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* 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

- Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: Lerasept® HR
- Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
- Zastosowanie substancji / preparatuŚrodek dezynfekcyjny

- Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:
STOCKMEIER CHEMIA SP. z oo i Spółka S.K.
ul. Obornicka 277
60-691  Poznań
Tel: +48 61  666 10 66
Fax +48 61 666 11 63
Mail: poznan@stockmeier.pl

- Komórka udzielająca informacji:
Wydział Ochrony środowiska
Mail: poznan@stockmeier.pl

- Numer telefonu alarmowego:998 lub 112, informacja toksygologiczna w Polsce: 42 631 47 24

* 2 Identyfikacja zagrożeń

- Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

- Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE
Xi; Produkt drażniący

R41:   Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

R10-67:   Produkt łatwopalny. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
- Szczególne wskazówki o zagrożeniu dla człowieka i środowiska:
Produkt podlega obowiązkowi oznakowania na podstawie metody obliczania "Ogólnej wytycznej klasyfikowania
preparatów w UE" w jej ostatnio przyjętej wersji.

- System klasyfikacji:
Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspólnoty Europejskiej, jednak jest uzupełniona danymi z literatury
fachowej i danymi firmowymi.

- Elementy oznakowania

- Oznaczenia według wytycznych EWG:
Produkt został sklasyfikowany i oznaczony wg. norm EWG/zarządzenia o substancjach szkodliwych.

- Litera w oznaczeniu i określenie niebezpieczeństwa produktu:

Xi Produkt drażniący

- Zestawy R:
10 Produkt łatwopalny.
41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

- Zestawy S:
7 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
25 Unikać zanieczyszczenia oczu.
26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

- Inne zagrożenia
- Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
- PBT: Nie nadający się do zastosowania.

(ciąg dalszy na stronie 2)
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- vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

3 Skład/informacja o składnikach

- Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych skladników z bezpiecznymi domieszkami (roztworze wodnym).

- Składniki niebezpieczne:
CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9

propan-1-ol Xi R41; F R11
R67
Flam. Liq. 2, H225; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H336

50-100%

- Wskazówki dodatkowe:Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.
- Skład / Informacja dotyczaca składników:Trujace substancje aktywne: 81g propan-1-ol na 100g cieklego produktu.

4 Środki pierwszej pomocy

- Opis środków pierwszej pomocy
- Wskazówki ogólne:
Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć.
W przypadku utraty przytomnosci ulozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.

- Po wdychaniu:
Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku dłużej trwających dolegliwości skonsultować się z lekarzem. W
przypadku bezdechu lub trudności z oddychaniem zastosować sztuczne oddychanie lub podłączyć butle tlenową i
niezwłocznie wezwać lekarza. W przypadku utraty przytomności poszkodowanego ułożyć i transportować w stabilnej
pozycji bocznej.

- Po styczności ze skórą: Ogólnie produkt nie działa drażniąco na skórę.
- 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.

- Wskazówki dla lekarza:
- Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Bóle głowy, uczucie zawrotu głowy, mdłości, utrata przytomności.

- Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Brak dostępnych dalszych istotnych danych

5 Postępowanie w przypadku pożaru

- Środki gaśnicze
- Przydatne środki gaśnicze:
CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na
działanie alkoholu.

- Środki gaśnicze nieprzydatne ze względów bezpieczeństwa:Woda pełnym strumieniem
- Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Mozliwosc tworzenia wybuchowych mieszanin z para/ powietrzem.
W przypadku niecalkowitego spalania moze powstawac tlenek wegla CO.
Opary sa ciezsze od powietrza i gromadza sie na dole.
Mozliwosc zaplonu z wiekszych odleglosci.

(ciąg dalszy na stronie 3)
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- Informacje dla straży pożarnej
- Specjalne wyposażenie ochronne:
patrz punkt 8.
Odziez ochronna na wszystkie czesci ciala wraz z maska ochronna na twarz w zaleznosci od warunków
srodowiskowych.

- Inne danePojemniki zagrożone w przypadku pożaru chlodzic strumieniem wody.

6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

- Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ugasic otwarty ogien. Usunac zródla ognia. Nie palic tytoniu.
Unikac tworzenia sie iskier. Unikac kontaktu ze skóra, oczami i ubraniem. Nie wdychac oparów. Skazone
pomieszczenia dokladnie przewietrzyc. Srodki ochrony przed wyladowaniami elektrostatycznymi.
Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce.

- Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Zapobiec przeniknięcie do kanalizacji, rowów i piwnic.
Rozcieńczyć dużą ilością wody.
W wypadku wyzwolenia sie większych ilości należy poinformować własciwe urzędy.

- 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).
Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.
Zadbać o wystarczające przewietrzenie.

- Odniesienia do innych sekcjiBei Freisetzung größerer Mengen: Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

7 Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- Sposób obchodzenia się:
- Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Zbiorniki zamknąć szczelnie.
Nalezy zadbac o dobra wentylacje / odsysanie w miejscu pracy.

- Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:
Źródła zapłonu trzymać z daleka - nie palić tytoniu.
Przedsięwziąć środki przeciwko naładowaniom elektrostatycznym.

- Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
- Składowanie:
Chronic przed goracem i bezposrednim naswietlaniem slonecznym.
Skladować w dobrze zamkniętych beczkach chłodnych i suchych.

- Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:
Przestrzegać zasad i przepisów dot. przechowywania i użytkowania  materialów stanowiących zagrożenie dla wód
(Niemcy).
Materiał nie nadający się na zbiorniki: aluminium.

- Wskazówki odnośnie wspólnego składowania:
Przepisy / zasady techniczne dot. wspólnego składowania cieczy palnych.

- Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania:
Należy przestrzegać przepisów / zasad technicznych dot. składowana cieczy palnych.

- Klasa składowania:3 (VCI - koncepcja, 2007)
- Szczególne zastosowanie(-a) końcoweBrak dostępnych dalszych istotnych danych

 PL
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8 Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych:
Wentylacja lub odsysanie. Srodki ostroznosci przeciwko wyladowaniom elektrostatycznym.

- Parametry dotyczące kontroli
- Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:
71-23-8 propan-1-ol (50-100%)
NDS NDSCh: 600 mg/mł

NDS: 200 mg/m3

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

- Wskazówki dodatkowe:Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.

- Kontrola narażenia
- Osobiste wyposażenie ochronne:
- Ogólne środki ochrony i higieny:
Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.
Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.
Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać tabaki.
Unikać styczności z oczami.
Nie wdychac dymu/pary/aerozolu.

- Ochrona dróg oddechowych:
Przy niewystarczającej wentylacji ochrona dróg oddechowych.
Oddechowe maski ochronne nie są wymagane, jeśli appropiately wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

- Zalecane urządzenie filtrujące do krótkotrwałego użytkowania:Filtr kombinowany A-P2
- Ochrona rąk: Rękawice ochronne
- Materiał, z którego wykonane są rękawice
Kauczuk butylowy
Kauczuk fluorowy (Viton)

- Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.
Przy pierwszych oznakach zużycia należy rękawice ochronne wymienić.

- Ochrona oczu:Okulary ochronne zalecane podczas napełniania
- Ochrona ciała:Robocza odzież ochronna

9 Właściwości fizyczne i chemiczne

- Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
- Ogólne dane
- Wygląd:

Forma: Płynny
Kolor: Jasnoniebieski

- Zapach: Alkoholowy

- Wartość pH w 20°C: 5,7 - 6,3

- Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia:Nie jest określony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: > 85°C

(ciąg dalszy na stronie 5)
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- Punkt zapłonu: 31°C (DIN EN 22719)

- Temperatura palenia się: 360°C
Wartość: propan-1-ol

- Samozapłon: Produkt nie jest samozapalny.

- Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale możliwe jest powstawanie par/
mieszanek powietrza grożących wybuchem.

- Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
Dolna: 2,1 Vol %
Górna: 13,5 Vol %

(najnizsza i najwyzsza wartosc pojedynczych skladników)

- Ciśnienie pary w 20°C: 19 hPa

- Gęstość w 20°C: ~ 0,85 g/cm3

- Rozpuszczalność w/ mieszalność z
Woda: Pełni mieszalny.

- Zawartość rozpuszczalników:
rozpuszczalniki organiczne: > 80 %

- Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych

10 Stabilność i reaktywność

- Reaktywność
- Stabilność chemiczna
- Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać:
Stabilny do temperatury wrzenia.
Unikac: goraca, plomieni, iskier.

- Możliwość występowania niebezpiecznych reakcjiReakcje z silnymi czynnikami utleniającymi.
- Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- Materiały niezgodne:Mocne środki utleniajace.
- Niebezpieczne produkty rozkładu:W razie pożaru wytwarza się tlenek węgla CO i dwutlenek węgla CO2.

11 Informacje toksykologiczne

- Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
- Ostra toksyczność:
- Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:
71-23-8 propan-1-ol
Ustne LD50 8000 mg/kg (rat)

Skórne LD50 4000 mg/kg (rab)

Wdechowe LC 50 / 4 h 9,8 mg/l (rat)

- Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:
- na skórze:Brak działania draŜniącego.
- w oku: Silne działanie drażniące z niebezpieczeństwem poważnych uszkodzeń oczu.
- Uczulanie:Działania uczulające nie są znane.

(ciąg dalszy na stronie 6)
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- Dodatkowe wskazówki toksykologiczne:
Produkt wykazuje następujące zagrożenia w oparciu o metodę obliczeń według ogólnych wytycznych klasyfikacji
Wspólnoty Europejskiej dotyczących receptur, wersja ostatnia:
Substancja drażniąca
ZagroŜenie przez resorpcję skóry. Wdychanie stęŜonych par oraz przyjęcie doustne wywołują stany podobne do
narkotycznych oraz bóle głowy, zawroty, itd.

12 Informacje ekologiczne

- Toksyczność
- Toksyczność wodna:
71-23-8 propan-1-ol
EC 50 / 24 h 4420 mg/l (Daphnia magna)

LC 50 / 48 h 3200 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

LC 50 / 96 h 4550 mg/l (Pimephales promelas)

- Trwałość i zdolność do rozkładubiodegradowalny
- Zachowanie się w obszarach środowiska:
- Zdolność do bioakumulacji
Rozpuszcza się w wodzie. Znika w przeciągu jednego dnia na skutek parowania i rozpuszczania się.
W wypadku uwolnienia się większych ilości,  mogą one przedostać się do gleby i spowodować zatrucie wód
gruntowych.
Nie ma bioakumulacji

- Mobilność w glebieBrak dostępnych dalszych istotnych danych
- Dalsze wskazówki ekologiczne:
- Wskazówki ogólne:
Nie moze przedostac sie do wód gruntowych, zbiorników wodnych i kanalizacji.
Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

- Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
- PBT: Nie nadający się do zastosowania.
- vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
- Inne szkodliwe skutki działaniaBrak dostępnych dalszych istotnych danych

13 Postępowanie z odpadami

- Metody unieszkodliwiania odpadów
Poniższa wskazówka dotyczy produktu oryginalnego, a nie jego modyfikacji i produktów pochodnych.  W przypadku
mieszanin z innymi produktami konieczna może byc utylizacja innymi metodami; w razie watpliwosci zasiegnąc
informacji u dostawcy produktu lub w lokalnym urzędzie.

- Zalecenie:
Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
W miare mozliwosci poddawac obróbce wtórnej, w pozostalych przypadkach
spalac w odpowiednich obiektach lub skladowac.

- Numer klucza odpadów:
Kody odpadów odnosza sie 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 obowiazującymi 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!

(ciąg dalszy na stronie 7)
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Inne pojemniki: całkowicie opróżnić, wyczyścić i przeznaczyc do odzysku lub ponownego przetworzenia.
Zachować ostrożność: Pozostałe resztki w pojemnikach mogą przedstawiać sobą niebezpieczeństwo eksplozji.
Pojemniki nie oczyszczone nie mogą być cięte, przedziurawiane lub spawane.

- Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości.

* 14 Informacje dotyczące transportu

- Numer UN
- ADR, IMDG, IATA 1993

- Prawidłowa nazwa przewozowa UN
- ADR 1993 MATERIAŁ CIEKŁY, ZAPALNY, I.N.O. (n-

PROPANOL (ALKOHOL n-PROPYLOWY)), Przepisy
szczególne 640E

- IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (PROPANOL (PROPYL
ALCOHOL, NORMAL))

- Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

- ADR
- Klasa 3 (F1) materiały ciekłe zapalne
- Nalepka 3 

- IMDG, IATA
- Class 3 Flammable liquids.
- Label 3 

- Grupa opakowań
- ADR, IMDG, IATA III

- Zagrożenia dla środowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie

- Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Uwaga: materiały ciekłe zapalne
- Liczba Kemlera: 30
- Numer EMS: F-E,S-E

- Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji
MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie nadający się do zastosowania.

15 Informacje dotyczące przepisów prawnych

- Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
- Przepisy poszczególnych krajów:
- Wskazówki odnośnie ograniczenia zatrudnienia:Uwzględnić ograniczenia zatrudnienia młodzieży.
- Instrukcja techniczna dotycząca powietrza:

Klasa udział w %

NK 50-100

- Klasa zagrożenia wód:
Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody.

- Ocena bezpieczeństwa chemicznego:Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.
 PL
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* 16 Inne informacje
Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości
produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

- Zastosowanie:
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem przeczytać ulotkę
i informacje dotyczące produktu.

- Odnośne zwroty
Pelne brzmienie wskazówek bezpieczeństwa podanych ze skrótami w punkcie 3 (zdania H i R). Zdania R dotyczą
wyłacznie składników. Oznaczenie produktu podano w punkcie 2.
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

R11 Produkt wysoce łatwopalny.
R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

- Wydział sporządzający wykaz danych:Patrz komórka d/s informacji
- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej  

 PL


