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CAMP FLUSH 
Karta charakterystyki 

 

 
 
CAMP FLUSH 

Data wydania:10/12/2018 Data weryfikacji: 03/12/2018                                  :                                    Wersja: 10.03

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1.          Identyfikator produktu 

Postać produktu                                                      :   Mieszanina

Nazwa produktu                                                      : CAMP FLUSH

 
Rodzaj produktu                                                      :   Środek czyszczący 

 

1.2.          Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
 

1.2.1.       Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Przeznaczone do użytku ogólnego 

Kategoria głównego zastosowania                         :   Stosowanie przez konsumentów 

Zastosowanie substancji/mieszaniny                      :   Środek czyszczący do przenośnych toalet 

 
1.2.2.       Odradzane zastosowanie 

Brak dodatkowych informacji 
 

1.3.          Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

STIMEX NEDERLAND B.V.                                                   PIJLER 36, 6446 AX BRUNSSUM, NEDERLANDS 
Tel: +31 (0)45 521 23 45 

1.4.          Numer telefonu alarmowego  
:   Mon to Fri 8.30am to 5.00pm - +31 (0)45 521 23 45

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1.          Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Nie sklasyfikowany 
 

 
2.2.          Elementy oznakowania 

 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] 

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP)         :   P102 - Chronić przed dziećmi. 

Zwroty EUH                                                             :   EUH208 - Zawiera masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] 
i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji 
alergicznej. 

 
 

2.3.          Inne zagrożenia 

Brak dodatkowych informacji 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1.          Substancje 

Nie dotyczy 
 

3.2.          Mieszaniny 
 
 

Nazwa                                                                                 Identyfikator produktu                          %                      Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

PEG-800                                                                                           (Numer CAS) 25322-68-3                                   1 - 5                      STOT SE 3, H335 
 

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1.          Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc - środki ogólnie                            :   W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu            :   Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do 

swobodnego oddychania. 
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Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą     :   Umyć dużą ilością wody/…. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami    :   W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku 
utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 
lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu                   :   Nie podawać niczego innego poza niewielką ilością wody do picia. W przypadku złego 
samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

 

4.2.          Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji                 :   Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze 
skórą 

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z 
oczami 

:   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

 
:   Działa drażniąco na oczy.

Symptomy/skutki w przypadku połknięcia              :   Może powodować lekkie podrażnienie tkanki jamy ustnej, gardła i przewodu pokarmowego. 
 

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 

Odpowiednie środki gaśnicze                                 :   Ditlenek węgla. Suchy proszek. Piana. 
 

5.2.          Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Brak dodatkowych informacji 
 

5.3.          Informacje dla straży pożarnej 

Brak dodatkowych informacji 
 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

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

6.1.1.       Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 

Procedury awaryjne                                                :   Oddalić zbędny personel. 
 

6.1.2.       Dla osób udzielających pomocy 

Wyposażenie ochronne                                          :   Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. 
 

6.2.          Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Unikać uwolnienia do środowiska. 
 

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

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia       :   Zebrać wyciek. 

Metody usuwania skażenia                                     :   Zebrać rozprzestrzeniony produkt jak najszybciej za pomocą obojętnych ciał stałych takich jak 
glina lub ziemia okrzemkowa. 

 

6.4.          Odniesienia do innych sekcji 

Celem uzyskania dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej". Celem uzyskania dodatkowych 
informacji, patrz sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1.          Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 

postępowania 
:   Unikać kontaktu z oczami.

Zalecenia dotyczące higieny                                   :   Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 
 

7.2.          Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 

Środki techniczne                                                    :   Nie wymaga specyficznych czy odrębnych środków technicznych. 

Warunki przechowywania                                       :   Poza użyciem, przechowywane pojemniki powinny zostać zamknięte. 

Produkty niezgodne                                                :   Czynnik utleniający. Silne kwasy. Silne zasady. 

Szczególne przepisy dotyczące opakowania         :   Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. 
 

7.3.          Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak dodatkowych informacji 
 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1.          Parametry dotyczące kontroli 

Brak dodatkowych informacji
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8.2.          Kontrola narażenia 

 

Materiały na ubrania ochronne                               :   Niewymagany w normalnych warunkach użytkowania 
 

Ochrona rąk                                                            :   W przypadku wielokrotnego lub długotrwałego kontaktu, należy nosić rękawice 

Ochrona oczu                                                          :   Niewymagany w normalnych warunkach użytkowania 

Ochrona skóry i ciała                                              :   Niewymagany w normalnych warunkach użytkowania 

Ochrona dróg oddechowych                                   :   Niewymagany w normalnych warunkach użytkowania 
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1.          Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia                                                        :   Ciecz 

Wygląd                                                                    :   Mobile liquid. 

Barwa                                                                      :   różowa. 

Zapach                                                                    :   Kwiatowy. 

Próg zapachu                                                          :   Brak danych 

pH                                                                           :   8 

Szybkość parowania względne (octan butylu=1)    :   Brak danych 

Temperatura topnienia                                            :   Brak danych 

Temperatura krzepnięcia                                        :   Brak danych 

Temperatura wrzenia                                              :   Brak danych 

Temperatura zapłonu                                              :   Brak danych 

Temperatura samozapłonu                                     :   Brak danych 

Temperatura rozkładu                                             :   Brak danych 

Palność (ciała stałego, gazu)                                  :   Brak danych 

Prężność par                                                           :   Brak danych 

Gęstość względna pary w temp. 20  °C                  :   Brak danych 

Gęstość względna                                                   :   1 

Rozpuszczalność                                                    :   Brak danych

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (Log 

Pow) 
:   Brak danych

Lepkość, kinematyczna                                           :   Brak danych 

Lepkość, dynamiczna                                             :   Brak danych 

Właściwości wybuchowe                                         :   Brak danych 

Właściwości utleniające                                          :   Brak danych 

Granica wybuchowości                                           :   Brak danych 
 

9.2.          Inne informacje 

Brak dodatkowych informacji 
 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1.        Reaktywność 

Brak dodatkowych informacji 
 

10.2.        Stabilność chemiczna 

Stabilny w warunkach normalnych. 
 

10.3.        Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Brak dodatkowych informacji 
 

10.4.        Warunki, których należy unikać 

Brak dodatkowych informacji 
 

10.5.        Materiały niezgodne 

Brak dodatkowych informacji 
 

10.6.        Niebezpieczne produkty rozkładu 

Brak dodatkowych informacji 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1.        Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra                                                  :   Nie sklasyfikowany
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Działanie żrące/drażniące na skórę                        :   Nie sklasyfikowany 

pH: 8

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące 
na oczy 

 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 

skórę 

:   Nie sklasyfikowany 

pH: 8 

:   Nie sklasyfikowany

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze           :   Nie sklasyfikowany 

Działanie rakotwórcze                                             :   Nie sklasyfikowany 

Szkodliwe działanie na rozrodczość                       :   Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 

narażenie powtarzane 

:   Nie sklasyfikowany 

 
:   Nie sklasyfikowany

Zagrożenie spowodowane aspiracją                      :   Nie sklasyfikowany 

 
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1.        Toksyczność 

Brak dodatkowych informacji 

 
12.2.        Trwałość i zdolność do rozkładu 

Brak dodatkowych informacji 
 

12.3.        Zdolność do bioakumulacji 

Brak dodatkowych informacji 
 

12.4.        Mobilność w glebie 

Brak dodatkowych informacji 
 

12.5.        Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Brak dodatkowych informacji 
 

12.6.        Inne szkodliwe skutki działania 

Brak dodatkowych informacji 
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1.        Metody unieszkodliwiania odpadów 

Brak dodatkowych informacji 
 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1.        Numer UN (numer ONZ) 

Produkt nie jest niebezpieczny według przepisów dotyczących transportu 

14.2.        Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR)                  :   Nie dotyczy 

Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG)                :   Nie dotyczy 

Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA)                  :   Nie dotyczy 

14.3.        Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

ADR 

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADR)             :   Nie dotyczy 
 

 
IMDG 

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IMDG)            :   Nie dotyczy 
 

 
IATA 

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IATA)             :   Nie dotyczy 
 
 

14.4.        Grupa pakowania 

Grupa pakowania (ADR)                                         :   Nie dotyczy 

Grupa pakowania (IMDG)                                       :   Nie dotyczy 

Grupa opakowań (IATA)                                         :   Nie dotyczy
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14.5.        Zagrożenia dla środowiska 

Produkt niebezpieczny dla środowiska                   :   Nie 

Ilości wyłączone                                                      :   Nie 

Inne informacje                                                       :   Brak dodatkowych informacji 

 
14.6.        Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

 
- Transport lądowy 

Brak danych 
 

- transport morski 

Brak danych 
 

- Transport lotniczy 

Brak danych 
 

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 lub mieszaniny 
 

15.1.1.     Przepisy UE 
 

Nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH 

Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH 

Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH 
 

Alergenne substancje zapachowe > 0,01%: 

HEXYL CINNAMAL 

Rozporządzenie w sprawie detergentów : Oznakowanie dotyczące zawartości: 

Składnik                                                                                                                                                                                      % 

niejonowe środki powierzchniowo czynne                                                                                                                                   <5% 

kompozycje zapachowe 

HEXYL CINNAMAL 

 
15.1.2.     Przepisy krajowe 

 
Niemcy 

Referencja Załącznika AwSV                                 :   Klasa zagrożenia dla wody (WGK) nwg, Nie zagrażający wodom (Klasyfikacja zgodna z AwSV, 

Załącznik 1)

12 Rozporządzenie wdrażające ustawę 
federalną o kontroli immisji - 12.BImSchV 

:   Nie podlega 12 BlmSchV (zarządzenie dotyczące ochrony przed emisjami) (Rozporządzenie 
dotyczące poważnych wypadków):

 

 
Holandia 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen              :   Żaden składnik nie znajduje się na liście 

SZW-lijst van mutagene stoffen                              :   Żaden składnik nie znajduje się na liście

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

:   Żaden składnik nie znajduje się na liście 

 
:   Żaden składnik nie znajduje się na liście 

 
:   Żaden składnik nie znajduje się na liście

 
15.2.        Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Brak dodatkowych informacji 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

 
Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: 

STOT SE 3                                                                       Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 
zagrożenia 3, działanie drażniące na drogi oddechowe 

H335                                                                                 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
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EUH208 Zawiera masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2- 

metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)- 
 Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 
 
 
 

 

 
SDS EU (EXPORT PREPARE) 

 
Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego 
nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu 


