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1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 

PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

 

1.1 Identyfikator produktu: ŚRODEK DO MYCIA SZYB TURTLE FÖNSTERPUTS   

 
Nr wewnętrzny produktu: 235 

 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:  
 

Zakres zastosowania: 

Środek do mycia szyb 

Zastosowania odradzane:  

Produktu nie wolno stosować w sposób niezgodny z przeznaczeniem. 

 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:  
 

Dostawca: 

 

Firma 

 

      

Adres       

Kod pocztowy/Miejscowość       

Kraj       

Strona internetowa       

Telefon       

Fax       

 

Imię i nazwisko E-mail Tel. (praca) Kraj 
                        
 

 

1.4 Numer telefonu alarmowego  
 

Telefon alarmowy 

 

Informacja 

 

Godziny otwarcia 

112   
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2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ  
 

 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  

Xi, R36, R67 

 
Informacje ogólne 

Pojemnik pod ciśnieniem: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury 

przekraczającej 50°C. Nie przekłuwać i nie palić - nawet po zużyciu.  

 
Zagrożenie dla zdrowia 

Działa drażniąco na oczy. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.  

 
Ryzyko pożaru i wybuchu. 

Pojemnik pod ciśnieniem może wybuchnąć w przypadku pożaru. 

 
Zagrożenie dla środowiska 

Brak znanych zagrożeń. 

2.2 Elementy oznakowania:  
 

 

Produkt drażniący 

Zwroty R  
Nr Treść zwrotu R 
R36 

R67 

 

Działa drażniąco na oczy. 

Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 

   
 

Zwroty S 
S2 Chronić przed dziećmi. 

S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

S23 Nie wdychać rozpylonej cieczy. 

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
   

 

2.3 Inne zagrożenia  
Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury 

przekraczającej 50°C. Nie przekłuwać i nie palić. Dotyczy nawet pustego pojemnika. Zawiera do 30% wagowych 

składników łatwopalnych.  

 

Zawiera 5-15 % węglowodorów alifatycznych i < 5% tenzydów anionowych 
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3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH  
 

3.2 Mieszaniny:  

 

Nr Nazwa substancji Nr 

indeksowy 
Nr WE Nr CAS Stężenie Klasyfikacja 

zgodnie z Dyrektywą 

Rady 67/458/EWG. 

Klasyfikacja 

zgodnie z 

rozporządzeniem 

Parlamentu 

Europejskiego 

i Rady z dnia 16 

grudnia 2008r nr 

1278/2008 (CLP). 

1 2-propanol  200-661-7 67-63-0 20 - 30 % Xi, F, R36 - R67 - 

R11 
 

2 butan (zawierający 

< 0,1% butadienu 203-

450-8)) 

 203-448-7 106-97-8 5-10 % F+, R12 Flam. Gas 1, Press. 

Gas 1 H220, H280 

3 propan  200-827-9 74-98-6 > 5 % F+, R12 Flam. Gas 1, Press. 

Gas 1 H220, H280 

4 1-metoksy-2-propanol  203-539-1 107-98-2 1 - 5 % R10  

5 roztwór amoniaku... %  215-647-6 1336-21-6 0,1 - 1 % C, N, R34 - R50  

 
Komentarze do składu 
Pełne brzmienie zwrotów R wymienionych w punkcie 3 znajduje się w punkcie 16. 

    

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY  

 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy  
 

Informacje ogólne 
Jeśli objawy utrzymują się, skontaktować się z lekarzem. Jeśli to możliwe, pokazać tę ulotkę. 

   

Wdychanie 
Poszkodowanego przenieść na świeże powietrze i zapewnić spokój. 

   

Zanieczyszczenie skóry 
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. 

   

Zanieczyszczenie oczu 
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody aż do momentu ustąpienia podrażnienia. 

   

Połknięcie 
Wypić kilka szklanek wody lub mleka. Nie wywoływać wymiotów. 

 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
 

Wdychanie 
Wysokie stężenie może wywołać: Podrażnienia nosa, krtani i dróg oddechowych. Może wywołać ból głowy, 

zawroty głowy, poczucie zmęczenia i nudności. 
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  Zanieczyszczenie skóry 
Długotrwały lub powtarzający się kontakt ze skórą może powodować suchość i pęknięcia skóry. 

   

Zanieczyszczenie oczu 
Powoduje podrażnienia oczu i błon śluzowych. 

   
Połknięcie 
Połknięcie może wywołać: Pieczenie w jamie ustnej i przełyku. Bóle brzucha. Nudności i wymioty. 

 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 

postępowania z poszkodowanym  
Należy postępować zgodnie ze wskazaniami opisanymi w punkcie 4.1. 

   

 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU  
 

5.1 Środki gaśnicze: 
Pożar można ugasić proszkiem, pianą lub dwutlenkiem węgla. 
 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

 
Ryzyko pożaru i wybuchu 
Nie narażać pojemnika pod ciśnieniem na temperaturę powyżej 50°C. Pojemnik pod ciśnieniem może wybuchnąć 

w przypadku pożaru. 
 

5.3 Informacje dla straży pożarnej  

 
Środki ochrony indywidualnej na wypadek pożaru 

Podczas pożaru mogą utworzyć się szkodliwe dla zdrowia gazy. Nie wdychać gazów spalinowych. Strażacy 

powinni nosić aparaty oddechowe z niezależnym źródłem powietrza oraz kompletną odzież ochronną. 

 

Informacja 

Pojemniki zagrożone pożarem niezwłocznie usunąć z miejsca zagrożenia lub schłodzić wodą. Nie dopuszczać do 

przedostawania się zużytych środków gaśniczych do kanalizacji. 

 

     
6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 

ŚRODOWISKA 

 

 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach Używać odpowiednich środków ochrony 

indywidualnej. Należy stosować środki ochrony indywidualnej wyszczególnione w punkcie 8. 
 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  
Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji. 

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

skażenia  
Przeciekające pojemniki umieścić w osobnym miejscu. Większy wyciek zebrać za pomocą odpowiednich 

materiałów pochłaniających i zutylizować lub unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mniejszy 

wyciek: Wytrzeć papierem lub tkaniną. 
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6.4 Odniesienia do innych sekcji  
Używać środków ochrony indywidualnej, patrz punkt 8. 

 

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH 

MAGAZYNOWANIE 

 

 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  
Puszki aerozolu mogą wybuchnąć po nagrzaniu się do temperatury ponad 50°C.  

Chronić przed dziećmi. Zachowywać ostrożność. Unikać niepotrzebnego kontaktu z substancjami chemicznymi  

 
 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich 

wzajemnych niezgodności  
Nie narażać pojemnika pod ciśnieniem na temperaturę powyżej 50°C. Chronić przed światłem słonecznym. 

Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywać w pobliżu 

substancji łatwopalnych. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu. Nie palić tytoniu. Chronić przed 

działaniem wysokiej temperatury, iskrami i otwartym ogniem. Zastosować środki ostrożności zapobiegające 

wyładowaniom elektrostatycznym. 

 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe  
Scenariusz narażenia:                                              Tak, zob. załącznik do niniejszej   Nie 

                                                                                         karty charakterystyki                                              

 

 

8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  
 

8.1 Parametry dotyczące kontroli  

 

Wartości graniczne:       
Nazwa substancji Nr CAS Odstęp 

czasowy 
ppm mg/m³ Rok Uwagi 

2-propanol 67-63-0 8 h 150,0 350,0 1989  
2-propanol 67-63-0 15 min. 250,0 600,0 1989  
1-metoksy-2-propanol 107-98-2 8 h 50,0 190,0 1990 H 
1-metoksy-2-propanol 107-98-2 15 min. 75,0 300,0 1990 H 
roztwór amoniaku... % 1336-21-6 8 h 25,0 18,0 1990  

roztwór amoniaku... % 1336-21-6 15 min. 50,0 35,0 1990  

  
DNEL: 

Brak wartości DNEL dotyczących substancji składowych 

PNEC 

Brak wartości PNEC dotyczących substancji składowych 

 
 
8.2 Kontrola narażenia  

 
Ochrona dróg oddechowych 
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować maskę z filtrem dla par organicznych (typu A). 
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Ochrona oczu 
W przypadku wystąpienia ryzyka bezpośredniego kontaktu lub ochlapania należy stosować rękawice ochronne. 
   
Ochrona rąk 
W normalnych warunkach stosowanie środków ochrony rąk nie jest konieczne.  
   
Ochrona skóry 
W normalnych warunkach stosowanie odzieży ochronnej nie jest konieczne. 
 

Ograniczenie zagrożenia dla środowiska 

Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, cieków wodnych i jezior.  

 

   

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE  
 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych  

 

 
Parametry Wartość Metoda 

Wygląd Aerozol, bezbarwny  

Zapach Zapach alkoholu.  

Próg węchowej wyczuwalności Nie ustalono  

pH Nie ustalono  

Temperatura topnienia/krzepnięcia Nie ustalono  

Temperatura wrzenia Nie ustalono  

Odstępy czasowe osiąganej temperatury 

wrzenia 

Nie ustalono  

Temperatura zapłonu Nie dotyczy  

Szybkość odparowania Nie ustalono  

Palność:  Produkt skrajnie łatwopalny  

Górna/dolna granica zapłonu lub 

wybuchowości 

Nie ustalono  

Ciśnienie par Nie ustalono  

Gęstość par Nie ustalono  

Gęstość względna Nie ustalono  

Rozpuszczalność Rozpuszcza się w wodzie  

Współczynnik podziału n-oktanol/woda Nie ustalono  

Temperatura samozapłonu Nie ustalono  

Temperatura rozpadu Nie ustalono  

Lepkość Nie ustalono  

Właściwości wybuchowe Produkt nie posiada właściwości 

wybuchowych 

 

Właściwości utleniające Produkt nie posiada właściwości 

utleniających 

 

 
 

9.2 Inne informacje  

 

Parametry Wartość Metoda 

VOC Nie ustalono  
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10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ  
 

10.1 Reaktywność:  
Brak znanych niebezpiecznych reakcji. 
 

10.2 Stabilność chemiczna  
Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania. 
 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  
Brak znanych niebezpiecznych reakcji. 
 

10.4 Warunki, których należy unikać  
Unikać wysokich temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia. 
 

10.5 Materiały niezgodne  
Brak znanych niebezpiecznych reakcji. 
 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu  
Brak znanych niebezpiecznych reakcji. 

   
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE  
 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

 
Toksyczność ostra:  
W oparciu o dostępne dane mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikujących ją jako niebezpieczną zgodnie z 

dyrektywą 67/548/WE. 

 

Podrażnienie:  

Działa drażniąco na oczy i błony śluzowe. Długotrwały lub powtarzający się kontakt ze skórą może powodować 

suchość i pęknięcia skóry. W oparciu o dostępne dane mieszanina spełnia kryteria klasyfikujące ją jako 

niebezpieczną zgodnie z dyrektywą 67/548/WE.  

 

Oparzenia:  

W oparciu o dostępne dane mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikujących ją jako niebezpieczną zgodnie z 

dyrektywą 67/548/WE. 

 

 

Uczulenie:  

W oparciu o dostępne dane mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikujących ją jako niebezpieczną zgodnie z 

dyrektywą 67/548/WE. 

 

 

Toksyczność dawki powtarzającej się:  

W oparciu o dostępne dane mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikujących ją jako niebezpieczną zgodnie z 

dyrektywą 67/548/WE. 

 

 

Kancerogenność:  

W oparciu o dostępne dane mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikujących ją jako niebezpieczną zgodnie z 

dyrektywą 67/548/WE. 
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Mutagenność:  

W oparciu o dostępne dane mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikujących ją jako niebezpieczną zgodnie z 

dyrektywą 67/548/WE. 

 

 

Toksyczność reprodukcyjna:  

W oparciu o dostępne dane mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikujących ją jako niebezpieczną zgodnie z 

dyrektywą 67/548/WE. 

 
Dane toksykologiczne 

 

Substancja: butan (zawierający < 0,1% butadienu)       

Badanie Czas 

ekspozycji/cz

ęstotliwość 

Gatunek Wynik Metoda 

Toksyczność ostra, zatrucie przez 

drogi oddechowe 

4h Szczur LD50=658 mg/1 - 

 
Substancja: Propan          

Badanie Czas 

ekspozycji/cz

ęstotliwość 

Gatunek Wynik Metoda 

Toksyczność ostra, zatrucie przez 

spożycie 
- Szczur LD50=5000 

mg/kg bw 
- 

Toksyczność ostra, zatrucie przez 

drogi oddechowe 

15 min Szczur LC50=800 000 

ppm 
- 

 

Substancja: propan-2-ol   

Badanie Czas 

ekspozycji/cz

ęstotliwość 

Gatunek Wynik Metoda 

Toksyczność ostra, zatrucie przez 

spożycie 
- Szczur LD50=4710 

mg/kg bw 
- 

Toksyczność ostra, zatrucie przez 

skórę 
- Królik LD50=12800 

mg/kg bw 
- 

Toksyczność ostra, zatrucie przez 

drogi oddechowe 

4h Szczur LC50=72,6 mg/l - 

 
 

 
 
12.1 Toksyczność  
Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska na mocy rozporządzenia szwedzkiej 

Inspekcji Chemicznej o klasyfikacji i oznaczaniu produktów chemicznych (KIFS 2005:7). 

 

Substancja: propan 

Test Czas ekspozycji Wartość/jednostka Gatunek 

Toksyczność ostra dla ryb 

(LC50) 

96h 16,1 mg/l - 

Toksyczność ostra dla 

dafni (EC50) 

48h 16,3 mg/l - 

Toksyczność ostra dla alg 

(IC50) 

72h 11,3 mg/l - 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE  
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Substancja: benzyna (ropa naftowa), lekka hydrorafinowana (< 0,1% benzenu)  

Test Czas ekspozycji Wartość/jednostka Gatunek 

Toksyczność ostra dla ryb 

(LC50) 

96h 1-10 mg/l - 

Toksyczność ostra dla 

dafni (EC50) 

48h 1-10 mg/l - 

Toksyczność ostra dla alg 

(IC50) 

72h 1-10 mg/l - 

 

Substancja: propan-2-ol 

Test Czas ekspozycji Wartość/jednostka Gatunek 

Toksyczność ostra dla ryb 

(LC50) 

96h 4200 mg/l Rasbora heteromorpha 

Toksyczność ostra dla 

dafni (EC50) 

48h 13299 mg/l Daphnia magna 

 

 
 

    

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu  
butan 

Biotyczna zdolność rozkładu: 1.8 mgC/day/kg dry soil 

 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
 

Substancja: propan 

Test Wartość  

Log Pow 2,36 

 

Substancja: butan 

Test Wartość  

Log Pow 2,89 

BCF 33,88 

 

 

12.4 Mobilność w glebie  
 

Substancja: butan 

Test Wartość  

Koc 900 

 

Substancja: propan 

Test Wartość  

Koc 460 

 

 
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  
Nie dotyczy 

 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania  
Brak 
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13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI  
 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów  
 

Informacje ogólne 

Producent niniejszego produktu wpisany jest do rejestru odzysku odpadów REPA, tym samym realizując wymóg 

odpowiedzialności producenta zgodnie ze szwedzkim kodeksem ochrony środowiska oraz rozporządzeniem 

o odpowiedzialności producenta (SFS 2006:1273) i reguluje opłatę utylizacyjną za zagospodarowanie i recykling 

opakowań. 
 

Plastikowe zamknięcie i przycisk odpowietrzenia sortować jako twarde tworzywo sztuczne. 
 

Informacja dla przedsiębiorstw: 
Całkowicie opróżnione puszki z aerozolem należy zwrócić do jednej z centrali recyklingu firmy Metallkretsen lub 

do składowiska pośredniego (jednorazowa dostawa >200 kg za wynagrodzeniem), lub przekazać jednemu 

z uprawnionych podwykonawców. Lista i adresy najbliższych centrali recyklingu lub składowisk pośrednich 

znajduje się na stronie internetowej firmy Metallkretsen, www.metallkretsen.se 
NIE OPRÓŻNIONE puszki aerozolu klasyfikowane są jako ODPADY NIEBEZPIECZNE i należy je zutylizować 

zgodnie ze szwedzkim rozporządzeniem o odpadach (SFS 2001:1063). Aby uzyskać informację na temat 

lokalnych przepisów, należy skontaktować się z gminnym Urzędem Ochrony Środowiska.  
 

Informacja dla osób prywatnych: 
Osoby prywatne powinny zwrócić całkowicie opróżnione puszki z aerozolem do lokalnych, gminnych stacji 

recyklingu lub do centrali recyklingu. NIE OPRÓŻNIONE puszki aerozolu  klasyfikowane są jako ODPADY 

NIEBEZPIECZNE i należy je przekazać do gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych. Aby uzyskać 

informację na temat lokalnych przepisów, należy skontaktować się z gminnym Urzędem Ochrony Środowiska.  
 
Utylizacja odpadów 

Odnośnie ew. środków ochrony indywidualnej, patrz punkt 8. Nie wprowadzać do kanalizacji. 
   

Grupa odpadów 
Kod odpadu 14 06 03* 
Puste pojemniki, kod odpadu 15 01 04 
     
14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
 

14.1 Numer UN (numer ONZ)  
1950 

 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN  
ADR (Transport lądowy): AEROZOLE 

IMDG (Transport morski): AEROSOLS (Proper shipping name) 

IATA (Transport lotniczy): AEROSOLS 

 
 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  
 

ADR/RID (Transport drogowy / Transport kolejowy) 
   

Klasa: 2,5A   
Etykieta: 2.2   
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IMDG (Transport morski)    
Klasa: 2.2   
    
IATA (Transport lotniczy)    
Klasa: 

Etykieta: 

2.2 

2.2 
  

    
 

14.4 Grupa pakowania 
 

ADR/RID (Transport drogowy / Transport kolejowy): - 

IMDG (Transport morski): - 

IATA (Transport lotniczy): - 

 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
IMDG (Transport morski), substancja zanieczyszczająca środowisko morskie: NIE 

 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Nie wymaga żadnych szczególnych środków ostrożności 

 

Pozostałe informacje 
Aerozole mogą być transportowane drogą lądową w ograniczonej ilości (LQ 2), jeżeli pojedyncza sztuka 

opakowania zbiorczego waży nie więcej niż 30 kg w przypadku umieszczenia aerozoli w kartonie i 20 kg 

w przypadku ustawienia ich na podkładkach obciągniętych folią termokurczliwą lub rozciągliwą. Na każdej sztuce 

opakowania zbiorczego należy umieścić oznaczenie „UN 1950”. Oznaczenie należy otoczyć liniami, tworzącymi 

romb o boku długości co najmniej 100 mm. 
 
 
 
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH  
 

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

substancji i mieszaniny  
 

Miejsce pracy: 

Szwedzkie przepisy Urzędu Ochrony Pracownika (2004:4) o zagrożeniach bezpieczeństwa chemicznego 

w miejscu pracy oraz zalecenia w zakresie wprowadzania w życie niniejszych przepisów.  

 

Szwedzkie przepisy Urzędu Ochrony Środowiska (2005:17) o granicznych wartościach higienicznych i środkach 

zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza oraz zalecenia w zakresie wprowadzania w życie niniejszych 

przepisów. 

 

Środowisko zewnętrzne: 

Szwedzkie rozporządzenie o odpadach (2001:1063) 

Pozostałe postanowienia 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego  
Nie 
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16. INNE INFORMACJE  
 

Wykaz odpowiednich zwrotów ryzyka  
R10 Produkt łatwopalny. 
R11 Produkt wysoce łatwopalny. 
R12 Produkt skrajnie łatwopalny. 
R34 Powoduje oparzenia. 
R36 Działa drażniąco na oczy. 
R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 
R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 
   
 

Odwołania do ważnych publikacji i źródeł informacji 

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), utworzenia 

Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG 

i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (We) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG 

i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

 

 

Dyrektywa Rady 75/324/EWG z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich 

odnoszących się do dozowników aerozoli 

 

Wskazówki dotyczące szkolenia 
Zaleca się omówienie karty charakterystyki z personelem, który będzie używał produktu. 
 

Zestawienie aktualizacji 

Wersja Data zmiany Osoba odpowiedzialna Zmiany 
0.0.1 2011-10-21 J. Mattsson Nowy format 

 


