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AXG - ANTIBACTERIAL HAND GEL 62% 

 

1.  Identyfikacja mieszaniny: 

  Identyfikacja producenta i dystrybutora 

1.1. Identyfikator produktu:   AXG - ANTIBACTERIAL HAND GEL 62%  

 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane 

 

HAND GEL 70%  

 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 

 

 Producent:  

      Deal Food sp. z o.o., 

      Ul. Głogowska 31/33  

      60-702 Poznań, 

      Nip; 781-188-15-06 

 

 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

 

+48 604 209 200 (8.00 - 16.00)  

 

 

Data wykonania karty: 25.03.2020 r. 

 

2. Identyfikacja zagrożeń  

 

Preparat nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2001 o 
substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84 
 

 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

      Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319 

      Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy 

2.2 Elementy oznakowania 

      Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze 

 

 

  NIEBEZPIECZEŃSTWO 
 

 

     Komponenty do umieszczenia na etykiecie: 
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     Nie ma. 

     Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

     H225                     Wysoce łatwopalna ciecz i pary 

     H319                      Działa drażniąco na oczy  

     Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

     P102                       Chronić przed dziećmi 

     P210                          Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,         

otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 

     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. 

      P337+P313              W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć    

porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

P501                        Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na          

odpady zgodnie z krajowymi przepisami. 

Produkt zawiera: 

 

Alcohol Denat, cocamide DEA , Glycerin, DEA, Cocamidopropyl, betaine, Aloe 

vera extract,   
 

 

3. Skład/informacja o składnikach 

3.1. Substancje: 

 

Nie  dotyczy. 

Klasyfikację substancji zawartych w produkcie podano zgodnie z tabelą 3.1 oraz 3.2 załącznika VI do 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (rozporządzenie GHS) z 

uwzględnieniem 30 i 31 ATP do 67/548/EEC oraz na podstawie danych dostarczonych przez 

producenta. 

  

3.2. Mieszaniny: 

 
Nazwa niebezpiecznej substancji Zakres 

stężeń 

Numer 

CAS 

Numer 

indeksowy 

Numer 

WE 

Symbole  

niebezpieczeństwa 

Etanol; alkohol etylowy 62% 64-17-5 603-002-00-5 200-578-6 

 

 

F: R11 

Glicerol <5% 56-81-5  200-289-5 

 

 

4.  Środki pierwszej pomocy 

 

Kontakt z oczami:              Zmyć dokładnie wodą 
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5.  Postępowanie w przypadku pożaru 

 

5.1 Środki gaśnicze 
       Odpowiednie środki gaśnicze: rozpylony strumień wody, proszek gaśniczy, piana gaśnicza 
odporna na działanie alkoholi, dwutlenek węgla. 
Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarty strumień wody – niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia 
pożaru. 
5.2  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
        Podczas spalania mogą tworzyć się szkodliwe gazy zawierające m.in. tlenki węgla oraz inne    
niezidentyfikowane produkty rozkładu termicznego. Unikać wdychania produktów spalania, mogą 
stwarzać zagrożenie dla zdrowia. 
5.3   Informacja dla straży pożarnej  
        Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie 
należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na 
chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza. Zagrożone ogniem 
pojemniki chłodzić z bezpiecznej odległości rozpylonym strumieniem wody. Nie należy dopuścić  
do przedostania się wody gaśniczej do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Zbierać 
zużyte środki gaśnicze.  
 
 

 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 
      Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich 
operacji oczyszczania. Dopilnować aby skutki awarii usuwał jedynie przeszkolony personel. 
Unikać zanieczyszczenia oczu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać wdychania par. 
Stosować środki ochrony indywidualnej. Usunąć źródła zapłonu. 
6.2  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
       W przypadku uwolnienia większych ilości produktu należy poczynić kroki w ceku 
niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Powiadomić odpowiednie 
służby ratownicze. 
6.3  Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 
usuwania  skażenia 
       Wycieki zbierać za pomocą niepalnych materiałów wchłaniających ciecze (np. piasek, 
ziemia, uniwersalne substancje wiążące, krzemionka) i umieścić w oznakowanych pojemnikach. 
Zebrany materiał potraktować jako odpady. Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Stosować narzędzia nieiskrzące. Oczyścić i dobrze przewietrzyć zanieczyszczone miejsce. 
6.4  Odniesienia do innych sekcji 
       Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. Środki ochrony indywidualnej – 
patrz sekcja 8 karty. 

 

 

7. Postępowanie z produktem i jego magazynowanie 
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Stosowanie preparatu nie wymaga szczególnych środków ostrożności. 
Preparat przechowywać w zamkniętych opakowaniach handlowych w temperaturze 5-40oC, 

w suchych pomieszczeniach 

 

 

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 

 

Nie są wymagane. 

 
 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

 

9.1  Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 
       stan skupienia/postać:                         ciecz/żel 

   barwa:                                                   bezbarwna 

   zapach:                                                  charakterystyczny, przyjemny 

   próg zapachu:                                        nie oznaczono 

   wartość pH:                                           6-7              

   temperatura topnienia/krzepnięcia:        nie oznaczono 

   początkowa temperatura wrzenia 

   i zakres temperatur wrzenia:                  78C 

   temperatura zapłonu:                             17C 

   szybkość parowania:                              nie oznaczono 

   palność(ciała stałego, gazu):                   nie dotyczy 

   górna/dolna granica wybuchowości:       nie oznaczono 

   prężność par:                                          nie oznaczono 

   gęstość par:                                             nie oznaczono 

   gęstość:                                                  0,85-0,92 g/cm3 

   rozpuszczalność:                                    rozpuszcza się w wodzie 

   współczynnik podziału: n-oktanol/woda nie oznaczono 

   temperatura samozapłonu:                      425oC 

   temperatura rozkładu:                             nie oznaczono 

   właściwości wybuchowe:                        nie wykazuje 

   właściwości utleniające:                          nie wykazuje 

   lepkość:                                                  nie oznaczono   

9.2  Inne informacje 

       Brak dodatkowych wyników badań 

 

10. Stabilność i reaktywność 

W temperaturze od 5-40oC preparat jest stabilny. 
 
 

11. Informacje toksykologiczne  

Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia. 
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12. Informacje ekologiczne 

Nie stwarza zagrożenia dla środowiska. 
 
 
 

13. Postępowanie z odpadami 

Preparat najlepiej zużyć w całości. Puste opakowania można składować w pojemnikach 
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych. 
 

 
 

14.  Informacje dotyczące transportu 

 
14.1  Numer UN (numer ONZ) 
         UN 1993 
14.2  Prawidłowa nazwa przewozu UN 
         MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O.(etanol) 
14.3  Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
         3 
14.4  Grupa pakowania 
         II 
14.5  Zagrożenia dla środowiska 
         Produkt nie stwarza zagrożenia dla środowiska w myśl przepisów transportowych 
14.6  Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
         Usunąć źródła zapłonu 
14.7  Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
         Nie dotyczy 
 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych  

 

Przepisy krajowe 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (DzU nr 11, poz. 84 ze zm.); rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (DzU nr 129, 
poz. 1110); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i 
preparatu niebezpiecznego (DzU nr 140, poz. 1171); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (DzU nr 171, poz. 1666); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 
września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (DzU nr 173, poz. 
1679); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki 
niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (DzU nr 142, poz. 1194); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń substancji szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (DzU nr 217, poz. 1833); rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w 
sprawie czynników rakotwórczych oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (DzU nr 
121, poz. 571, zm. DzU z 2003 r. nr 36, poz. 314); rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. 
w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 86 z 1996 r. poz. 394, zm. DzU z 2003 
r. nr 21, poz. 180); rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do 
celów przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 69, poz. 332); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 37, poz. 451); 
rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów 
niebezpiecznych (DzU nr 57, poz. 608, zm. DzU nr 14, poz. 141); Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym 
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towarów niebezpiecznych (DzU nr 199, poz. 1671); rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987 r. w sprawie 
wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozu rzeczy niebezpiecznych 
dopuszczonych do przewozu (DzU nr 32, poz. 169); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU nr 62, poz. 628); 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DzU nr 112, poz. 1206); Ustawa z 
dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DzU nr 63, poz. 638); rozporządzenie Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny 
odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (DzU nr 116, poz. 503); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 
2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych (DzU nr 129, poz. 1108); rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz 
marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (DzU nr 87, poz. 796). 
 

Przepisy Wspólnoty Europejskiej 
Dyrektywa Unii Europejskiej 67/548/EWG z późniejszymi zmianami łącznie z 28 poprawką. 
 

 

 

16. Inne informacje  

Pełen tekst zwrotów H z sekcji 3 kart 

H225        Wysoce łatwopalna ciecz i pary 

H302        Działa szkodliwie po połknięciu 

H315        Działa drażniąco na skórę 

H319        Działa drażniąco na oczy 

H335        Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

H336        Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy 

EUH066   Powtarzające się narażenie może spowodować wysuszenie lub pękanie skóry 

Wyjaśnienie skrótów i akronimów      

Skin Irrit.2    Działanie drażniące na skórę kat. 2 

Eye Irrit.2     Działanie drażniące na oczy kat. 2 

Flam. Lig. 2  Substancja ciekła łatwopalna kat. 2 

Acute Tox. 4 Toksyczność ostra kat. 4 

STOT SE 3    Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kat. 3 

NDS              Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 

NDSCh          Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 

NDSP              Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe                     

DSB               Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym 

PBT               Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

vPvB             Substancje bardzo trwałe i o bardzo dużej zdolności do bioakumulacji 

Szkolenia 

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie 

obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby 

wiązane z transportem materiałów niebezpiecznych w myśl umowy ADR powinny zostać odpowiednio 

przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiązków(szkolenie ogólne, stanowiskowe oraz z zakresu 

bezpieczeństwa). 

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych 

Karta została opracowana na podstawie kart charakterystyki komponentów, danych producenta, danych 

literaturowych, internetowych baz danych oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia, z uwzględnieniem 

aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. 

Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny 

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartości składników niebezpiecznych metodą 

obliczeniową w oparciu o wytyczne rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z późn. Zm. 
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Dodatkowe informacje 

Data wystawienia:                        25.03.2020r 

 

 


