
Karta charakterystyki 1907/2006/WE - SE 
ako Aktiv Żel czyszczący do piekarnika 
 
Delu Ako Minky GmbH 

 
Poprzednia wersja: 26.01.2009. Data aktualizacji: 26.01.2009                                                                           

Strona 1 / 5 

1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 
 Produkt: ako Aktiv Żel czyszczący do piekarnika 

 Numer rejestracyjny:  nie ma zastosowania 

 Zastosowanie: Detergent 

 Zastosowanie zidentyfikowane:  Środek czyszczący 

 Sposób działania: Patrz w informacjach o produkcie. 

 Producent:  Delu Ako Minky GmbH 

Hauptstraße 103 

53619 Rheinbreitbach / NIEMCY 

 Numer telefonu:  (+49) 02224-1800-0 

 Faks:  (+49) 02224-1800-90 

 Strona internetowa:  www.delu.de 

 E-mail:  Info@delu.de 

 Telefon alarmowy:  (+49) 02224-1800-0 

 Osoba uprawniona do kontaktu:  haensler@chemiebuero.de 

2. Identyfikacja zagrożeń 

 Zagrożenia fizyczno-chemiczne: Patrz rozdział 10. 

 Szkodliwość dla zdrowia:  Patrz rozdział 11. 

 Zagrożenie dla środowiska:  Patrz rozdział 12. 

 Inne zagrożenia: Nie są znane inne szczególne zagrożenia. 

 Symbole zagrożeń: 

 brak  

 Zwroty R:  brak 

3 Skład / Informacje o składnikach 

1–< 5% Na-(2-etyloheksylo)-1 - < 5% siarczanu alkoholowego 

Xi, R38-41 CAS: 126-92-1, EINECS/ELINCS: 204-812-8, INDEKS UE: , nr ECB: 

1–<5% Tlenek glinu 

Nr CAS: 1344-28-1, EINECS/ELINCS: 215-691-6, INDEKS UE: , nr ECB: 

1–< 5% 2-etanoloamina  

C, R20/21/22-34 CAS: 141-43-5, EINECS/ELINCS: 205-483-3, INDEKS UE: 603-030-00-8, nr ECB: 

1–< 5% sól sodowa N-(2-karboksyetylo)-N-(2-etyloheksylo)-β-alaninianu 

Xi, R38-41 CAS: 94441-92-6, EINECS/ELINCS: 305-318-6, INDEKS UE: , nr ECB: 

1–< 5% (2-metoksymetyloetoksy)propanol 

Nr CAS: 34590-94-8, EINECS/ELINCS: 252-104-2, INDEKS UE: , nr ECB: 

1–< 5% 1-butoksypropan-2-ol 

Xi, R36/38 CAS: 5131-66-8, EINECS/ELINCS: 225-878-4, INDEKS UE: 603-052-00-8, nr ECB: 

 Komentarz nt. składników:  Objaśnienia podanych zwrotów dot. zagrożeń podane są w rozdziale 16. 

4 Pierwsza pomoc 

Informacje ogólne: Zmienić przesiąkniętą/zanieczyszczoną odzież. 

W razie wdychania: Wynieść osobę poszkodowaną na świeże powietrze. 

 Skontaktować się z lekarzem, jeśli dolegliwości nie ustępują. 

W razie kontaktu ze skórą:  W razie kontaktu ze skórą natychmiast przemyć skórę ciepłą wodą. 

 Przy nieustępującym podrażnieniu skontaktować się z lekarzem. 

W razie kontaktu z oczami:  W razie kontaktu z oczami należy zawsze dokładnie przemyć oczy dużą ilością wody i skontaktować się z 

lekarzem. 

W razie połknięcia:  Opłukać usta i wypić dużą ilość wody. 

 Nie wywoływać wymiotów. 

 Skontaktować się z lekarzem. 

Informacje dla lekarza:  Leczyć objawowo. 
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5 Postępowanie w przypadku pożaru 

Odpowiednie środki gaśnicze:    Wybór odpowiedniego środka gaśniczego jest uzależniony od czynników występujących 

w otoczeniu. 

Środki gaśnicze nieodpowiednie do stosowania: 

       Mocny strumień wody. 

Szczególne zagrożenia związane z użyciem substancji/produktu, produktami spalania lub powstawaniem gazów: 

       Tlenki azotu (NOx). 

       Tlenek węgla (CO). 

Specjalne wyposażenie ochronne strażaków: 

       Korzystać z aparatu oddechowego. 

Inne:   Odpady popożarowe oraz zanieczyszczoną wodę użytą do gaszenia należy zutylizować zgodnie z 

lokalnymi przepisami. 

6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

Indywidualne środki ostrożności:   Rozlanie produktu grozi poślizgnięciem. 

       W kontakcie z wodą tworzy śliską powłokę. 

Środki ochrony środowiska:  Wykluczyć rozprzestrzenienie się produktu (np. poprzez zasypanie lub użycie pływających 

zabezpieczeń). 

       Produkt nie może przedostać się do kanalizacji/środowiska wodnego/wód gruntowych. 

Postępowanie w przypadku wycieku:     Zebrać za pomocą materiału o właściwościach absorbcyjnych (np. uniwersalny 

środek absorbcyjny). 

       Zutylizować zebrany materiał zgodnie z lokalnymi przepisami. 

7 Postępowanie z preparatem oraz jego magazynowanie 

Zalecenie dot. bezpiecznego użytkowania:    Przy prawidłowym użytkowaniu nie są wymagane specjalne działania. 

Zapobieganie pożarowi i wybuchowi: 

       Nie są wymagane specjalne działania. 

Wymagania dotyczące powierzchni magazynowych i zbiorników: 

       Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. 

       Wymagane jest podłoże ługoodporne. 

Wskazówki dotyczące wspólnego przechowywania: 

       Przechowywać z dala od oksydantów. 

       Przechowywać z dala od kwasów. 

Inne:       Przechowywać opakowanie w dobrze wentylowanym miejscu. 

       Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte. 

8 Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej 

Informacje dodatkowe dotyczące projektowania instalacji: 

        nie dotyczy 

 Składnik o wartości granicznej powiązanej z miejscem pracy: 

1–<5% tlenek glinu, 5 mg/m³*, uwagi ogólne: pył całkowity; 1 mg/1 - < 5% 8 h pył respirabilny 

1–< 5% (2-metoksymetyloetoksy)propanol, 50 ppm*, 300 mg/m³*, uwagi ogólne: Wys. 

1–< 5% 2-etanoloamina, 3 ppm*, 8 mg/m³*, uwagi ogólne: Wys. 

* NGV = Graniczna wartość progowa 

Ochrona dróg oddechowych:    nie dotyczy 

Rękawice ochronne:    Guma butylowa >120 min (EN 374). 

Ochrona oczu:      Okulary ochronne. 

Odzież ochronna:      nie dotyczy 

Ogólne działania ochronne:   Unikać kontaktu z oczami i skórą. 

Działania związane z higieną:    Myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy. 

       W celach ochronnych używać maści natłuszczającej skórę. 

Ograniczenie i kontrola narażenia środowiska: 

  nie określono 
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9 Właściwości fizyczne i chemiczne 

Forma:  lepka 

Kolor:  biały 

Zapach:  przyjemny 

Wartość pH:  10,7 

Wartość pH [1%]:  10,3 

Punkt wrzenia [°C]:  nie określono 

Temperatura zapłonu [°C]: nie dotyczy 

Temperatura samozapłonu [°C]: nie dotyczy 

Dolna granica wybuchowości:  nie dotyczy 

Górna granica wybuchowości:  nie dotyczy 

Właściwości utleniające:  nie 

Prężność par [kPa]:  nie określono 

Gęstość [g/ml]:  1,04 

Gęstość przy [°C]:  20 

Gęstość nasypowa z usadem [kg/m³]:  nie dotyczy 

Rozpuszczalny w wodzie: rozpuszczalny 

Współczynnik podziału oktanol/woda [log Pow]: 

 nie określono 

Lepkość:  nie dotyczy 

Gęstość pary względem powietrza:  nie określono 

Prędkość parowania: nie określono 

Temperatura topnienia [°C]: nie określono 

Temperatura samozapłonu [°C]: nie określono 

Temperatura rozkładu [°C]:  nie dotyczy 

10 Stabilność i reaktywność 

Reakcje niebezpieczne:  Wchodzi w reakcje z silnymi kwasami. 

 Wchodzi w reakcje z oksydantami. 

Niebezpieczne produkty rozkładu:   Nie są znane niebezpieczne produkty rozkładu. 

11 Informacje toksykologiczne 

Ostra toksyczność pokarmowa: nie określono 

Ostra toksyczność naskórna: nie określono 

Ostra toksyczność oddechowa:  nie określono 

Oddziaływanie na oczy: nie określono 

Oddziaływanie na skórę: nie określono 

Działanie alergiczne: nie określono 

Toksyczność podostra:  nie określono 

Toksyczność chroniczna:  nie określono 

Mutagenność: nie określono 

Zaburzenia płodności: nie określono 

Rakotwórczość: nie określono 

Doświadczenia praktyczne: brak 

Uwagi ogólne:  Brak informacji toksykologicznych. 

    Produkt sklasyfikowany zgodnie z procedurą obliczeniową dyrektywy o preparatach niebezpiecznych. 
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12 Informacje ekologiczne 

Toksyczność dla ryb: nie określono 

Toksyczność dla dafni: nie określono 

Oddziaływanie na środowisko: nie określono 

Oddziaływanie w oczyszczalniach ścieków:  Przed uwolnieniem do oczyszczalni ścieków sprawdzić, czy substancja jest akceptowana. 

Toksyczność dla bakterii: nie określono 

Biodegradowalność:  Wchodzące w skład mieszaniny substancje powierzchniowo czynne spełniają kryteria 

biodegradowalności określone w 

 rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów. 

 Dane potwierdzające te informacje pozostają do dyspozycji uprawnionych instytucji państw 

członkowskich 

 i mogą zostać im udostępnione po złożeniu bezpośredniego zapytania lub na żądanie producenta 

 detergentów. 

COD: nie określono 

BOD 5:  nie określono 

Informacje o AOX:  Brak niebezpiecznych składników. 

2006/11/WE:  nie ma zastosowania 

Informacje ogólne: Brak danych ekologicznych. 

   Produkt sklasyfikowany zgodnie z procedurą obliczeniową dyrektywy o preparatach niebezpiecznych. 

13 Postępowanie z odpadami 

Produkt: W sprawie recyklingu należy skontaktować się z producentem. 

 W sprawie recyklingu należy skontaktować się z producentem. 

Zanieczyszczone opakowania:  Niezanieczyszczone opakowania można użyć ponownie. 

 Nieoczyszczone opakowania należy traktować jak zawartość opakowania. 

Kod odpadu (zalecany):   070699 

14 Informacje dotyczące transportu 

Klasyfikacja wg ADR: TOWAR NIE JEST NIEBEZPIECZNY 

- Kod klasyfikacji: 

– Etykiety: 

- ADR LQ 

- ADR 1.1.3.6 (8.6): Kategoria transportowa (kody ograniczeń dla tuneli): - 

Klasyfikacja wg IMDG:  NIE SKLASYFIKOWANO JAKO „PRODUKT NIEBEZPIECZNY” 

- EMS: 

– Etykiety: 

- IMDG Limited Quantities: 

Klasyfikacja wg IATA:  NIE SKLASYFIKOWANO JAKO „PRODUKT NIEBEZPIECZNY” 

– Etykiety: 

15 Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Scenariusz narażenia: nie określono 

Ocena bezpieczeństwa substancji chemicznych: nie określono 

Charaktetystyka: Zgodnie z wytycznymi UE oznakowanie nie jest wymagane. 

Symbole niebezpieczeństwa: 

 brak 

Zwroty R: brak 

Zwroty S:  Brak 

Szczególna charakterystyka:  nie ma zastosowania 

Stan, TYTUŁ VII:  nie ma zastosowania 

Ograniczenia, TYTUŁ VIII:  nie ma zastosowania 

ROZPORZĄDZENIA WE:  1967/548 (2008/58, 30. ATP/ 31. ATP); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 

 1907/2006. 
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INFORMACJE O PRAWIDŁOWYM TRANSPORCIE  ADR (2009); kod IMDG (34. Amdt.); IATA-DGR (2009). 

INFORMACJE NA TEMAT REGULACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH SUBSTANCJI  Nie określono. 
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16 Inne informacje 

Zwroty R (rozdział 03):  R 41: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 

 R 34: Powoduje oparzenia. 

 R 36/38: Działa drażniąco na oczy i skórę. 

 R 38: Działa drażniąco na skórę. 

 R 20/21/22: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. 

Należy zwrócić uwagę na ograniczenia w użytkowaniu:  nie ma zastosowania 

VOC (1999/13/WE):  nie określono 

Środek czyszczący (648/2004/WE) skład: substancja zapachowa (d-LIMONENE) 

 substancja zapachowa (CITRONELLOL) 

 substancja zapachowa (CITRAL) 

 środki perfumujące 

 konserwant [mocznik, N,N'-bis(hydroksymetylo)-, produkty reakcji z 2-(2- 

 butoksyetoksy)etanol, etylenoglikol i formaldehyd] 

 konserwanty (Metylochloroizotiazolinon/Metylizotiazolinon (3:1)) 

 <5% niejonowych substancji powierzchniowo czynnych 

 < 5% amfoteryczne substancje powierzchniowo czynne 

 <5% anionowych substancji powierzchniowo czynnych 

Taryfa celna:  nie określono 
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Informacje oparte są na naszej aktualnej wiedzy. Nie stanowią one jednak żadnej gwarancji co do właściwości produktu 

ani podstawy umownego stosunku prawnego. 
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