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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikator  produktu  

Nazwa handlowa:  Ajax Pure Home spray Szałwia i Kwiat Czarnego Bzu 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane  

Zidentyfikowane zastosowania: Środek do czyszczenie i dezynfekcji powierzchni stosowany przez spryskanie  
 i przetarcie, proces manualny. 

Zastosowania odradzane: Brak dodatkowych informacji. 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:  

COLGATE - PALMOLIVE Poland Sp. z o. o.   
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D  
01-531 Warszawa  
infoSDS_CE@colpal.com  

1.4 Numer telefonu alarmowego: 0801 11 66 11 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00) 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny   

Produkt został sklasyfikowany i oznakowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.   

Klasyfikacja produktu:  Eye Dam. 1            H318   

2.2 Elementy oznakowania 

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia: 

  GHS05 

Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Zawiera kwas L(+)-mlekowy 

Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia:  

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

 P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. 

P102 - Chronić przed dziećmi. 

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. 

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/. 

Dodatkowe oznakowanie: 
 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.  

 Nie mieszać z produktami zawierającymi związki chloru: mogą uwalniać niebezpieczny gaz (chlor). 

2.3 Inne zagrożenia 

Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, Załącznik XIII. 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje nie dotyczy. 

3.2  Mieszaniny 

Składnik / nazwa Identyfikatory % 
Klasyfikacja zgodna z  

(WE) 1272/2008 

Kwas (S)-2-hydroksypropionowy CAS: 79-33-4 

WE: 201-196-2 

Numer indeksowy: brak 

REACH: 01-2119474164-39-0000 

≥ 3 - < 10 
Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Pełne brzmienie zwrotów H użytych w tej sekcji - patrz sekcja 16. 

mailto:infoSDS_CE@colpal.com
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SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Wdychanie:  Jeśli wystąpią objawy zatrucia, wezwać lekarza.  

Kontakt przez skórę: Spłukać skórę wodą. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. 

Kontakt z oczami:  Natychmiast zmyć dużą ilością wody i zapewnić poradę lekarską. 

Połknięcie: Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Nie podawać 
mleka ani napojów alkoholowych. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.  

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Brak dostępnych informacji. 

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

Brak dostępnych informacji. 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: Stosować środki gaśnicze odpowiednie dla lokalnych warunków i otaczającego środowiska. 
Niewłaściwe środki gaśnicze:    Silne strumienie wody. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Brak danych o szczególnych zagrożeniach, materiał niepalny (roztwór wodny). Nie dopuszczać do przedostania się wody po 
pożarze do ścieków lub cieków wodnych.  

5.3 Informacje dla straży pożarnej 

Jak przy każdym pożarze, używać  specjalnego wyposażenia ochronnego dla strażaków, takiego jak obuwie, kombinezony, 
rękawice, wyposażenie chroniące oczy i twarz oraz aparaty oddechowe. 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Ekipę sprzątającą zaopatrzyć we właściwe wyposażenie ochronne. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Zapobiegać przedostaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków i wód powierzchniowych. 

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

Nie zmywać dużych wycieków do kanalizacji. Zneutralizować węglanem wapnia (kredą), roztworem alkalicznym lub 
amoniakiem. Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze i usunąć do odpowiedniego pojemnika na odpady. Przekazać do 
utylizacji uprawnionej firmie.  Niewielkie ilości pozostałych na podłodze zmyć dużą ilością wody do kanalizacji. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji  

Informacje na temat indywidualnego wyposażenia ochronnego - patrz sekcja 8.2.   
Informacje na temat postępowania z odpadami - patrz sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Środki zapobiegające pożarom i wybuchom: 

Nie są wymagane specjalne środki ostrożności. 

Środki wymagane dla ochrony środowiska: 

Kontrola narażenia środowiska patrz podsekcja 8.2. 

Porady ogólne dotyczące higieny pracy: 

Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Stosować wymagane 
indywidualne wyposażenie ochronne. Palenie tytoniu, jedzenie i picie powinny być zabronione w obszarze stosowania. Myć 
ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy. Unikać rozlewanie podczas stosowania.  
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności 

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, zamkniętym pojemniku. Przechowywać w suchym, chłodnym i odpowiednio 
wentylowanym miejscu.  

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Nie zostało określone. Przeznaczenie i sposób użycia jest podany na etykiecie. Szczególne środki ostrożności dla użytku 
końcowego nie zostały określone. 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Dopuszczalne narażenia w środowisku pracy   

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. z 2014 r., Poz. 817) 

- brak substancji dla których są określone najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS). 

Wartości DNEL/DMEL i PNEC 

Narażenie człowieka DNEL drogą pokarmową - pracownik (mg / kg mc) - brak dostępnych danych  

Narażenia środowiska Narażenia środowiska, wartości PNEC - brak dostępnych danych 

8.2. Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 

Odpowiednie środki organizacyjne: unikać bezpośredniego kontaktu i/lub rozprysków, tam gdzie to możliwe. Przeszkolić 
personel.  

Indywidualne środki ochrony 

Ochrona oczu / twarzy:  stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego nie jest wymagane. Tam gdzie kontakt  
z oczami jest możliwy stosować okulary ochronne. 

Ochrona rąk:  stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego nie jest wymagane. Tam gdzie kontakt ze skórą jest 
możliwy stosować rękawice gumowe. 

Ochrona ciała: stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego nie jest wymagane w normalnych warunkach.  

Ochrona dróg oddechowych: stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego nie jest wymagane w normalnych 
warunkach stosowania przy odpowiedniej wentylacji. 

Kontrola narażenia środowiska: zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków. 

  

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Wygląd:    Ciecz. 

Barwa:    Zielona. 

Zapach:   Charakterystyczny. 

Próg zapachu:   Brak dostępnych danych. 

pH:    2,2 – 2,6 

Temperatura topnienia / krzepnięcia (°C):  Brak dostępnych danych. 

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia (°C): Brak dostępnych danych. 

Temperatura zapłonu (°C):   > 93,33. 

Podtrzymuje palenie:   Brak dostępnych danych. 

Szybkość parowania:   Brak dostępnych danych. 

Palność (ciała stałego, gazu):  Nie dotyczy cieczy 

Górna/dolna granica palności (%):   Brak dostępnych danych. 

Prężność par:   Brak dostępnych danych. 

Gęstość par:    Brak dostępnych danych. 

Gęstość względna:   Brak dostępnych danych. 

Rozpuszczalność, w wodzie:   W pełni mieszalny 

Temperatura samozapłonu:   Brak dostępnych danych. 
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Lepkość (mPa.s):    Brak dostępnych danych. 

Właściwości wybuchowe:   Brak dostępnych danych. 

Właściwości utleniające:   Brak dostępnych danych. 

9.2. Inne informacje 

Napięcia powierzchniowego (N/m):  Brak dostępnych danych. 

Korozja metali:   Brak dostępnych danych. 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 

Nieznane są zagrożenia z reaktywności w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.  

10.2 Stabilność chemiczna 

Trwały w normalnych warunkach przechowywania i stosowania. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Nieznane są niebezpieczne reakcje w normalnych warunkach przechowywania i stosowania. 

10.4 Warunki których należy unikać 

Nie są znane w normalnych warunkach przechowywania i stosowania. 

10.5 Materiały niezgodne 

Nie są znane w normalnych warunkach przechowywania i stosowania. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 

Nie są znane w normalnych warunkach przechowywania i stosowania. 

  

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Oszacowana toksyczność ostra ATE: brak dostępnych danych dla mieszaniny. 

Dane dotyczące składnika: kwas L(+)-mlekowy 

Ostra toksyczność Brak dostępnych danych dla mieszaniny.  

Dane dotyczące składnika: kwas L(+)-mlekowy: 

Toksyczność ostra - droga pokarmowa: EC50 - szczur, 3 730 mg/kg, metoda nie podana. 

Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę: LD50 - szczur, > 2000 mg/kg, metoda nie podana. 

Toksyczność ostra, poprzez wdychanie: LC50 - szczur, 7,94 mg/kg/4h, metoda nie podana. 

Działanie drażniące/ żrące 

Działanie drażniące i żrące na skórę:  nie klasyfikowany, na podstawie dostępnych danych. 

Działanie drażniące / żrące na oczy:  powoduje poważne uszkodzenie oczu.  

Działanie drażniące / żrące na drogi oddechowe: brak dostępnych danych. 

Dane dotyczące składnika: kwas L(+)-mlekowy 

Działanie drażniące i żrące na skórę:  działa drażniąco na skórę. 

Działanie drażniące / żrące na oczy:  powoduje poważne uszkodzenie oczu.  

Działanie drażniące / żrące na drogi oddechowe: nie klasyfikowany, na podstawie dostępnych danych. 

Działanie uczulające 

Działanie uczulające na skórę:  nie klasyfikowany, na podstawie dostępnych danych. 

Działanie uczulające na drogi oddechowe: nie klasyfikowany, na podstawie dostępnych danych. 

Działania CMR (działanie rakotwórcze, mutagenne i szkodliwe na rozrodczość) 

Mutagenność:  nie klasyfikowany, na podstawie dostępnych danych. 

Rakotwórczość:  nie klasyfikowany, na podstawie dostępnych danych. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość:  nie klasyfikowany, na podstawie dostępnych danych. 

Toksyczność dawki powtórzonej 

Toksyczność podostra / podprzewlekła poprzez podanie doustne: brak dostępnych danych. 

Podchroniczna toksyczność skórna:  brak dostępnych danych. 
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Toksyczność chroniczna:  brak dostępnych danych. 

STOT- jednorazowe narażenie:  nie klasyfikowany, na podstawie dostępnych danych. 

STOT - powtarzane narażenie:  nie klasyfikowany, na podstawie dostępnych danych. 

Zagrożenie spowodowane aspiracją: nie klasyfikowany, na podstawie dostępnych danych. 

Potencjalne szkodliwe skutki dla zdrowia i objawy: Ten produkt nie był testowany.  

Inne dane:  

Ten produkt nie był testowany jako całość. Jednak ta receptura została sprawdzona przez ekspertów toksykologów z Działu 
Bezpieczeństwa Produktów Colgate-Palmolive i jest określona jako bezpieczna dla zamierzonego zastosowania. W przeglądzie 
uwzględniono dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym informacje o poszczególnych składnikach, podobnych 
recepturach i potencjalnych interakcjach ze składnikami. Przegląd ten jest częścią oceny zagrożeń zastosowanej  
do przygotowania oświadczeń w sekcji 2 karty charakterystyki..  

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 

Brak dostępnych danych dla mieszaniny.  

Dane dotyczące składnika: kwas L(+)-mlekowy 

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego – ryby  LC50: 320 mg/l/ 48 h. 

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego – skorupiaki EC50 (Daphnia): 240 mg/l /48 h. 

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego – glony EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 3.500 mg/l /72 h. 

Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego – ryby brak dostępnych danych.  

Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego – skorupiaki brak dostępnych danych. 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu  

Wszystkie środki powierzchniowo czynne zawarte w tym produkcie są łatwo ulega biodegradacji. 

12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych danych dla mieszaniny. 

Dane dotyczące składnika: kwas L(+)-mlekowy 

Współczynnik podziału: n-oktanol / woda: log Pow: - 0,65 

12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych danych. 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB   
Ta mieszanina nie zawiera składników które spełniają kryteria PBT / vPvB na poziomie 0,1% lub wyższym. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania Nie są znane inne działania niepożądane. 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Pozostałe odpady / niezużyte wyroby:  

Usuwać w bezpieczny sposób, zgodnie z lokalnymi / krajowymi przepisami. Nie odprowadzać do kanalizacji, wód 
powierzchniowych i do gleby. Odpady produktu przekazywać do utylizacji do licencjonowanej firmy zajmującej się gospodarką 
odpadami. 

Nie używać ponownie pustych pojemników. Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu. 

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

Zgodnie z ADR, RID, ADN, IMO / IMDG, ICAO / IATA 

14.1 Numer UN (numer ONZ): nie dotyczy, nie zawiera produktów niebezpiecznych w świetle przepisów transportowych. 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy. 

14.3 Klasa (-y) zagrożenia w transporcie: 

Klasa:    nie dotyczy. 

Nalepka (i):   nie dotyczy. 

14.4 Grupa pakowania:  nie dotyczy. 

14.5 Zagrożenia dla środowiska: 

Zagrażający środowisku:  nie dotyczy. 
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Substancja mogąca spowodować zanieczyszczenie morza:  nie dotyczy. 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:   nie dotyczy. 

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:  nie dotyczy. 

Inne istotne informacje:  Brak dostępnych informacji dodatkowych 

ADR 

Kod klasyfikacji:    nie dotyczy. 

Kod ograniczeń przewozu przez tunele: nie dotyczy. 

Numer rozpoznawczy zagrożenia:  nie dotyczy. 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

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

 Zezwolenia i ograniczenia (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, kolejno  

- tytuł VII procedura pozwoleń, (art. 59) kandydacka listy substancji do ewentualnego włączenia do załącznika XIV,  
nie dotyczy,  

oraz  

- tytuł VIII ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin  
i wyrobów (Załącznik XIV), nie dotyczy. 

 Rozporządzenie (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów 
biobójczych: podlega.  

 Rozporządzenie (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów: podlega. 

Środek powierzchniowo czynny / środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/są zgodny/e z kryteriami 
podatności na biodegradację zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 dotyczącym detergentów. Dane potwierdzające 
ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw członkowskich i będą im udostępniane na ich bezpośrednią prośbę  
lub na prośbę producenta detergentów. 

Zawiera: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne oraz substancje 
dezynfekujące, kompozycje zapachowe. 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny nie została przeprowadzona. 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Pełny tekst zwrotów R, H i EUH wymienionych w sekcji 3: 

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 

Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 

H315 Działa drażniąco na skórę. 

 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

Skróty i akronimy: 

 DNEL - poziom narażenia nie powodujący niekorzystnych skutków dla zdrowia 

 EUH - CLP Informacje uzupełniające o zagrożeniach 

 PBT - trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

 vPvB - bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

 PNEC - przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku 

 Numer REACH - numer rejestracji, bez części odnoszącej się do indywidualnego rejestrującego 

 ATE - Oszacowana toksyczność ostra 

 ADR - Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych  

 RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 

 ADN - Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów 
niebezpiecznych 

 IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska 

 IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
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Dalsze informacje 

Klasyfikacja mieszaniny: Eye Dam. 1 H318.  
Procedura klasyfikacji: Metoda obliczeniowa 

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki są zgodne z naszą najlepszą wiedzą, informacjami i przekonaniem  
w dniu jej publikacji. Podana informacja jest zaprojektowana wyłącznie jako wskazówka dla bezpiecznego obchodzenia się, 
użytkowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, usuwania i nie powinna być traktowana jako gwarancja  
lub specyfikacja jakościowa. Informacje odnoszą się wyłącznie do określonego materiału i mogą nie być ważne dla takiego 
materiału używanego w połączeniu z innymi materiałami lub w innym procesie, chyba że jest to określone w tekście. 
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