  

    poszkodowanego do szpitala na specjalistyczne badanie.  

 

 Spożycie:   Należy wypłukać jamę ustną wodą. Nie indukować wymiotów. Co 10 minut  

    należy podać do wypicia jedną filiżankę wody. W przypadku utraty  

    świadomości, należy sprawdzić oddech i, w razie potrzeby, zastosować  

    sztuczne oddychanie. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha, 

    należy ułożyć ciało w bezpiecznej pozycji i jak najszybciej przewieźć do 

    szpitala.   

 

 Wdychanie:   Należy wynieść poszkodowanego z obszaru narażenia. W trakcie tej  

    czynności, należy odpowiednio się zabezpieczyć przed ryzykiem. Jeżeli 

    poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha, należy ułożyć ciało w  

    bezpiecznej pozycji. Jeżeli poszkodowany jest przytomny, należy go posadzić 

    lub położyć. Jeżeli oddech stanie się bulgoczący, należy poszkodowanego 

    posadzić i, jeśli to możliwe, podać tlen. Jak najszybciej należy przewieźć go 

    do szpitala.  

 

4.2. Najważniejsze natychmiastowe i opóźnione objawy i skutki narażenia 

  Kontakt ze skórą:  Mogą pojawić się pęcherze. Przy braku natychmiastowego leczenia pojawi 

    się postępujące owrzodzenie.  

 

 Zanieczyszczenie oka: Może pojawić się poparzenie rogówki. Uszkodzenia mogą być 

   trwałe.  

 

 Spożycie:   Oparzenia mogą pojawić się wokół ust. Wymioty krwią. Krwawienie z nosa 

    lub ust.   

 

 Wdychanie:   Może pojawić się krótki oddech połączony z odczuciem palenia w krtani. 

   Narażenie na działanie może skutkować kaszlem i świszczącym oddechem.   

 

 Natychmiastowe/opóźnione skutki:  Skutki natychmiastowe pojawiają się po krótkim czasie 

     narażenia.   

 

 

4.3. Zalecenia natychmiastowej pomocy lekarskiej i leczenia specjalistycznego: 

  Na terenie obiektu powinno znajdować się urządzenie do kąpieli oczu.  

 

 

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

 

5.1. Środki gaśnicze  

 Należy użyć odpowiednich środków gaśniczych dostosowanych do otoczenia. Należy użyć wodnej instalacji 

tryskaczowej do schłodzenia zbiorników.   

 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją/mieszaniną 

Działa żrąco. W przypadku spalania wydziela toksyczne opary.  

 

5.3. Wskazówki dla straży pożarnej  

 Strażacy muszą być wyposażeni w autonomiczny aparat oddechowy. Konieczne jest ubranie ochronne, aby  

 zabezpieczyć się przed kontaktem  substancji ze skórą i oczami.  
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Sekcja 6: Postępowanie w razie niezamierzonego uwolnienia substancji  

 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w nagłych wypadkach 

Środki ostrożności względem ludzi: Należy natychmiast powiadomić policję i straż pożarną. Jeżeli incydent 

ma miejsce na zewnątrz, biernych widzów należy ustawić pod wiatr i z dala od źródła zagrożenia. Należy 

oznakować skażony obszar za pomocą znaków i zamknąć dostęp dla osób nieupoważnionych. Nie należy 

podejmować działań bez ubrania ochronnego – patrz sekcja 8 karty. Należy przeciekające zbiorniki ułożyć 

wyciekiem do góry tak, aby nie dopuścić do dalszego wyciekania płynu. 

 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska   

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Nie należy wylewać do kanalizacji lub rzek. Należy 

ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku za pomocą obwałowania/ogrodzenia obszaru.   

  

6.3. Metody i materiały do zbierania i usuwania skażenia 

Procedury usuwania: Sprzątanie powinno być przeprowadzone wyłącznie przez pracowników 

zaznajomionych z substancją. Należy doprowadzić do wchłonięcia przez suchy piasek lub ziemię. Następnie 

przenieść do zamykanego i oznakowanego pojemnika w celu odpowiedniej utylizacji.    

 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Patrz sekcja 8 karty 

 

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami/mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 

7.1. środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: 

 

Wymagania przy manipulowaniu: Należy unikać bezpośredniego kontaktu z substancją. Pomieszczenie 

musi być należycie wentylowane. Nie należy posługiwać się substancją w dusznych i ograniczonych 

pomieszczeniach. Należy unikać formowania się mgiełki w powietrzu lub rozprzestrzeniania się substancji w 

powietrzu.  

 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, uwzględniając niezgodności 

Warunki magazynowania: Należy przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

Kontener musi być szczelnie zamknięty.  

 

7.3. Szczególne zastosowanie (-a) końcowe 

Zastosowania końcowe: brak danych 

 

 

Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 

8.1. Parametry kontroli 

Składniki niebezpieczne:   

WODOROTLENEK POTASU 

  

Dopuszczalne stężenie w miejscu pracy:                    Pył wdychany 

Kraj 8 godzin TWA 

[TWA - czasowa średnia 

ważona] 

15 min: STEL: 

[STEL: short-term 

exposure limit – krótki 

limit ekspozycji] 

8 godzin TWA: 15 min. STEL 

GB - 2 mg/ m
3
 - - 
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8.2. Kontrola narażenia 

 Środki techniczne:   Zapewnić wystarczającą wentylację pomieszczenia 

  Ochrona rąk:    nieprzepuszczalne rękawice.  

 Ochrona oczu:   Okulary ochronne ściśle przylegające do twarzy. Należy przygotować 

      zestaw do kąpieli oczu.  

 Ochrona skóry:   Nieprzepuszczalne ubranie ochronne.  

 

 

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

 

9.1. Informacja nt. podstawowych cech fizycznych i chemicznych produktu 

  Stan:     ciecz  

 Kolor:     fioletowy 

 Zapach:    zapach charakterystyczny 

 Rozpuszczalność w wodzie:  rozpuszczalny 

 Lepkość:    brak lepkości 

 Względna gęstość:   1,160 

 pH:     12  

 

9.2. Inne informacje 

 

 

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność 

 

10.1. Reaktywność: 

 Substancja stabilna w zalecanych warunkach przechowywania i transportu. 

 

10.2. Stabilność chemiczna: 

 Substancja stabilna w normalnych warunkach.  

 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:  

 Reakcje niebezpieczne nie będą miały miejsca w warunkach normalnego transportu i   

  przechowywania. Rozpad może wydarzyć się w przypadku wystawienia na warunki lub kontakt z 

  materiałami wymienionymi poniżej. 

 

 

10.4. Warunki, których należy unikać: 

 ciepło 

 

10.5. Materiały niezgodne:  

 Silnie oksydujące substancje. Silne kwasy.  

 

10.6. Niebezpieczne produkty rozpadu: 

  W trakcie spalania wydzielają się toksyczne opary.  
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Sekcja 11: Informacje toksykologiczne 

 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:  

 

Istotne działania związane z mieszaniną: 

Działanie Droga kontaktu Podstawa 

Zjadliwość/korozja OPT INH DRM Substancja niebezpieczna: oszacowano 

 

Objawy/drogi kontaktu 

Kontakt ze skórą:  Mogą pojawić się pęcherze. W razie braku natychmiastowego 

  leczenia, może pojawić się postępujące owrzodzenie.  

Zanieczyszczenie oka:  może nastąpić poparzenie rogówki. Uszkodzenia mogą być trwałe.  

Spożycie:   Może wystąpić poparzenie okolic ust. Wymioty krwią. Krwawienie z  

   nosa i ust.  

Wdychanie:   Może pojawić się skrócony oddech z uczuciem palenia w gardle.  

   Narażenie może spowodować kaszel lub sapanie.  

Opóźnione/ 

natychmiastowe 

skutki:   natychmiastowe skutki mogą wystąpić po krótkim okresie narażenia.  

 

 

Sekcja 12: Informacje ekologiczne 

 

12.1. Toksyczność 

 

12.2. Trwałość i zdolność do rozpadu: 

  ulega biodegradacji  

 

12.3. Zdolność do bioakumulacji: 

   brak zdolności bioakumulacji. 

 

12.4. Mobilność w glebie: 

    substancja szybko wchłania się w glebę 

 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

  PBT:  Substancji nie oznaczono jako substancji trwałej, ulegającej bioakumulacji i  

   toksycznej (tzw. PBT) 

 

12.6. Inne szkodliwe działania: 

   nieistotna toksyczność dla środowiska  

 

 

Sekcja 13: Postępowanie z odpadami 

 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  

  przenieść do odpowiedniego pojemnika i zorganizować odbiór przez specjalistyczną firmę 

   usuwania odpadów.  

 

Uwaga: zwraca się uwagę użytkownika na możliwość istnienia lokalnych lub krajowych 

przepisów utylizacji odpadów. 

 

Str. 7 



 

Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu 

 

14.1. Numer UN [czterocyfrowy numer nadawany substancjom niebezpiecznym wg. klasyfikacji UN]:  

   UN3266 

 

14.2. Nazwa produktu transportowa wg. UN: 

  PŁYN ŻRĄCY. PODSTAWOWY, NIEORGANICZNY, N.O.S. 

 

14.3. Klasy zagrożenia transportowego: 

  8 

 

14.4. Grupa pakowania: 

   II 

 

14.5. Zagrożenia dla środowiska: 

  Czy substancja jest niebezpieczna dla środowiska:  nie 

   Substancja zanieczyszczająca morza:    nie 

 

14.6. Szczególne zalecenia ostrożności dla użytkowników 

  Szczególne środki ostrożności:   Brak 

  Kod tunelu:       E 

  Kategoria transportu:     2 

 

 

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 

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

substancji/mieszaniny 

 

 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego: 

   ocena bezpieczeństwa chemicznego substancji lub mieszaniny nie została przeprowadzona 

   przez dostawcę. 

 

 

 



 

Sekcja 16. Inne informacje 

 

Inne informacje 

  Karta bezpieczeństwa produktu została przygotowana zgodnie z dyrektywą 

 UE nr 453/2010 

 

* oznacza tekst w treści karty, który uległ zmianie od ostatniej weryfikacji. 

 

Wyrażenia dot. zagrożeń ze str. 2/3:  

R8:   kontakt z substancjami palnymi może spowodować pożar.  

 R22:   Szkodliwy przy połknięciu. 

 R31:   Kontakt z kwasami uwalnia opary.  

 R34:   Powoduje oparzenia.  

 R35:   Powoduje poważne oparzenia.  

 R50/53:  Silnie toksyczny dla organizmów wodnych, może skutkować  

   długoterminowymi negatywnymi zmianami w środowisku wodnym. 

 R50:   Bardzo szkodliwy dla organizmów wodnych.  
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Oświadczenie prawne: 

Powyższe informacje uznaje się za poprawne, ale nie oznacza to, że są kompletne i w związku z tym powinny 

być traktowane wyłącznie jako wskazówki. Firma nie poniesie odpowiedzialności za szkody wynikłe z 

postępowania lub kontaktu z powyższym produktem. 

 


