ATTIS AIR FRESHENER SPRAY – Pomegranate
Wydanie/wersja 24.02.2020 r.

Wersja: 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 (REACH)
SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I
SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu:
Nazwa handlowa produktu: ATTIS AIR FRESHENER SPRAY – Pomegranate
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Odświeżacz powietrza w aerozolu
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:
Nazwa: GOLD DROP Sp. Z o.o..
34-600 Limanowa, Rzeczna 11d
Tel.: +48 18 3376 137
E-mail: msds@golddrop.eu
1.4. Numer telefonu alarmowego Ośrodek Informacji Toksykologicznej Katedry Toksykologii i Chorób
Środowiskowych UJ Collegium Medicum, Kraków, Tel. alarmowy 012/4119999

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Określenie produktu: mieszanina
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam.
Aerosol 1.
H222
H229
Pełną treść klasyfikacji i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia podano w sekcji 16.
Główne właściwości fizykochemiczne niekorzystne dla zdrowia ludzkiego i środowiska:
Pojemnik pod ciśnieniem.
Zawiera 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on,
metylochloroizotiazolinon, metyloizotiazolinen. Może powodować reakcję alergiczną.

2.2. Elementy oznakowania:
Piktogram określający rodzaj zagrożenia:

Zwrot ostrzegawczy: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222 - Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 - Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
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Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
P211 - Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 - Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po użyciu.
P410+P412 - Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury
przekraczającej 50°C.
P102 - Chronić przed dziećmi.
P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P403 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
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.
Kontynuować płukanie.
Dodatkowe informacje o zagrożeniach:
EUH208 – Zawiera 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on,
metylochloroizotiazolinon, metyloizotiazolinen. Może powodować reakcję alergiczną.
2.3. Inne zagrożenia:
Brak innych zagrożeń
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: Nie wykonano
SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.2. Mieszaniny:
Nr
UE

Składniki
Kompozycja
zapachowa

-

Nr
CAS
-

Nr REACH

-

Klasyfikacja
1272/2008/WE
Aquatic Chronic 2: H411
≤1,5 Skin Irrit. 2: H315
Skin Sens. 1: H317
%

Typ
(1)

01-2119486944-21
(2)
01-2119474691-32
Flam. Gas 1,
< 25
01-2119485395-27H220 Press. Gas,
0019
H280
Pełną treść klasyfikacji i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia podano w sekcji
16. Typ:
(1) Materiał sklasyfikowany ze względu na zagrożenie dla zdrowia lub środowiska.
(2) Dla materiału wyznaczono wartość dopuszczalnego narażenia zawodowego.
(3) Materiał spełnia kryteria PBT zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia (WE) nr
1907/2006.
(4) Materiał spełnia kryteria vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia (WE) nr
1907/2006.
Propan
Butan
Izobutan

200-827-9 74-98-6
203-448-7 106-97-8
200-857-2 75-28-5

SEKCJA 4: PIERWSZA POMOC
4.1. Opis środków pierwszej pomocy:
Wdychanie:

Osobę poszkodowaną należy wynieść lub wyprowadzić na świeże
powietrze, ułożyć w wygodnej pozycji, poluzować odzież i zapewnić
łatwe oddychanie. Jeżeli osoba poszkodowana jest nieprzytomna, należy
ułożyć ją w pozycji bezpiecznej i wezwać pomoc medyczną.
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Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Spłukać zanieczyszczoną
powierzchnię skóry dużą ilością wody. Uzyskać pomoc lekarską, jeśli
pojawią się objawy.
Kontakt z oczami: Niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut
przy uniesionych powiekach, poruszając gałką oczną. Jeśli dyskomfort
utrzymuje się, zasięgnąć porady lekarza.
Połknięcie:
Postać opakowania (zamknięty pojemnik aerozolowy) wyklucza
możliwość połknięcia. Jeżeli rozpylony produkt przypadkowo
przedostanie się do ust, przepłukać usta wodą. W razie potrzeby zasięgnąć
porady lekarza.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:
Informacje niedostępne.
Informacje dotyczące składników – sekcja 11.
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej
i szczególnego postępowania z poszkodowanym: Leczenie objawowe.
Nie jest konieczne żadne swoiste leczenie.
SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5.1. Środki gaśnicze:
Odpowiednie środki gaśnicze:
rozpylona woda, dwutlenek węgla (CO2), suchy proszek,
piany odporne na alkohol.
Nieodpowiednie środki gaśnicze:
strumień wody.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:
Szczególne zagrożenia w przypadku pożaru:
Pożar lub ogrzewanie powoduje nadmierny wzrost ciśnienia i może skutkować pęknięciem
pojemnika.
Niebezpieczne produkty spalania: Dwutlenek węgla (CO2), tlenek węgla (CO).
5.3. Informacje dla straży pożarnej:
Środki ochronne:
W razie dużego pożaru lub w zamkniętych/słabo wentylowanych
pomieszczeniach należy stosować niezależny aparat oddechowy
i pełną odzież ochronną.
Podczas pożaru butelki/pojemniki można schłodzić rozpyloną wodą lub mgłą wodną.
SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
ŚRODOWISKA
Na terenie objętym sytuacją awaryjną mogą przebywać wyłącznie służby ratownicze.
Na obszarze prowadzonej akcji ratowniczej nie powinny przebywać postronne osoby.
Środki ochrony osobistej:
Zapewnić właściwą wentylację.
Wyeliminować wszelkie źródła zapłonu.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Zapobiegać rozprzestrzenianiu się rozlanego materiału. Nie dopuścić do przedostania się
substancji do gleby ani cieków wodnych.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
Rozlany materiał należy zebrać przy pomocy obojętnego materiału chłonnego (piasku, ziemi)
i umieścić w zamkniętym, oznakowanym pojemniku. Wyeliminować wszelkie źródła zapłonu.
Zanieczyszczony materiał należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oldal: 3/8

ATTIS AIR FRESHENER SPRAY – Pomegranate
Wydanie/wersja 24.02.2020 r.

Wersja: 1

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Odnośnie ochrony indywidualnej — patrz Sekcja 8.
SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE I MAGAZYNOWANIE
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:
Trzymać z dala od ciepła, iskier i otwartego płomienia.
Unikać wdychania rozpylonego produktu, bezpośredniego kontaktu, a także kontaktu ze skórą
i oczami.
Nie rozpylać na otwarty płomień ani rozżarzone materiały.
Nie spożywać posiłków, napojów ani nie palić podczas używania produktu.
Po użyciu produktu umyć ręce.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych
niezgodności:
Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku; w suchym, chłodnym i dobrze
wentylowanym miejscu.
Trzymać z dala od ciepła, iskier i otwartego płomienia. Chronić przed dziećmi. Trzymać z dala
od żywności. Pojemnik pod ciśnieniem: nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po użyciu. Chronić
przed źródłami ciepła i ognia. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C.
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:
Brak szczególnych informacji
SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry kontrolne
WEL (wartości graniczne narażenia w miejscu pracy)
Nazwa składnika
Zgodnie z rozporządzeniem 25/2000.(IX.30.) EüMSZCSM
TWA: 2350 mg/m3
Butan
STEL: 9400 mg/m3
8.2. Kontrola narażenia
Wyposażenie ochronne:
Ogólne środki ochrony
i higieny:

Jeżeli produkt jest używany prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem,
nie ma potrzeby stosowania środków ochronnych.
Zapewnić właściwą wentylację.
Unikać wdychania i kontaktu z oczami.
Nie spożywać posiłków, napojów ani nie palić podczas używania
produktu.
Po użyciu produktu dokładnie umyć ręce.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:
Dane dla roztworu/mieszaniny bez gazu pędnego:
a) Postać:
Aerozol z gazem pędnym (propan-butan)
b) Zapach:
Perfumowany, intensywny
c) Próg zapachu:
Nie dotyczy i/lub nie określono dla tej mieszaniny
d) pH:
Nie dotyczy i/lub nie określono dla tej mieszaniny
e) Temperatura topnienia/krzepnięcia: Nie dotyczy i/lub nie określono dla tej mieszaniny
f) Początkowa temperatura wrzenia
Nie dotyczy i/lub nie określono dla tej mieszaniny
i zakres temperatur wrzenia:
g) Punkt zapłonu:
Nie dotyczy i/lub nie określono dla tej mieszaniny
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h) Szybkość parowania:
i) Palność (ciała stałego, gazu):
j) Górna/dolna granica palności
lub granice wybuchowości:
k) Prężność par:
l) Gęstość par:
m) Gęstość względna:
n) Rozpuszczalność:
o) Współczynnik podziału:
(n-oktanol/woda)
p) Temperatura samozapłonu:
q) Temperatura rozkładu:
r) Lepkość:
s) Właściwości wybuchowe:
t) Właściwości utleniające:

Nie dotyczy i/lub nie określono dla tej mieszaniny
Nie dotyczy i/lub nie określono dla tej mieszaniny
Nie dotyczy i/lub nie określono dla tej mieszaniny

9.2. Inne informacje:

produkt zawierający gaz pędny (propan-butan), pod
ciśnieniem

Nie dotyczy i/lub nie określono dla tej mieszaniny
Nie dotyczy i/lub nie określono dla tej mieszaniny
1000 g/cm3 (dane dla roztworu bez gazu pędnego)
Nieograniczona w wodzie
Nie dotyczy i/lub nie określono dla tej mieszaniny
Nie dotyczy i/lub nie określono dla tej mieszaniny
Nie dotyczy i/lub nie określono dla tej mieszaniny
Nie dotyczy i/lub nie określono dla tej mieszaniny
produkt zawierający gaz pędny (propan-butan)
Nie dotyczy i/lub nie określono dla tej mieszaniny

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1. Reaktywność:
Brak szczegółowych danych dotyczących zagrożeń związanych z
reaktywnością produktu i jego składników.
10.2. Stabilność chemiczna:
Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach przechowywania w
prawidłowej temperaturze.
10.3. Możliwość występowania
Brak niebezpiecznych reakcji w zalecanych warunkach
niebezpiecznych reakcji:
przechowywania i stosowania.
10.4. Warunki, których
Temperatura powyżej 50°C, nasłonecznienie, ciepło, ogrzewanie,
należy unikać:
źródła zapłonu, iskry, otwarty płomień
10.5. Materiały niezgodne:
Brak danych
10.6. Niebezpieczne
Brak niebezpiecznych produktów rozkładu w zalecanych
produkty rozkładu:
warunkach przechowywania i stosowania.
SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Ocenę wpływu na zdrowie człowieka przeprowadzono wyłącznie na podstawie składu produktu,
danych toksykologicznych dla poszczególnych składników, stężeń i klasyfikacji podanych
w sekcji 3, a także stężeń granicznych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008.
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:
Toksyczność ostra:
Składniki
Informacje
Propan
LC50 (po narażeniu inhalacyjnym, szczur) 1443 mg/l (dane
Butan
literaturowe)
LC50 (po narażeniu inhalacyjnym, szczur) 658 mg/l (dane
literaturowe)
Działanie żrące/drażniące na skórę
Składniki
Informacje
Kompozycja
Powtarzający się lub długotrwały kontakt z mieszaniną może
zapachowa
powodować usunięcie naturalnej warstwy ochronnej z powierzchni
skóry. Może powodować reakcję uczuleniową w kontakcie ze skórą.
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Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
Składniki
Informacje
Kompozycja
Rozpryski, które przedostaną się do oczu, mogą powodować
zapachowa
podrażnienie i odwracalne uszkodzenie.
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:
Składniki
Informacje
Kompozycja
Może powodować podrażnienie układu oddechowego
zapachowa
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:
Brak określonych danych
Rakotwórczość:
Brak określonych danych
Działanie szkodliwe na rozrodczość:
Brak określonych danych
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe:
Brak określonych danych
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie wielokrotne:
Brak określonych danych
Toksyczność przy aspiracji:
Brak określonych danych
Nie przeprowadzono badań ekologicznych dla mieszaniny. Ocenę opracowano wyłącznie na podstawie
SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
składu produktu, danych dla poszczególnych składników, stężeń i klasyfikacji podanych w sekcji 3,
a także wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008.
12.1. Toksyczność:
Składniki
Butan

12.2.
12.3.

12.4.
12.5.
12.6.

Informacje
LC50 ryby 24,11 mg/l (dane literaturowe)
LC50 inne organizmy wodne 14,22 mg/l (dane literaturowe)
EC50 96 h glony 7,71 mg/l (dane literaturowe)
Izobutan
LC50 ryby 27,98 mg/l (dane literaturowe)
LC50 inne organizmy wodne 16,33 mg/l (dane literaturowe)
EC50 96 h glony 8,57 mg/l (dane literaturowe)
Propan
LC50 dla ryb 49,47 mg/l (dane literaturowe)
LC50 inne organizmy wodne 27,14 mg/l (dane literaturowe)
EC50 72 h glony 11,89 mg/l (dane literaturowe)
Trwałość i zdolność do rozkładu: Brak danych
Potencjał bioakumulacyjny:
Składniki
Informacje
Butan
Izobutan
Log Kow 1,09-2,8 (dane literaturowe)
Propan
Mobilność w glebie:
Brak danych
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:
Nie dotyczy
Inne szkodliwe rodzaje oddziaływania:
Nie są znane żadne poważne skutki ani krytyczne
zagrożenia.

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów:
Należy unikać wytwarzania odpadów lub minimalizować ich ilość.
Unikać rozpraszania produktu i wycieków do studni, gleby, cieków wodnych i kanalizacji.
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Puste, nieoczyszczone opakowania oraz opakowania zawierające pozostałości należy poddać
utylizacji zgodnie z wymogami zawartymi w lokalnie obowiązujących przepisach.
Za profesjonalne zagospodarowanie wytwarzanych odpadów i zgodność z obowiązującymi
wymogami prawnymi odpowiadają właściciele produktu.
Puste butelki można utylizować wraz z odpadami komunalnymi.
SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE
14.1. Numer UN
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:
14.4. Grupa opakowania:
14.5. Zagrożenia dla środowiska:
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II
do konwencji MARPOL i kodeksem IBC:

1950
AEROZOL
2
Brak
Brak
Informacje niedostępne.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny:
Odpowiednie przepisy (regulacje) obowiązujące w UE i na Węgrzech:
• Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin
• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
• 830/2015/UE
• Ustawa XXV z 2000 r. o bezpieczeństwie chemicznym na Węgrzech
• Rozporządzenie 25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet munkahelyek kémiai
biztonságáról (w sprawie bezpieczeństwa w związku z występowaniem w miejscu pracy
czynników chemicznych)
• Ustawa z 2000 r. XLIII w sprawie gospodarki odpadami i 16/2001 (VII.18.) KoM w sprawie
wykazu odpadów
• Rozporządzenie rządu 98/2001 (VI.15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről (w sprawie warunków prowadzenia działalności
związanej z odpadami niebezpiecznymi)
• Ustawa z 2015 r. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR) załączniki „A” i „B”
• Rozporządzenie Nr 34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol
csomagolások forgalmazásának követelményeiről (w sprawie wymogów dotyczących
dystrybucji wyrobów aerozolowych i opakowań)
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010/UE
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego:
Ocena bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny nie jest wymagana.
SEKCJA 16: INNE INFORMACJE
Objaśnienie skrótów i akronimów w tekście informacji o bezpieczeństwie:
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Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Centrum Informacji
Toksykologicznej)
Chemical Abstracts Service
średnia ważona w czasie (średnie dopuszczalne stężenie bez
negatywnego wpływu na zdrowie pracownika)
Wartość graniczna krótkotrwałego narażenia (krótkotrwale dopuszczalne
maksymalne stężenie przekraczające wartość TWA)
dawka śmiertelna (powodująca zgon 50% osobników)
stężenie śmiertelne (powodujące zgon 50% osobników)
stężenie skuteczne (dla 50% osobników)
Współczynnik podziału oktanol/woda
Stężenie w fazie oktanolowej/Stężenie w fazie wodnej
Trwały, zdolny do biokumulacji i toksyczny
Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
Czterocyfrowy numer identyfikacyjny (zgodny z przepisami ONZ)
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych
Działanie toksyczne na narządy docelowe

Flam. Aerosol:
Flam. Gas:
Press. Gas:
Aquatic Chronic:
Skin Irrit.
Skin Sens.

Łatwopalny aerozol
Łatwopalny gaz
Gazy pod ciśnieniem
Niebezpieczny dla środowiska wodnego (zagrożenie
przewlekłe)
Działanie drażniące na skórę
Działanie uczulające na skórę

Pełna treść zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia:
H220
Skrajnie łatwopalny gaz.
H222
Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229
Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
H280
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H315
Działa drażniąco na skórę.
H317
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H411
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować reakcję alergiczną.

Informacja dla użytkowników:
Przedstawione dane opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy. Produkt został opisany
z punktu widzenia wymogów bezpieczeństwa. Podane informacje stanowią wskazówki dotyczące
bezpiecznego obchodzenia się z produktem, jego użytkowania i transportu oraz utylizacji
odpadów.
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