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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I DENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1 Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa produktu:   SIARCZAN POTASU  

Nazwa chemiczna: Siarczan(VI) potasu 
Numer CAS: 7778-80-5 
Numer rejestracyjny 
REACH 

01-2119489441-34-0071 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Do produkcji nawozów oraz środków ochrony roślin. Stosowany jako odczynnik laboratoryjny, regulator pH, odczyn-
nik strącający, flokulant, środek neutralizujący, w chemikaliach do barwienia tkanin, skóry i papieru. 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Dystrybutor: Eastchem Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

112 

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA  ZAGROŻEŃ 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja według roz-
porządzenia (EC) Nr 
1272/2008 [CLP/GHS] 

Substancja nie jest sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w 
sekcji 11. 

Zwroty wskazujące środki 
ostrożności 

P102: Chronić przed dziećmi. 
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub 
etykietę. 

2.2 Elementy oznakowania 

Piktogramy zagrożeń: Brak  

Hasło ostrzegawcze: Brak  

Zwroty wskazujące środki 
ostrożności 

Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy poka-
zać pojemnik lub etykietę. 

2.3 Inne zagrożenia 

Brak. 
Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. 

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

 

Nazwa chemiczna 
Wzór che-

miczny 
% wag. Nr CAS Nr WE 

Klasyfikacja według Rozporzą-
dzenia (WE) Nr 1272/2008 

Siarczan(VI) potasu K2SO4 93 - 95 7778-80-5 231-915-5 nie sklasyfikowana 
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SEKCJA 4:  PIERWSZA POMOC 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Uwaga: W pierwszej kolejności należy wyprowadzić poszkodowaną osobę z miejsca narażenia.  

W następstwa wdychania pyłów: 
Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Przepłukać wodą usta, twarz, nos, oczy.  

W następstwa połknięcia: 
Wypłukać usta. Podać do wypicia dużą ilość wody. Jeśli wystąpią niepokojące objawy wezwać lekarza. 

Przy kontakcie z oczami: 
Oczy należy obficie i długo przemywać zimną wodą przy otwartych powiekach przez 15 minut. Nie używać środków 
neutralizujących.  

W następstwie kontaktu ze skórą: 
Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Zmyć obficie dużą ilością wody z  mydłem.  

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Potencjalne ostre działanie na zdrowie: 
Brak doniesień. 

Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji: 
Brak doniesień. 

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

Informacje dla lekarza: leczyć objawowo. W przypadku połknięcia dużej ilości, natychmiast skontaktować się z leka-
rzem specjalizującym się w leczeniu zatruć truciznami. 

SEKCJA 5:  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki ga-
śnicze: 

Produkt niepalny. Dostosowanie środków gaśniczych do środowiska  oraz zgodne z 
naturą i rozmiarami pożaru sąsiednich obiektów. Wszystkie środki gaśnicze są dopusz-
czalne: rozpylona woda, dwutlenek węgla, piana. 

Niewłaściwe środki gaśni-
cze: 

Nie są znane niewłaściwe środki gaśnicze.. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Produkt nie jest palny. Produkty rozkładu mogą zawierać następujące gazy: tlenki siarki 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 

Jeżeli wybuchł pożar ewakuować wszystkie osoby ze strefy zagrożenia. Nie należy podejmować żadnych działań, 
które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Strażacy powinni nosić 
odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe z maska zakrywającą całą twarz. 

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
ŚRODOWISKA 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Dla osób nie udzielają-
cych pomocy: 

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek 
chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Nie dotykać, ani nie przechodzić po 
rozsypanym materiale. Założyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. 
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Dla osób udzielających 
pomocy: 

Odzież robocza ze zwartej tkaniny, ochrona dróg oddechowych (maseczki tkaninowe 
lub ochronne z filtrem cząsteczkowym P2), szczelne okulary ochronne, rękawice 
ochronne. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Starać się nie dopuścić do skażenia gleby i wód. W przypadku, gdy taka sytuacja wystąpi, powiadomić odpowiednie 
władze sanitarne i ochrony środowiska. 

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

Zebrać na sucho. Przekazać do likwidacji. Unikać wzbijania się pyłu. Pozostałości spłukać  wodą. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 

Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w punkcie 8. 
Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w punkcie 13. 

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH 
MAGAZYNOWANIE 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Środki ochronne 

Nie jeść, nie pić, nie zażywać leków. Unikać bezpośrednich kontaktów z substancją. 
Unikać wdychania pyłów i aerozoli. Przestrzegać zasad higieny osobistej. Stosować 
odzież i sprzęt ochrony osobistej podane w sekcji 8. Pracować w wentylowanych po-
mieszczeniach. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach. Zapewnić łatwy dostęp 
do bieżącej wody. 

Wskazówki dotyczące 
ogólnej higieny pracy 

Należy zabronić spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w 
którym ten materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. 
Pracownicy powinni umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodno-
ści  

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych, odpowiednio wentylowanych 
magazynach. Personel magazynowy musi być wyposażony w niezbędny sprzęt ochrony indywidualnej. 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak 

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Nr CAS Składnik NDS  (mg/m3) NDSCh  (mg/m3) NDSP 

(-) nietoksyczne pyły przemysłowe 10 - - 

Zalecane procedury monitoringu: 
Jeżeli produkt zawiera składniki, na które ekspozycja jest ograniczona może być niezbędny monitoring osobisty, 
monitoring środowiska pracy lub biologiczny w celu określenia skuteczności wentylacji lub inny sposób kontroli ko-
nieczności używania środków ochrony dróg oddechowych. Należy się odnieść do Normy Europejskiej EN 689 w 
celu poznania metod określenia narażenia substancją chemiczną przez drogi oddechowe oraz do krajowej doku-
mentacji dającej wskazówki związane z metodami oznaczania substancji niebezpiecznych. 

8.1.2. Pochodne poziomy nie powodujące zmian (DNELs) – pracownicy 

8.1.2.1. EKSPOZYCJA OSTRA/KRÓTKOTRWAŁA (DZIAŁANIE OGÓLNOUSTROJOWE) 

DNEL przez skórę Nie stwierdzono miejscowych skutków narażenia przez skórę i 
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DNEL przez wdychanie drogi oddechowe, dlatego też lokalne DNEL nie zostały określo-
ne. 

8.1.2.2. EKSPOZYCJA OSTRA/KRÓTKOTRWAŁA (DZIAŁANIE MIEJSCOWE) 

DNEL przez skórę Nie stwierdzono miejscowych skutków narażenia przez skórę i 
drogi oddechowe, dlatego też lokalne DNEL nie zostały określo-
ne. 

DNEL przez wdychanie 

8.1.2.3. EKSPOZYCJA DŁUGOTRWAŁA (DZIAŁANIE OGÓLNOUSTROJOWE) 

DNEL przez skórę 21.3 mg/kg/dzień 

DNEL przez wdychanie 37.6 mg/m³  

8.1.2.4. EKSPOZYCJA DŁUGOTRWAŁA (DZIAŁANIE MIEJSCOWE) 

DNEL przez skórę Nie stwierdzono miejscowych skutków narażenia przez skórę i 
drogi oddechowe, dlatego też lokalne DNEL nie zostały okre-
ślone.  

DNEL przez wdychanie 

8.1.3. Pochodne poziomy nie powodujące zmian (DNELs) – populacja ogólna 

8.1.3.1. EKSPOZYCJA OSTRA/KRÓTKOTRWAŁA (DZIAŁANIE OGÓLNOUSTROJOWE) 

DNEL przez skórę 
Nie stwierdzono miejscowych skutków narażenia przez skórę i 
drogi oddechowe, dlatego też lokalne DNEL nie zostały określo-
ne. 

DNEL przez wdychanie 

DNEL przez połknięcie 

8.1.3.2. EKSPOZYCJA OSTRA/KRÓTKOTRWAŁA (DZIAŁANIE MIEJSCOWE) 

DNEL przez skórę Nie stwierdzono miejscowych skutków narażenia przez skórę i 
drogi oddechowe, dlatego też lokalne DNEL nie zostały określo-
ne. DNEL przez wdychanie 

8.1.3.3. EKSPOZYCJA DŁUGOTRWAŁA (DZIAŁANIE OGÓLNOUSTROJOWE) 

DNEL przez skórę 12.8 mg/kg/dzień 

DNEL przez wdychanie 11.1 mg/m³  

DNEL przez połknięcie 12.8 mg/kg /dzień  

8.1.3.4. EKSPOZYCJA DŁUGOTRWAŁA (DZIAŁANIE MIEJSCOWE) 

DNEL przez skórę Nie stwierdzono miejscowych skutków narażenia przez skórę i 
drogi oddechowe, dlatego też lokalne DNEL nie zostały określo-
ne. 

DNEL przez wdychanie 

8.1.4. Przewidywane stężenie nie powodujące zmian w środowisku (PNEC) 

PNEC woda 0.68 mg/L  (Współczynnik oceny 1000) 

PNEC woda morska 0.068 mg/L  (Współczynnik  oceny 10000) 

PNEC woda (sporadyczne uwolnienie) 6.8 mg/L  (Współczynnik  oceny 100) 

PNEC osady brak wystarczających danych. 

8.2 Kontrola narażenia 

Odpowiednie zabezpieczenia techniczne: 
Zapewnić skuteczną wentylację, stosować indywidualny sprzęt ochronny. 

Indywidualne środki ochrony: 
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Środki zachowania higie-
ny: 

Obowiązują ogólne przepisy higieny pracy.  
Po pracy  wymyć powierzchnię ciała oraz zmienić zanieczyszczone ubranie. Nie  jeść, 
nie pić, nie palić, nie zażywać leków podczas pracy. 

Ochrona oczu/twarzy: Okulary ochronne w szczelnej obudowie. 

Ochrona rąk:  
Rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów, wykonane z gumy nitrylowej lub 
inne dopuszczone przez producenta do kontaktu z tym produktem. Czas wytrzymałości 
materiału 480 min. 

Ochrona ciała: Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny. Buty robocze. 

Inne środki ochrony 
skóry: 

Przed rozpoczęciem operowania tym produktem, należy wybrać odpowiednie obuwie 
i dodatkowe środki ochrony skóry, bazując na wykonywanych zadaniach i związanych z 
nimi zagrożeniem. Podlegają one zatwierdzeniu przez specjalistę BHP 

Ochrona dróg oddecho-
wych: 

Jeśli występuje pylenie: maski tkaninowe lub maski ochronne z filtrem cząsteczkowym 
P2. 

Kontrola narażenia 
środowiska:  

Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana 
w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. 

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Postać fizyczna: Substancja stała, drobnokrystaliczna 

Barwa: Biała 

Zapach: Bez zapachu 

Gęstość: 2660 kg/m3 

Gęstość nasypowa: ok. 1400 kg/m3 

Palność: niepalny 

Temperatura topnienia: 1067 ºC 

Temperatura wrzenia: 1689  ºC 

Rozpuszczalność w wodzie: 120 g/l (25 °C) 

Wartość pH (50 g/l H2O/25oC): 7-9 

9.2 Inne informacje 
Masa cząsteczkowa: 174,27 g/mol 

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1 Reaktywność: 
Produkt nie jest reaktywny w warunkach normalnego użytkowania i przecho-
wywania. 

10.2 Stabilność chemiczna 
Produkt jest stabilny w warunkach normalnego użytkowania i przecho-
wywania. 

10.3 Możliwość występowania niebez-
piecznych reakcji 

Brak. 

10.4 Warunki, których należy unikać Nie określono. 

10.5 Materiały niezgodne Nie określono. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu Podczas spalania uwalniane są toksyczne i żrące opary (tlenek siarki) 

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
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Toksyczność ostra 

DL50 (doustnie, szczur) > 2000 mg/kg   

LC0 (przez wdychanie, szczur) > 1200 mg/m³ powietrze 

LD50 (przez skórę, szczur) > 2000 mg/kg  

Działanie żrące/drażniące na skórę W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie 
drażniące na oczy 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie uczulające na drogi oddechowe 
lub skórę; 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie mutagenne na komórki rozrod-
cze 

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. Nie dotyczy. 

Objawy związane z właściwościami fi-
zycznymi, chemicznymi i toksykologicz-
nymi 

Kontakt pyłu  z oczami:  Może wystąpić podrażnienie z zaczerwienie-
niem i łzawieniem.  
Wdychanie pyłu: Może wystąpić podrażnienie. 
Połknięcie: Połknięcie większych ilości może spowodować nudności. 

Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe 
skutki krótko- i długotrwałego narażenia 

Brak doniesień. 

Inne informacje Brak. 

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1 Toksyczność 
 

Dla ryb:        LC50 (Pimephales promelas ) = 680 mg/L/96h. 
                LC50 (Lepomis macrochirus ) = 3550 mg/L/96h. 
Dla rozwielitek: EC50 (daphnia) = 720 mg/L /48h 

Dla alg:      LC50 ( Algea freshwater) = 2700 mg/L 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkła-
du 

Nie ulega rozkładowi – substancja nieorganiczna. 

12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak. 

12.4 Mobilność w glebie Dobrze rozpuszczalny w wodzie. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT 
i vPvB 

Nie dotyczy. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak doniesień. 

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie unieszkodliwiania odpadów. Nie zrzucać do 
zbiorników wodnych i kanalizacji ściekowych. Unikać zanieczyszczenia wody i gleby. Zalecany sposób likwidacji: na 
drodze spalania w przeznaczonych do tego instalacjach spełniających wymogi prawa krajowego i lokalnego. 
Odzysk/recykling/likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Opakowanie jednorazowego użytku traktować jak odpad i przekazać odbiorcy odpadów. UWAGA: Tylko 
opakowania całkowicie opróżnione i oczyszczone mogą być przeznaczone do recyklingu! Korzystać z usług firm 
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posiadających odpowiednie uprawnienia. 

SEKCJA 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 

 ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 

14.1 Numer UN (numer 
ONZ) 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

14.2 Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

14.3 Klasa(-y) zagro-
żenia w transporcie 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

14.4 Grupa 
opakowaniowa 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

14.5 Zagrożenia dla 
środowiska 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

14.6 Szczególne środki 
ostrożności dla 
użytkowników 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL  i kodeksem IBC - Nie dotyczy. 

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

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

 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP)  

 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) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz.U.05.259.2173) z późniejszymi zmianami 

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

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz.U.2011.33.166) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.13.0.21) 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.01.63.322) z późniejszymi 
zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U.12.0.445) 
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15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego została przeprowadzona. 

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE 

Lista odpowiednich zwrotów R, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, zwrotów określających 
warunki bezpiecznego stosowania lub zwrotów wskazujących środki ostrożności 

Zwroty H:  nie dotyczy 

Pełny tekst klasyfikacji CLP/GHS: nie dotyczy 

Używane skróty i akronimy 

REACH    Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals (Rozporządzenie w sprawie 
                rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów) 
NDS         Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 
NDSCh    Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 
DNEL       Derived No Effect Level (pochodny poziom nie powodujący zmian) 
PNEC       Predicted No Effect Concentration (przewidywane stężenie nie powodujące zmian w środowisku) 
LC50        Lethal Concentration 50 % (stężenie śmiertelne dla 50% badanej populacji) 
EC50       Effective Concentration 50 % (stężenie efektywne hamujące wzrost 50% badanej populacji) 
PBT         Trwała, ulegająca bioakumulacji i toksyczna (substancja) 
vPvB        Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (substancja) 

Wersja: 1.0 
 
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego. 
Informacja zawarta w powyższej karcie stanowi opis wymogów bezpieczeństwa użytkowania preparatu/substancji. Użytkownik 
ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do określonych celów. Zawarte w niniejsze j karcie dane 
nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy użytkownika. Karta charakterystyki nie może być traktowana jako gwarancja 
właściwości preparatu/substancji. 
Informacje oparte są na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bez-
piecznego stosowania produktu.  
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są gwarancją parametrów technicznych czy przydatności do określo-
nych zastosowań. 

 

* * * * * 


