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KARTA CHARAKTERYSTYKI 
Yocoair Spray 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

Data wydania 23.10.2012 

1.1. Identyfikator produktu 

 Yocoair Spray 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowanie 
substancji/preparatu 

Eliminuje nieprzyjemne zapachy 
Butelka pompy 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Producent  

Firmy Allox AB 

Adres pocztowy Järnringen 7 

 SE 433 30 Partille 

 Szwecja 

Telefon +46-31-87 85 10 

Faks +46-31-87 85 11 

E-mail allox@allox.se 

Strona www www.allox...se  

1.4. Numer telefonu alarmowego 

 Centrum Informacji Toksykologicznej Warszawa: 022 619 66 54 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

 Klasyfikacja wedlug dyrektyw 67/548/EWG lub 1999/45/WE: Nie 
sklasyfikowany. 

Niebezpiecznych właściwości 
substancji / mieszaniny 

Brak 

2.2. Elementy oznakowania 

Zwroty R Brak 

Zwroty S Brak 

 Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego 
działalność zawodową. 

2.3. Inne zagrożenia 

 Produkt nie zawiera substancji identyfikowanych jako PBT/vPvB. 

 Uwaga! Yocoair może wyeliminować substancje odorotwórcze (zapach 
ostrzegawczy) z gazu. 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.2. Mieszaniny 

Nazwa komponentu Identyfikacja Klasyfikacja Spis treści 

Wodorowęglan sodu Nr CAS: 144-55-8 
Nr EC: 205-633-8 

 1 - 10 % 

Węglan sodu Nr CAS: 497-19-8 
Nr EC: 207-838-8 

Xi; R36 
Eye Irrit. 2; H319 

< 5 % 

Patrz sekcja 16 - Pełny tekst zadeklarowanych wyżej fraz-R i uwag H jak powyżej podano. 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Ogólne W razie wątpliwości należy zapytać lekarza. 

Wdychanie Świeże powietrze. 

Kontakt ze skórą Niezwłocznie opłukać skórę dużą ilością wody. Zdjąć zanieczyszczoną 
odzież. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z 
lekarzem. 

Kontakt z oczami Niezwłocznie płukać wodą przez kilkanaście minut. Trzymając powieki. 
Wyjąć ew. soczewki kontaktowe. W przypadku utrzymującego się 
dyskomfortu skontaktować się z lekarzem. 

Połykanie Dokładnie wypłukać usta. Wypić kilka szklanek wody albo mleka. Nie 
wywoływać wymiotów. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu 
skontaktować się z lekarzem. 

 

mailto:allox@allox.se
http://www.allox...se/
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4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

 Wdychanie: nie są znane żadne objawy.  
Kontakt ze skórą: częste użycie może działać odtłuszczająco.  
Kontakt z oczami: może powodować tymczasowe podrażnienie oczu.  
Połykanie: w dużych ilościach: powoduje wzdęcia i bóle brzucha. 

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

 Leczenie objawowe. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Właściwe środki gaśnicze Wszystkie typowe środki gaśnicze. Użyj środki gaśnicze właściwe dla 
otaczających materiałów. 

Nieprawidłowe środki gaśnicze Nie używaj jednego strumienia wody. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Ryzyko pożaru i wybuchu Produkt niepalny. 

Niebezpieczne produkty 
spalania 

Mogą obejmować, ale nie są ograniczone do: tlenek węgla i dwutlenek 
węgla. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

 Nie przebywać w strefie zagrożenia bez niezależnego aparatu do 
oddychania. 

 Chłodzić pojemnik rozpyloną wodą z bezpiecznej odległości. 
Zanieczyszczoną wodę gaśniczą odizolować, zapobiec przedostaniu się do 
kanalizacji lub ścieków. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

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

 Dobrze wietrzyć. W sprawie indywidualnych środków ochrony - patrz pkt 8. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

 Nie pozwolić, aby preparat przedostał się do kanalizacji i cieków wodnych. 

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

 Rozsypany lub rozlany materiał zebrać chłonnym materiałem. Niewielkie 
ilości mogą być rozpuszczone /rozcieńczone wodą i spłukane do kanalizacji. 
Zbieraj w odpowiednich i dobrze oznakowanych pojemnikach. Dla 
uzyskania dodatkowych informacji patrz pkt. 13 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

 Patrz również sekcja 8 i 13. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

 Unikać wdychania aerozoli. Unikać kontaktu z oczami i długotrwałego 
kontaktu ze skórą.  
Uwaga! Nie stosować na jedwab, zamsz, skórę. 

Środki ochronne 

Rady dotyczące ogólnej 
higieny w miejscu pracy 

Po kontakcie z produktem dokładnie umyć ręce. Nie jeść, nie pić i nie palić 
w czasie użytkowania. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności 

 Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. W suchym chłodnym miejscu 
zabezpieczonym przed mrozem. 

 Przechowywane z dala od: silnymi kwasami i zasadami 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

 Patrz sekcja 1.2. 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Informacje dotyczące wartości 
progowych 

Produkt nie zawiera istotnych ilości substancji o wartościach granicznych, 
które należy kontrolować. 

8.2. Kontrola narażenia 

 Zapewnić dobrą wentylację. Środki do przemywania oczu powinny być 
dostępne. Środki ochrony indywidualnej powinny być wybrane zgodnie z 
odpowiednimi przepisami o ich certyfikacji i przy współpracy z ich dostawcą. 
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Ochronę dróg oddechowych 

 Jest to zazwyczaj nie jest konieczne. 

Ochronę rąk 

 Zazwyczaj nie jest konieczne. W przypadku długotrwałego lub 
powtarzającego się kontaktu ze skórą stosować odpowiednie rękawice 
ochronne. 

 Kauczuk albo plastik. 

Ochronę oczu lub twarzy 

 Zazwyczaj nie jest konieczne. W przypadku prawdopodobieństwa narażenia 
oczu stosować okulary ochronne zatwierdzone dla substancji chemicznych. 

Ochronę skóry 

(poza ochroną rąk) Ubrania normalnej pracy. 

Odpowiednia kontrola narażenia środowiskowego 

 Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód 
gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby. W przypadku odprowadzania 
rozcieńczonych roztworów produktu do sieci kanalizacyjnej należy 
przestrzegać odpowiednich przepisów. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan fizyczny Płynny 

Kolor Bezbarwny. 

Zapach Bezwonny 

Granica zapachu Nie określono. 

pH (jak podano) 8 (20 °C) 

Punkt topnienia/zakres 
topnienia 

~ 0 °C 

Punkt wrzenia ~ 100 °C 

Punkt zapłonu Nie stosuje się. 

Tempo parowania Nie określono. 

Palność (ciała stałego, gazu): Nie stosuje się. 

Granica wybuchowości Nie określono. 

Prężność par Nie określono. 

Ciężar właściwy ~ 1 g/cm³ 

Opis rozpuszczalności Rozpuszcza się w wodzie. 

Współczynnik podziału:  
n-oktanol / woda 

Nie dotyczy. 

Zapalność spontaniczna Nie określono. 

Temperatura rozpadu Nie określono. 

Lepkość Nie określono. 

Zagrożenia fizyczne 

Właściwości wybuchowe  Nie jest wybuchowy 

Właściwości utleniające Nie utleniający 

9.2. Inne informacje 

 Brak dalszych istotnych informacji. 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

 Brak danych. 

10.2. Stabilność chemiczna 

 Preparat stabilny w normalnych warunkach. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

 Nie są znane żadne niebezpieczne reakcje. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

 Unikać mrozu. Unikać temperatury powyżej 50 °C. 

10.5. Materiały niezgodne 

 Silne kwasy i zasady. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

 W normalnych warunkach – żadnych. Patrz również sekcja 5.2. 
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Informacje toksykologiczne: 

 Węglan sodu:  
LD50 (doustnie szczur) = 4090 mg/kg  
LC50 (inhalacja, szczur, 4h) < 2,3 mg/l  
 
Wodorowęglan sodu:  
LD50 (doustnie szczur) = 4220 mg/kg  
 
Źródło: Prevent bazie "Kemiska ämnen" 
(http://www.prevent.se/sv/kemiskaamnen/) 

Informacje dotyczące ryzyka dla zdrowia 

 Produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako drażniący ani szkodliwy. 

Potencjalne skutki ostre 

Wdychanie Nie są znane żadne objawy. 

Kontakt ze skórą Częste użycie może działać odtłuszczająco. 

Kontakt z oczami Może powodować tymczasowe podrażnienie oczu. 

Połykanie Niska toksyczność zagrożeń. W dużych ilościach: nudności i wymioty. 
 

Opóźnione skutki /Narażenie powtarzające się 

Uwrażliwienie Działanie uczulające na skórę: Nie działa uczulająco. 
Działanie uczulające na drogi oddechowe: Nie działa uczulająco. 

Rakotwórczy, mutagenny lub działający toksycznie na rozrodczość 

Działanie rakotwórcze W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Mutagenność W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Właściwości teratogeniczne W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Toksyczność reprodukcyjna W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

 Węglan sodu:  
LC50 (ryby, 96 godz.) = 300 mg/l [Lepomis macrochirus]  
EC50 (daphnia, 48 godz.) = 265 mg/l [D magna]  
 
Wodorowęglan sodu:  
LC50 (ryby, 96 godz.) = 7550 mg/l [Gambusia affinis]  
EC50 (daphnia, 48 godz.) = 2350 mg/l [D magna]  
EC50 (algi, 120 godz.) = 650 mg/l [Nitscheria linearis]  
 
Źródło: Prevent bazie "Kemiska ämnen" 
(http://www.prevent.se/sv/kemiskaamnen/) 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

 Brak danych na temat samego preparatu. 
Wodorowêglan sodu w wodzie ulega dysocjacji do jonów sodu i 
diwêglanowych.  
Węglan sodu dysocjuje pod wpływem wody na kation sodu i trzy aniony 
węglanowe. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

 Nie przewiduje się zdolności biokumulacji. 

12.4. Mobilność w glebie 

 Preparat rozpuszcza się w wodzie i może rozprzestrzenić się po systemach 
wodnych. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

 Produkt nie spełnia kryteriów dla PBT (trwałe, wykazujące zdolność do 
bioakumulacji i toksyczne) ani dla vPvB (bardzo trwałe, wykazujące wysoką 
zdolność do bioakumulacji). 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

 Nie pozwolić, aby preparat przedostał się do kanalizacji i cieków wodnych. 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
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 Uzgodnić procedury usuwania z inżynierem środowiskowym i lokalnymi 
przepisami. Powyższy Kod Odpadów (EWC) są jedynie propozycjami: Kody 
odpadów powinny być określone przez użytkownika w oparciu o sposób 
zastosowania produktu. 

Produkt sklasyfikowany jako 
odpad niebezpieczny 

Nie 

Kod odpadów wg EWC Europejski Katalog Odpadów: 06 03 14 sole stałe i roztwory, inne niż 
wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

 Nie uważa się za materiały niebezpieczne zgodnie z UN, IMO, ADR / RID i 
IATA / ICAO Regulaminu. 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

 Nie dotyczy. 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

 Nie dotyczy. 

14.4. Grupa pakowania 

 Nie dotyczy. 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

 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. 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

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

 Zastosowane przepisy krajowe:  
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322).  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin 
niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 
2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833).  
Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie 
zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2011 nr 110 poz. 
641).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628).  
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638).  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206).  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 
259 poz. 2173).  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i 
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 
2011 nr 33 poz. 166).  
Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. 2001 nr 42 poz. 
473).  
 
Inne zastosowane przepisy:  
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.  
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Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady 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 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 
1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych.  
Rozporządzenie komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. 
dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 
mieszanin.  
Rozporządzenie komisji (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).  
Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 
listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.  
Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 
1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.  
Rozporządzenie Parlamentu Eeropejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 
dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych. 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Przeprowadzono ocenę 

bezpieczeństwa chemicznego 

Nie 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Lista stosownych wyrażeń R 
(pod nagłówkami 2 i 3) 

R36 Działa drażniąco na oczy. 

Lista odpowiednich zwrotów H 
(Sekcje 2 i 3). 

H319 Działa drażniąco na oczy. 

Stosowane skróty i akronimy EC50: Średnie skuteczne stężenie 
LC50: Średnie stężenie śmiertelne 
LD50: Średnia dawka śmiertelna 
PBT: trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne 
vPvB: bardzo trwałe, wykazujące wysoką zdolność do bioakumulacji 

 
Odpowiedzialny za kartę 
charakterystyki 

 
Allox AB 

 

  

      

 


