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1. IDENTYFIKACJA  MIESZANINY  /  IDENTYFIKACJA  PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

1.1 Identyfikator  produktu:  HandStar Plus 
 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: 
 

Antybakteryjny płyn do odkażania rąk. 
 
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 

Producent: EuroStarChem Sp. z o.o.  ul. Strażacka 89 ;  04-462 Warszawa 

tel.  + 48 22  729 00 90   ;       fax.+ 48 22 729 00 90 
adres  e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: miroslaw.laskowski@eurostarchem.pl 

  
  
1.4 Numer telefonu alarmowego: 

tel. alarmowy: 112 lub + 48 22  729 00 90 (czynny w godzinach 8 – 16) 
  

   

2. IDENTYFIKACJA  ZAGROŻEŃ 
 
- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
- Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Flam. Liq. 3 H226 Łatwopalna ciecz i pary. 
Eye Irrit. 2 H319 Działa drażniąco na oczy. 
- 2.2 Elementy oznakowania 
- Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP. 
 

 
 
    GHS02        GHS07 
 
- Hasło ostrzegawcze Uwaga 
- Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania: 
propan-1-ol<10%, etanol>50% 
- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
H226 Łatwopalna ciecz i pary. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
- Zwroty wskazujące środki ostrożności 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i 
innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. 
P280 Stosować odzież ochronną / ochronę oczu. 
P240 Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. 
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. 
P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / 
narodowymi / międzynarodowymi. 
- 2.3 Inne zagrożenia 
- Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
- PBT: Nie nadający się do zastosowania. 
- vPvB: Nie nadający się do zastosowania. 
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3. SKŁAD  I  INFORMACJA  O  SKŁADNIKACH * 
 
 

Nazwa niebezpiecznej 
substancji 

i zakres stężeń 
CAS EINECS 

Klasyfikacja 
wg CLP 

 

etanol 
50-

100% 
64-17-5 200-578-6 

Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319 

propan-1-ol 
2,5-
10% 

71-23-8 200-746-9 Flam. Liq. 2, H225; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H336 

citric acid < 2,5% 77-92-9 201-069-1 Eye Irrit. 2, H319 

Nie zawiera innych substancji niebezpiecznych w ilościach uwzględnianych w klasyfikacji. Pełne brzmienie zwrotów H znajduje się w punkcie 16 karty. 

 
   

4. PIERWSZA  POMOC 
 
- 4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
- Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza. 
- Po styczności z okiem: 
Przepłukać otwarte oczy przez kilka minut pod bieżącą wodą i zasięgnąć porady lekarza. 
- Po połknięciu: 
Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą. 
Nie powodować wymiotów i sprowadzić lekarza. 
- 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Brak dostępnych dalszych istotnych danych 
- 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

 
   

5. POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  POŻARU 
 
- 5.1 Środki gaśnicze 
- Przydatne środki gaśnicze: CO2, piasek, proszek gaśniczy. Nie stosować wody. 
- Środki gaśnicze nieprzydatne ze względów bezpieczeństwa: Woda pełnym strumieniem 
- 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Możliwość tworzenia wybuchowych mieszanin z powietrzem. 
W przypadku spalania możliwość uwalniania się tlenku węgla CO. 
Pary są cięższe od powietrza i unoszą się nad ziemią. 
Możliwość zapłonu z większych odległości. 
- 5.3 Informacje dla straży pożarnej 
- Specjalne wyposażenie ochronne: 
Niezbędna ochrona dróg oddechowych. 
patrz punkt 8. 
- Inne dane Pojemniki zagrożone w przypadku pożaru chłodzić strumieniem wody. 

 
   

6. POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  NIEZAMIERZONEGO  UWOLNIENIA  DO  ŚRODOWISKA 
 
- 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce. 
Ugasić otwarty ogień. Usunąć źródła ognia. Nie palić tytoniu. Unikać tworzenia iskier. Unikać kontaktu z, 
oczami i ubraniem. Nie wdychać oparów. Skażone pomieszczenia dokładnie przewietrzyć. Środki ochrony 
przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w 
bezpieczne miejsce. 
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- 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 
Zapobiec przedostania się do kanalizacji, rowów i piwnic. 
Rozcieńczyć dużą ilością wody. 
W wypadku wyzwolenia się większych ilości należy poinformować właściwe urzędy. 
- 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: 
Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał 
wiążący uniwersalny, trociny). 
Zadbać o wystarczające przewietrzenie. 
Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13. 
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7. 
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8. 
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13. 
Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. 
 

   

7. POSTĘPOWANIE  Z  MIESZANINĄ I  JEJ  MAGAZYNOWANIE 
 
- 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Należy zadbać o dobrą wentylację / odsysanie w miejscu pracy. 
- Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: 
Źródła zapłonu trzymać z daleka - nie palić tytoniu. 
Przedsięwziąć środki przeciwko naładowaniom elektrostatycznym. 
- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
- Składowanie: 
przed 
Składować w dobrze zamkniętych beczkach w chłodnym i suchym miejscu. 
- Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: 
Przestrzegać zasad i przepisów dot. przechowywania i użytkowania materiałów stanowiących zagrożenie dla 
wód (Niemcy). 
Przechowywać w chłodnym miejscu. 
- Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: 
Przepisy / zasady techniczne dot. wspólnego składowania cieczy palnych. 
- Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: 
Składować w dobrze zamkniętych beczkach w chłodnym i suchym miejscu. 
Należy przestrzegać przepisów / zasad technicznych dot. składowana cieczy palnych. 
- Klasa składowania: 3 (VCI - koncepcja, 2007) 
- 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych 
 

   

8. KONTROLA  NARAŻENIA  I  ŚRODKI  OCHRONY  INDYWIDUALNEJ 
 
- Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: 
Wentylacja lub odsysanie. Przedsięwziąć środki przeciwko wyładowaniom elektrostatycznym. 
- 8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Specyfikacja NDS NDSCh  NDSP DSB 

64-17-5 etanol (50-100%) 
1900 

mg/m3 
- ⎯ ⎯ 

71-23-8 propan-1-ol (2,5-10%) 200 mg/m3 600 mg/m3 - - 

56-81-5 glycerol (< 2,5%) 10 mg/m3 -   

 
- Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy. 
- 8.2 Kontrola narażenia 
- Osobiste wyposażenie ochronne: 
- Ogólne środki ochrony i higieny: 
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Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz. 
Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć. 
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy. 
Unikać styczności z oczami. 
Nie wdychać dymu/pary/aerozolu. 
- Ochrona dróg oddechowych: Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia. 
- Ochrona rąk: Nie konieczne. 
- Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna 

 
   

9. WŁAŚCIWOŚCI  FIZYCZNE  I  CHEMICZNE 
 
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
- Ogólne dane 
Forma:     Płynny 
Kolor:      Bezbarwny 
- Zapach:     Alkoholowy 
- Próg zapachu:    Nie określono 
- Wartość pH (10 g/l) w 20 °C:   3,8 (OECD 122) 
Temperatura topnienia/krzepnięcia:  Nie jest określony. 
Początkowa temperatura wrzenia i zakres 
temperatur wrzenia:    > 70 °C 
- Temperatura zapłonu:   23,0 °C (DIN EN ISO 13736) 
- Palność (ciała stałego, gazu):  Nie nadający się do zastosowania. 
- Temperatura palenia się:   360 °C (najniższa wartość pojedynczych składników) 
- Temperatura rozkładu:   Nie określono 
- Temperatura samozapłonu:   Produkt nie jest samozapalny. 
- Właściwości wybuchowe:   Produkt nie grozi wybuchem, ale możliwe jest powstawanie 

par/ mieszanek powietrza grożących wybuchem. 
- Granice niebezpieczeństwa wybuchu: 
Dolna:      2,1 Vol % 
Górna:     15,0 Vol % (najniższa i najwyższa wartość pojedynczych składników) 
- Prężność par w 20 °C:   < 57 hPa 
- Gęstość w 20 °C:    0,866 g/cm3 

- Gęstość względna w 20 °C   0,866 g/cm3 (REACH A.3) 
- Gęstość par     Nie określono 
- Szybkość parowania   Nie określono 
- Rozpuszczalność w/ mieszalność z 
Woda:      Pełni mieszalny. 
- Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Nie określono 
- Lepkość: 
Dynamiczna:     Nie określono 
Kinetyczna:     2,74 mm2/s (20 °C, OECD 114) 

1,60 mm2/s (40 °C, OECD 114) 

 
   

10. STABILNOŚĆ  I  REAKTYWNOŚĆ 
 
- 10.1 Reaktywność Brak dostępnych dalszych istotnych danych 
- 10.2 Stabilność chemiczna 
- Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: 
Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem. 
Unikać ciepła, ognia, iskier. 
- 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje z silnymi czynnikami utleniającymi. 
- 10.4 Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych 
- 10.5 Materiały niezgodne: Mocne środki utleniające. 
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: 
W razie pożaru wytwarza się tlenek węgla CO i dwutlenek węgla CO2. 
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11. INFORMACJE  TOKSYKOLOGICZNE 
 
- 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

- Toksyczność ostra W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
- Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50: 
64-17-5 etanol 
Ustne LD50    10470 mg/kg (rat) 
Skórne LD50    > 2000 mg/kg (rab) 
Wdechowe LC 50 / 4 h   > 20 mg/l (mouse) 

38 mg/l (rat) 
71-23-8 propan-1-ol 
Ustne LD50    ca. 8000 mg/kg (rat) 
Skórne LD50    4032 mg/kg (rab) 
Wdechowe LC 50 / 4 h   > 33,8 mg/l (rat) 
77-92-9 citric acid 
Ustne LD50    5040 mg/kg (mouse) 

3000 mg/kg (rat) 
- Pierwotne działanie drażniące: 
- Działanie żrące/drażniące na skórę W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
- Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Działa drażniąco na oczy. 
- Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
- Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR) 
Składniki tej mieszaniny nie spełniają kryteriów dla CMR - kategorie zgodnie z CLP. 
- Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
- Rakotwórczość W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
- Szkodliwe działanie na rozrodczość W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
- Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
- Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
- Zagrożenie spowodowane aspiracją W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

 
 

   

12. INFORMACJE  EKOLOGICZNE 
 
- 12.1 Toksyczność 
- Toksyczność wodna: 
64-17-5 etanol 
EC 50 / 48 h   > 10000 mg/l (Daphnia magna) 
EC 50 / 72 h   275 mg/l (Chlorella vulgaris) 
LC 50 / 48 h   8140 mg/l (Leuciscus idus) 
71-23-8 propan-1-ol 
EC 50 / 48 h   3640 - 8150 mg/l (Daphnia magna) 
LC 50 / 48 h   3200 mg/l (Salmo gairdneri) 
77-92-9 citric acid 
EC 50 / 72 h   ~ 120 mg/l (Daphnia magna) 
LC 50 / 96 h   440-760 mg/l (Leuciscus idus) 
- 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu łatwo biodegradowalny 
- 12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych 
- 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych 
- Dalsze wskazówki ekologiczne: 
- Wskazówka AOX: Produkt nie zawiera chloru i innych związków organicznych typu halogenowych (AOX). 
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- Wskazówki ogólne: 
Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody 
- 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
- PBT: Nie nadający się do zastosowania. 
- vPvB: Nie nadający się do zastosowania. 

- 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

 
   

13. POSTĘPOWANIE  Z  ODPADAMI 
 
- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
Poniższa wskazówka dotyczy produktu oryginalnego, a nie jego modyfikacji i produktów pochodnych. W 
przypadku mieszanin z innymi produktami konieczna może być utylizacja innymi metodami; w razie wątpliwości 
zasięgnąć informacji u dostawcy produktu lub w lokalnym urzędzie. 
- Zalecenie: 
Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 
- Numer klucza odpadów: 
Kody odpadów odnoszą się od dn. 1.1.1999 nie tylko do produktu, ale również do podstawowej dziedziny 
zastosowania. Aktualny kod odpadów dla danej dziedziny zastosowania można znaleźć w europejskim katalogu 
odpadów. 
- Opakowania nieoczyszczone: Usuwanie zgodnie z przepisami. 
- Zalecenie: 
Opakowanie zwrotne: Po dokładnym opróżnieniu natychmiast szczelnie zamknąć i przekazać dostawcy bez 
czyszczenia. Należy uważać, aby do opakowania nie przedostały sie ciała obce! 
Inne pojemniki: całkowicie opróżnić, wyczyścić i przeznaczyć do odzysku lub ponownego przetworzenia. 
Uwaga: Resztki w pojemnikach mogą spowodować zagrożenie wybuchem. Nie przebijać, wyciąć lub spawać 
nieoczyszczonych perkusji. 
- Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości. 
 

   

14. INFORMACJE  O  TRANSPORCIE 
 
 

14.1. Numer UN (numer ONZ) -   1987 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN     1987 ALKOHOLE, I.N.O. (ETANOL, (ALKOHOL 

ETYLOWY) , n - PROPANOL ( ALKOHOL n - PROPYLOWY) 
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  - 3 
14.4. Grupa pakowania  - III 
14.5. Zagrożenia dla środowiska   --nie dotyczy 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników  ----nalepka 3 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC   ------ 

   
   

15. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PRZEPISÓW  PRAWNYCH  
 
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny: 

 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015 r. 
poz. 675) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, 
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2015 r. poz. 1090)  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
        substancji chemicznych, ich mieszanin, w celu dostosowania go do postępu naukowo-technicznego (Dz. U. 2015, poz.875) 

• Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 28 lipca 2015 (Dz.U.2015, poz.1203) 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i 
pakowania substancji i mieszanin , zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 
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nr1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L335/1 z dn. 31.12.2008) z późniejszymi zmianami ((WE) NR 790/2009;NR 286/2011; 
NR618/2012; NR 487/2013; NR 944/2013; NR 605/2014) 

• Rozporządzenie MZ z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322). 

• Oznakowanie opakowań jednostkowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych (Dz.U.12.445) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2014 r. poz. 145) 

• Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadów (DU1923-2014) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 
chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. z 2014, poz.6) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub 
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów 
zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz. U. 2013 r, poz 1173) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2012, poz. 890) 

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin 
(Dz. U. 2012 poz. 1018) 

• Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr. 
112, poz. 1206) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 6 czerwca 2014 r.w sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2014r, Poz. 817) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do  
Rozporządzenia 1907/2006 (Dz.U. z 2013 r Poz 1314) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin 
niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub 
mieszaniny (Dz. U. z 2013 r poz. 180) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2013 r zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych 
i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem 
ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. z 2013 r Poz 1225) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, 
których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie 
(Dz.U. z 2012 r Poz 688) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2012 r w sprawie wycofania substancji chemicznej, jej mieszaniny, lub wyrobu z obrotu 
(Dz.U. z 2012 r Poz 325) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja2012 r w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników 
służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz.U. z 2012 r, poz.601) 

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dziennik 
Urzędowym UE, nr L.132) 

• Rozporządzenia (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2006 ws. detergentów 

• Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 ws. detergentów 

• Rozporządzenie (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów 

• Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH z późniejszymi zmianami 
 
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: 
Nie była dokonana 

 
   

16. INNE  INFORMACJE 
 
Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania, szczegółowe informacje o stosowaniu preparatu znajdują się 
na ulotce informacyjnej. 
 
Wykaz i brzmienie zwrotów H zamieszczonych w pkt. 3: 
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
 



 
 EuroStarChem Sp. z o.o.   ul. Strażacka 89,  04-462 Warszawa 

tel. +48 22 729 00 90   fax. +48 22 729 00 90 

 
KARTA  CHARAKTERYSTYKI  MIESZANINY CHEMICZNEJ       HandStar Plus 

Data opracowania: 22.05.2019r. ; Data aktualizacji - r. 

_______________________________________________________________________________________  

 

HandStar Plus 
Strona 8 z 8 

 
- Wydział sporządzający wykaz danych: Patrz komórka d/s informacji 
- Skróty i akronimy: 
RPE: Respiratory Protective Equipment 
RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC) 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008) 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
Flam. Liq. 2: Substancje ciekłe łatwopalne – Kategoria 2 
Flam. Liq. 3: Substancje ciekłe łatwopalne – Kategoria 3 
Eye Dam. 1: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 1 
Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 2 
STOT SE 3: Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe) – Kategoria 3 

 
Szkolenia: przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnoście obchodzenia 
się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby związane z transportem materiałów 
niebezpiecznych w myśl Umowy ADR powinny zostać odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiązków 
(szkolenie ogólne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczeństwa. 
 
Dodatkowe informacje: klasyfikacja produktu została ustalona na podstawie faktycznego stężenia każdego z komponentów i 
przedstawia rzeczywiste zagrożenia, jakie stwarza ten produkt. Rzeczywista wartość stężeń poszczególnych komponentów mieści 
się zawsze w odpowiednim przedziale. Z tego też powodu końcowa klasyfikacja produktu może odbiegać od klasyfikacji obliczonej 
na podstawie górnych wartości stężeń. 
 
Data opracowania:  22.05.2019 r. 
Data aktualizacji:   - r. 
 
 
Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę  
posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych 
właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. 
Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania 
wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. 
 

Obowiązkiem użytkownika lub jednostki zatrudniającej jest upewnienie się, aby praca była zaplanowana i 
przeprowadzona zgodnie z przepisami oraz wymogami BHP. 

 


