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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
 

1.1. Identyfikator produktu 

Postać produktu : Mieszanina 

Nazwa handlowa : CAMPA GREEN 

Kod produktu : 30061-TBV 

Rodzaj produktu : Srodek dodatkowy do rezerwuarów przenosnych toalet. 
 

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 : Srodek dodatkowy do rezerwuarów przenosnych toalet. 

Kategoria funkcji lub zastosowania : Środki czyszczące/myjące i dodatki, Środki zapachowe 
 

Tytuł rodzaj Deskryptory zastosowania 

Consumer use of washing and cleaning 
productsX 

Profesjonalne, 
Konsument 

SU21, PC35, ERC8a 

 

 

Pełny tekst deskryptorów dot. Zastosowania: patrz sekcja 16 
  

1.2.2. Odradzane zastosowanie 

Brak dodatkowych informacji 
  

 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Thetford BV 
Nijverheidsweg 29 
4879 AP Etten-Leur - The Netherlands 
T +31(0)765042200 - F +31(0)765042300 
sds@thetford.eu - www.thetford-europe.com 

 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu pogotowia : Thetford B.V. : +31 (0)76 5042200 (Osiągalny w godzinach roboczych) 
 

Kraj Organ/Spółka Adres Numer telefonu pogotowia 

POLAND National Poisons Information Centre 
The Nofer Institute of Occupational Medicine (Lòdz) 

ul. Teresy 8 
P.O. BOX 199 
P-90950 Lòdz 

+48 42 63 14 724 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

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

Nie sklasyfikowany 
 

  

Klasyfikacja zgodnie z wytyczną 67/548/EWG lub 1999/45/WE 

Nie sklasyfikowany 
 
 

Efekty fizykochemiczne niepożądane dla zdrowia człowieka i dla środowiska 

Stężony produkt może działać drażniąco na oczy. Stężony produkt może być szkodliwy dla organizmów wodnych. 
 

2.2. Elementy oznakowania 

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

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

 

2.3. Inne zagrożenia 

Inne zagrożenia mające wpływ na klasyfikację : W normalnych warunkach nieobecne. 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
 

3.1. Substancja 

Nie dotyczy 
 

 

3.2. Mieszanina 
 

mailto:sds@thetford.eu
www.thetford-europe.com
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Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EEC 

Azotan wapnia (Numer CAS) 10124-37-5 
(Numer WE) 233-332-1 

30 - 50 Xn; R22 
 

 

 

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

Azotan wapnia (Numer CAS) 10124-37-5 
(Numer WE) 233-332-1 

30 - 50 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Irrit. 2, H319 

 

Brzmienie sformułowań R i H: patrz sekcja 16 
  

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc - środki ogólnie : Nigdy niczego nie podawać doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku złego samopoczucia, 
należy zasięgnąć porady lekarza (pokazać etykietę, jeżeli to możliwe). 

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Raczej nie wymaga zastosowania pierwszej pomocy. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Zdjąć skażone ubranie i obuwie. Spłukać dużą ilością wody. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : W razie kontaktu z oczami natychmiast je przemyć czystą wodą przez 10-15 minut. W przypadku 
nasilania się podrażnienia zasięgnąć porady lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Wypłukać usta. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub 
etykietę. 

 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Symptomy/urazy : Nie jest uważany za niebezpieczny w normalnych warunkach użytkowania. 
 

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

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Woda rozpylana. Pianka. Dwutlenek  węgla. Suchy proszek. 
 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Zagrożenie pożarowe : W przypadku pożaru produkt może wytwarzać niebezpieczne opary i gazy. 
 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Instrukcja gaśnicza : Schłodzić narażone pojemniki rozpylaną wodą lub mgłą wodną. Zachować ostrożność podczas 
gaszenia pożaru produktów chemicznych. Unikać zanieczyszczenia środowiska wodą używaną 
do gaszenia pożaru. 

Ochrona w przypadku gaszenia pożaru : Nie wchodzić do strefy ogarniętej pożarem bez sprzętu ochronnego i aparatu do oddychania. 

Inne informacje : Produkt nie jest łatwopalny. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 

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

Ogólne środki zaradcze : Może być śliski na twardej i gładkiej powierzchni. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Szybko 
uprzątnąć rozsypany produkt. 

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 

Procedury działania na wypadek zagrożenia : Oddalić zbędny personel. 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 

Wyposażenie ochronne : Dostarczyć odpowiednią ochronę ekipom sprzątającym. 

Procedury działania na wypadek zagrożenia : Przewietrzyć strefę. 
 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Należy zapobiegać wszelkiego rodzaju skażeniu wód powierzchniowych lub gruntowych i gleby przez nierozcieńczony produkt. Przed 
wprowadzeniem produktu do wód powierzchniowych należy poddać go oczyszczeniu (biologiczne oczyszczanie ścieków). 
 

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

Procesy czyszczenia : Oczyścić powierzchnię z rozlanego produktu, używając piasku lub materiałów sorpcyjnych, które 
po użyciu należy złożyć do specjalnego zbiornika. Następnie umyć zanieczyszczoną 
powierzchnię wodą i pozostawić do wyschnięcia. Usuwanie odpadów zgodnie z procedurą 
opisaną w punkcie 13. 

 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Środki zmniejszenia narażenia / środki ochrony indywidualnej. Patrz Rubryka 8. 
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SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania 

: Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 

 

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

Warunki przechowywania : Przechowywać w temperaturze od -20°C do 40°C. Zapewnić odpowiednią wentylację. Trzymać z 
dala od żywności, napojów, karmy dla zwierząt i środków redukujących. Przechowywać z dala 
od jedzenia, picia i pasz zwierzęcych. 

 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Produkt Campa Green jest środkiem dodatkowym do rezerwuaru przenośnych toalet. Środek ten ogranicza wydzielanie się i odczuwalność 
nieprzyjemnych zapachów. Pomaga zapobiec wydzielaniu się gazów. Utrzymuje rezerwuar w czystości. 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Brak dodatkowych informacji 
 
 

 

 

8.2. Kontrola narażenia 

Osobiste wyposażenie ochronne : Unikać wszelkiej niepotrzebnej ekspozycji. 

Ochrona rąk : Nie wymagany. 

Ochrona wzroku : Nie wymagany. 

Ochrona dróg oddechowych : Nie wymagany. 

Kontrola narażenia konsumentów : Przed przystąpieniem do stosowania i dozowania tego produktu należy przeczytać instrukcję 
jego użycia. 

Inne informacje : Nie jeść i nie pić oraz nie palić podczas używania produktu. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia : Ciecz 
  

Kolor : Zielony(a). 
  

Zapach : Owoce cytrusowe. 
  

Próg zapachu : Brak danych 
  

pH : 5 - 6 
  

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

Temperatura topnienia : -20 °C 
  

Temperatura krzepnięcia : Brak danych 
  

Temperatura wrzenia : ~ 100 °C 
  

Temperatura zapłonu : > 100 °C 
  

Temperatura samozapłonu : Brak danych 
  

Temperatura rozkładu : Brak danych 
  

Łatwopalnosc (cialo stale, gaz): : Niepalny 
  

Ciśnienie pary : Brak danych 
  

Względna gęstość pary w temp. 20  °C : Brak danych 
  

Względna gęstość : Brak danych 
  

Masa właściwa : 1,29 - 1,31 g/ml 

Rozpuszczalność : Woda: 100 % 
  

Log Pow : Brak danych 
  

Lepkość, kinematyczna : Brak danych 
  

Lepkość, dynamiczna : min 150 mPa.s 
  

Właściwości wybuchowe : Brak danych 
  

Właściwości utleniające : Brak danych 
  

Granica wybuchowości : Brak danych 
  

 

9.2. Inne informacje 

Zawartość LZO : 1 % 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 

10.1. Reaktywność 

Brak dodatkowych informacji 
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10.2. Stabilność chemiczna 

Stabilny w temperaturach do 50°C. Przy temperaturach wynoszących średnio 30°C produkt może być przechowywany przez kilkanaście lat. Po 
kilku latach może wystąpić lekkie zmniejszenie mocy. Campa Green. 
 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

W normalnych warunkach nieobecne. 
 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Patrz rubryka 7. 
 

10.5. Materiały niezgodne 

środki redukujące. 
 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

W zależności od warunków przebiegu procesu mogą powstawać niebezpieczne produkty rozkładu. Dwutlenek  węgla. Tlenek węgla. Tlenki azotu. 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra : Nie sklasyfikowany 
 

CAMPA GREEN  

LD50 doustnie, szczur > 2000 mg/kg 

LD50, skóra, szczur > 2000 mg/kg 
 
 

Azotan wapnia (10124-37-5) 
 
 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany (Nie działa drażniąco na skórę, zgodnie wymaganiami OECD/UE 
dotyczącymi oznakowania (OECD 404 - test).) 

Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych 

pH: 5 - 6 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące 
na oczy 

: Nie sklasyfikowany (Nie działa drażniąco na oczy, zgodnie z z wymaganiami OECD/UE 
dotyczącymi  oznakowania (OECD 405 - test).) 

Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych 

pH: 5 - 6 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę 

: Nie sklasyfikowany 

Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany 

Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych 

Rakotwórczość : Nie sklasyfikowany 

Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych 
 

 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany 

Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe 

: Nie sklasyfikowany 

Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych 
 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane 

: Nie sklasyfikowany 

Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych 
 

 

Zagrozenie spowodowane aspiracja : Nie dotyczy. 

Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych 
 

  

Potencjalne szkodliwe oddziaływanie na 
zdrowie człowieka i możliwe objawy 

: Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych. 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
 

12.1. Toksyczność 

Ekologia - woda : Hamujący wpływ Campa Green na aktywność oddechową osadu czynnego jest mniejszy niż 10 
% przy zaleconym dozowaniu w rozcieńczeniu 1/2, zgodnie z OECD 209, badanie hamującego 
wpływu na aktywność oddechową. Hamujący wpływ Campa Green na nitryfikację 
mikroorganizmów osadu czynnego jest mniejszy niż  10 % przy zaleconym dozowaniu w 
rozcieńczeniu 1/2, zgodnie z EN-ISO 9509, badanie hamującego wpływu na nitryfikację. 

 

CAMPA GREEN  

 Campa Green łatwo ulega biodegradacji w warunkach beztlenowych (> 60%) zgodnie z ISO 
11734. Może być wylewany do zbiorników na nieczystości. 

 Preparat Campa Green zostal wyrózniony holenderska etykieta ekologiczna Milieukeur" i 
niemiecka etykieta ekologiczna "Der Blaue Engel" (RAL-UZ 84a)." 

 Ostre działanie toksyczne preparatu Campa Green na rozwielitki wynosi ponad 100 mg/l 
(EC0) po 48 godzinach, zgodnie z OECD 202. 
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CAMPA GREEN  

 Ostre działanie toksyczne preparatu Campa Green na glony wynosi ponad 10 mg/l (EC0), 
zgodnie z OECD 201, badanie hamującego wpływu na porost glonów. 

 
 
 
 

 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

CAMPA GREEN  

Trwałość i zdolność do rozkładu Preparat Campa Green ulega biodegradacji w ponad 60 % (łatwa biodegradowalność), 
zgodnie z OECD 301D, test zamkniętej butelki. Srodek powierzchniowo czynny jest podatny 
na biodegradacje w > 60 % wg. testu OECD 301D, Closed Bottle Test (Informacja producenta 
648/2004/WE). Aromat jest podatny na biodegradację w > 60 % wg testu OECD 301D, Closed 
Bottle Test. Hamujący wpływ Campa Green na aktywność oddechową osadu czynnego jest 
mniejszy niż 10 % przy zaleconym dozowaniu w rozcieńczeniu 1/2, zgodnie z OECD 209, 
badanie hamującego wpływu na aktywność oddechową. Hamujący wpływ Campa Green na 
nitryfikację mikroorganizmów osadu czynnego jest mniejszy niż  10 % przy zaleconym 
dozowaniu w rozcieńczeniu 1/2, zgodnie z EN-ISO 9509, badanie hamującego wpływu na 
nitryfikację. 

 

 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

CAMPA GREEN  

Zdolność do bioakumulacji Nie ustalono. 
 

 

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 

 : Unikać uwolnienia do środowiska 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Metody unieszkodliwiania odpadów : Pozostałości produktu należy traktować jako odpady chemiczne zgodnie z obowiązującymi w 
przepisami. Oczyszczone opakowania mogą być poddawane recyklingowi. 

Zalecenia dotyczące usuwania odpadów : Zniszczyć zgodnie z obowiązującymi lokalnymi/krajowymi przepisami bezpieczeństwa. 

Ekologia - odpady : Unikać uwolnienia do środowiska. 

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/Opis (ADR) : Nie dotyczy  

Oficjalna nazwa dla transportu (IMDG) : Nie dotyczy  

Prawidłowa nazwa przewozowa/Opis (IATA) : Nie dotyczy  

Prawidłowa nazwa przewozowa/Opis (ADN) : Nie dotyczy  

Prawidłowa nazwa przewozowa/Opis (RID) : 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  

   

ADN   

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

   

RID   

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (RID) : Nie dotyczy  
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14.4. Grupa pakowania 

Grupa pakowania (ADR) : Nie dotyczy  

Grupa pakowania (IMDG) : Nie dotyczy  

Grupa opakowań (IATA) : Nie dotyczy  

Grupa opakowań (ADN) : Nie dotyczy  

Grupa pakowania (RID) : Nie dotyczy  
 

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 

14.6.1. Transport lądowy 

14.6.2. transport morski 

14.6.3. Transport lotniczy 

14.6.4. Transport śródlądowy 

Nie podlega ADR : Nie 

14.6.5. Rail transport 

Carriage prohibited (RID) : Nie 
 

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, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji  
lub  mieszaniny 

15.1.1. Przepisy UE 
 

Bez ograniczeń zgodnie z załącznikiem XVII do rozporządzenia  REACH 

Nie zawiera substancji podlegającej rejestracji w ramach REACH 

Zawartość LZO : 1 % 
 

 

  

 

15.1.2. Przepisy krajowe 

Brak dodatkowych informacji 
 

 
 

 

 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego 
  

SEKCJA 16: Inne informacje 
 

Oznaki zmian: 

 Oznaki zmian Zmodyfikowano  

 Do mieszaniny Dodano  

 Zastępuje Zmodyfikowano  

 Data weryfikacji Zmodyfikowano  

 Data wydania Zmodyfikowano  

1.1 Nazwa Dodano  

2.2 Nie podlega etykietowaniu Usunięto  

3 Skład/informacja o składnikach Dodano  

11.1 LD50 doustnie, szczur Dodano  
 

Źródła danych : 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. 

Inne informacje : Żadne(a). 
 

 

Brzmienie sformułowań R-, H- i EUH: 

Acute Tox. 4 (Oral) Toksyna zapalna (doustny) Kategoria 4 

Eye Irrit. 2 Ciężkie uszkodzenie/podrażnienie oczu Kategoria 2 



CAMPA GREEN 
Karta charakterystyki  
zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 

 

27-05-2014 PL (polski) SDS Ref.: 30061 7/7 
 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

H319 Działa drażniąco na oczy 

R22 Działa szkodliwie po połknięciu 

Xn Produkt szkodliwy 

ERC8a Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji pomocniczych w 
systemach otwartych 

PC35 Produkty myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach) 

SU21 Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe (= ogół społeczeństwa = konsumenci) 
 

 

 
SDS EU (Załącznik II rozporządzenia REACH) 

 
Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem. Dlatego nie należy ich 
rozumieć jako gwarancji konkretnych cech produktu 
 


