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1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

Nazwa substancji: Betaina kokamidopropylowa 
Nazwa INCI:   Cocamidopropyl Betaine 
 
Istotne zidentyfikowane zastosowania:  Dodatek do preparatów, Środek czyszczący i myjący 
 
DYSTRYBUTOR 
Zrób Sobie Krem Kosmetyki Naturalne 

Katarzyna Damętka 

Tel./ fax. 76-858-41-61 

Jana Kochanowskiego 18 A 

59-230 Prochowice 

E-mail zrobsobiekrem@zrobsobiekrem.pl 

Strona internetowa www.zrobsobiekrem.pl 

Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki Katarzyna Damętka 

Tel alarmowy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 42 657 99 00, 42 631 47 67 

  

2. Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
 

 
 
Najważniejsze szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko oraz 
związane z właściwościami fizykochemicznymi  
Wycieki i woda gaśnicza mogą powodować zanieczyszczenie cieków wodnych. 
 
2.2. Elementy oznakowania 
Oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
 
Hasło ostrzegawcze       niebezpieczeństwo 
 
Piktogramy 

GHS05    
 
 

http://www.zrobsobiekrem.pl/
http://www.zrobsobiekrem.pl/
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Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.  
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności  
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.  
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez 
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować 
płukanie.  
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 
 
Niebezpieczne składniki do oznakowania 1-Propanaminium, 3-amino-N-
(carboxymethyl)N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner 
salts 
 
2.3. Inne zagrożenia. 
Nie ma dodatkowych informacji.  
 
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  
Mieszanina nie zawiera żadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB. 
 
3. Skład / informacja o składnikach. 
3.1. Substancje 
nie istotne (mieszanina) 
 
3.2. Mieszaniny 
 
Opis mieszanki 

 
 
4. Środki pierwszej pomocy. 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy. 
Uwagi ogólne  
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku 
pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, lub jeżeli objawy nie ustępują.  
Po narażeniu przez drogi oddechowe  
Zapewnić dostęp do świeżego powietrza. W przypadku nieregularnego oddechu lub 
bezdechu należy natychmiast zgłosić się do lekarza i rozpocząć czynności pierwszej 
pomocy. 
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Po kontakcie ze skórą  
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku 
wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.  
Po kontakcie z oczami  
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. nadal płukać.  
Po narażeniu przez przewód pokarmowy  
Przepłukać usta wodą (tylko, gdy osoba jest przytomna). Pić wodę małymi łykami (efekt 
rozcieńczenia). NIE wywoływać wymiotów. Wezwać lekarza w każdym przypadku. 
Informacje dla lekarza  
żadne 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia. 
brak dostępnych danych 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i 
szczególnego postępowania z poszkodowanym. 
Brak dostępnych danych. 
 
5. Postępowanie w przypadku pożaru. 
5.1. Środki gaśnicze. 
Odpowiednie środki gaśnicze  
rozpylona woda, piana odporna na alkohol, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO2) 
Niewłaściwe środki gaśnicze  
silny strumień wody 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną. 
Niebezpieczne produkty rozkładu: Sekcja 10. 
Produkty spalania stwarzające zagrożenie  
tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2)  
5.3. Informacje dla straży pożarnej. 
Chłodzić pojemniki mgłą wodną. Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub 
wybuchu. Dostosować procedury postępowania w przypadku pożaru do otoczenia pożaru. 
Nie pozwalać na odpływ wody gaśniczej do kanalizacji i cieków wodnych. Zebrać oddzielnie 
zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem 
zwykłych środków ostrożności.  
Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków  
nosić autonomiczny aparat oddechowy 
 
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska. 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych. 
Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy  
Usunąć ludzi w bezpieczne miejsce. Przewietrzyć dotknięty obszar. Nie wdychać mgły/par. 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego (w tym 
osobiste wyposażenie ochronne, o których mowa w sekcji 8 karty charakterystyki), aby 
zapobiec skażeniu skóry, oczu lub odzieży. 
Dla osób udzielających pomocy  
Nosić aparat oddechowy, w przypadku narażenia na działanie par/pyłów/mgieł/gazów. 
 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska. 
Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Zachować 
zanieczyszczoną wodę przeznaczonej do mycia i ją usunąć. 
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6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 
usuwania skażenia. 
Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku  
Zebrać wyciek. Materiały chłonne (np. piasek, ziemia okrzemkowa, spoiwo kwaśne, spoiwo 
uniwersalne, trociny itd.).  
Właściwe metody zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia  
Użycie materiału sorpcyjnego.  
Inne informacje związane z wyciekiem lub uwolnieniem  
Umieścić w odpowiednich pojemnikach do usunięcia. Przewietrzyć dotknięty obszar.  
6.4 Odniesienia do innych sekcji  
Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5.  
Osobiste wyposażenie ochronne: zob. sekcja 8.  
Materiały niezgodne: zob. sekcja 10.  
Postępowanie z odpadami: zob. sekcja 13. 
 
7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie. 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania. 
Zapewnienie wystarczającej wentylacji. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać 
mgły/par.  
Zapobieganie powstawania pożaru, a także tworzenia się aerozolu i pyłu  
Stosować ogólne i miejscowe wietrzenie.  
Szczegółowe notatki/informacje  
Żadne.  
Środki ochrony środowiska  
Unikać uwolnienia do środowiska.  
Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy  
Nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy. Po użyciu, umyć ręce.  
Zaleca się profilaktyczną ochronę skóry (maści/kremy ochronne). Zdjąć zanieczyszczoną 
odzież i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania 
posiłków.. 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi 
wszelkich wzajemnych niezgodności. 
Zagrożenia związane z palnością  
Żadne.  
Niezgodne substancje lub mieszaniny  
Materiały niezgodne: zob. sekcja 10.  
Chronić przed narażeniami zewnętrznymi, takimi jak  
gorąco, mróz  
Uwzględnienie innych zaleceń  
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać 
pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym miejscu i z dobrą cyrkulacją 
powietrza. Chronić przed światłem słonecznym.  
Wymagania dotyczące wentylacji  
Zapewnienie wystarczającej wentylacji.  
Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki przeznaczone do 
magazynowania 
Temperatura składowania >0 °C - 40 °C 
Zgodności z opakowaniem  
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.  
 
7.3. Szczególne zastosowania końcowe. 
brak dostępnych danych 
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8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej. 
8.1. Parametry dotyczące kontroli. 
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8.2. Kontrola narażenia. 
Stosowne techniczne środki kontroli  
Wentylacja ogólna.  
Osobiste wyposażenie ochronne (indywidualny sprzęt ochronny) 
Ochrona oczu/twarzy  
Nosić okulary lub ochronę twarzy.  
Ochrona rąk  
Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Rękawice ochronne do chemikaliów przetestowane 
wg. EN 374. Przed użyciem sprawdzić szczelność/nieprzemakalność. W przypadku chęci 
ponownego użycia rękawic oczyścić je przed zdjęciem i dobrze je wywietrzyć. Do 
szczególnych celów, zaleca się sprawdzenie odporności na chemikalia rękawic ochronnych 
wymienionych powyżej oraz dostawcy tych rękawic.  
Ochrona dróg oddechowych  
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg 
oddechowych.  
Kontrola narażenia środowiska  
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zapobiegać 
przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. 
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9. Właściwości fizyczne i chemiczne: 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych. 
 
Wygląd 
Stan fizyczny ciekły 
Postać płyn 
Kolor straw colored 
Zapach dostrzegalny 
Próg zapachu informacje nie są dostępne  
 
Inne parametry bezpieczeństwa  
wartość pH 4,5 – 7,5 (100 g/l, 20 °C) 
Temperatura topnienia/krzepnięcia <0 °C 
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia 
100 °C przy 1.000 hPa 
Temperatura zapłonu >180 °C 
Szybkość parowania informacje nie są dostępne 
Palność (ciała stałego, gazu) nie istotne (płyn) 
 
Granica wybuchowości 
Dolna granica wybuchowości (DGW) informacje nie są dostępne 
Górna granica wybuchowości (LEU) informacje nie są dostępne 
Prężność par informacje nie są dostępne Gęstość 1,04 – 1,05 g/cm³ przy 20 °C 
Gęstość par informacje nie są dostępne 
Gęstość względna informacje nie są dostępne 
 
Rozpuszczalność(-ci) 
Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalne w każdej proporcji 
 
Współczynnik podziału 
n-oktanol/woda (log KOW) informacje nie są dostępne 
Temperatura samozapłonu informacje nie są dostępne 
Względna temperatura samozapłonu dla ciał stałych 
nie istotne (Płyn) 
Temperatura rozkładu informacje nie są dostępne 
 
Lepkość 
Lepkość kinematyczna informacje nie są dostępne 
Lepkość dynamiczna 50 – 60 mPa s przy 20 °C 
Właściwości wybuchowe nie jest wybuchowy 
Właściwości utleniające nie klasyfikuje się jako utleniacz 
 
9.2. Inne informacje. 
brak dostępnych danych 
 
10. Stabilność i reaktywność. 

10.1. Reaktywność. 
Ten materiał nie jest reaktywny w normalnych warunkach środowiskowych. 
10.2. Stabilność chemiczna. 
Materiał jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej 
temperaturze i pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania 
z nim. 
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10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji. 
Brak reakcji niebezpiecznych 
10.4. Warunki, których należy unikać. 
Brak 
10.5. Materiały niezgodne. 
Nie ma dodatkowych informacji. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu. 
Amina. Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5. 
 
11. Informacje toksykologiczne. 
Procedura klasyfikacji  
Jeśli nie że ustalono inaczej, klasyfikacja jest oparta na: Składniki mieszaniny (reguła 
addytywności).  
Klasyfikacja zgodnie z GHS (1272/2008/WE, CLP) 
Toksyczność ostra 

 
 
Działania żrące/podrażniające  
Nie klasyfikuje się jako żrąca/drażniąca skórę.  
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy  
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
Działanie uczulające na skórę lub drogi oddechowe  
Działanie uczulające na skórę  
Niemożliwe było ustalenie poprawnej klasyfikacji, ponieważ: Brakuje danych, dane są 
niejednoznaczne lub jednoznaczne, lecz niewystarczające do zaklasyfikowania.  
Działanie uczulające na drogi oddechowe  
Niemożliwe było ustalenie poprawnej klasyfikacji, ponieważ: Brakuje danych, dane są 
niejednoznaczne lub jednoznaczne, lecz niewystarczające do zaklasyfikowania.  
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze  
Niemożliwe było ustalenie poprawnej klasyfikacji, ponieważ: Brakuje danych, dane są 
niejednoznaczne lub jednoznaczne, lecz niewystarczające do zaklasyfikowania. 
Rakotwórczość  
Niemożliwe było ustalenie poprawnej klasyfikacji, ponieważ: Brakuje danych, dane są 
niejednoznaczne lub jednoznaczne, lecz niewystarczające do zaklasyfikowania.  
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Szkodliwe działanie na rozrodczość  
Niemożliwe było ustalenie poprawnej klasyfikacji, ponieważ: Brakuje danych, dane są 
niejednoznaczne lub jednoznaczne, lecz niewystarczające do zaklasyfikowania.  
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe  
Niemożliwe było ustalenie poprawnej klasyfikacji, ponieważ: Brakuje danych, dane są 
niejednoznaczne lub jednoznaczne, lecz niewystarczające do zaklasyfikowania.  
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie wielokrotne  
Niemożliwe było ustalenie poprawnej klasyfikacji, ponieważ: Brakuje danych, dane są 
niejednoznaczne lub jednoznaczne, lecz niewystarczające do zaklasyfikowania.  
Zagrożenie spowodowane aspiracją  
Nie klasyfikuje się jako stwarzająca zagrożenie spowodowane aspiracją. 
 
12. Informacje ekologiczne. 
12.1. Toksyczność. 
Toksyczność dla środowiska wodnego (ostra)  
Brak danych z badań dla kompletnej mieszaniny. 
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Toksyczność dla środowiska wodnego (przewlekła)  
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  
Brak danych z badań dla kompletnej mieszaniny. 
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12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

 

 
 
Biodegradacja  
Odpowiednie substancje mieszaniny łatwo ulegają biodegradacji.  
 
Trwałość  
Dane nie są dostępne. 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
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12.4. Mobilność w glebie 
Brak danych 
 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera żadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB. 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Dane nie są dostępne.  
Zdolność do zaburzania gospodarki hormonalnej  
Żaden z czynników nie jest wymieniony.  
Uwagi  
Wassergefährdungsklasse, WGK (klasa zagrożenia wody): 1 
 
13. Postępowanie z odpadami. 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów. 
Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.  
 
Odprowadzanie ścieków - istotne informacje  
Nie wprowadzać do kanalizacji.  
 
Przetwarzanie odpadów z pojemników/opakowań  
Zanieczyszczone opakowania traktować w taki sam sposób, jak substancje.  
 
Uwagi  
Proszę wziąć pod uwagę odpowiednie przepisy krajowe lub regionalne. 
 
14. Informacje dotyczące transportu. 
14.1 Numer UN (numer ONZ)       
nie podlega przepisom transportu  
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN   - 
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie   -  
Klasa     - 
14.4 Grupa pakowania  - 
14.5 Zagrożenia dla środowiska   - 
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników  
Nie ma dodatkowych informacji.  
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie jest przeznaczony do przewozu luzem. 
14.8 Informacje dla każdego z przepisów modelowych ONZ  
Transport towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i 
śródlądowym (ADR/RID/ADN)  
Nie podlega przepisom ADR, RID i ADN.  
Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG)  
Nie podlega przepisom IMDG.  
Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR)  
Nie podlega przepisom ICAO-IATA. 
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15. Informacje dotyczące przepisów prawnych. 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska 
specyficzne dla substancji i mieszaniny. 
 
Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)  
Ograniczenia zgodnie z REACH, załącznik XVII 

 
 
Legenda  
R3  
1.  Nie mogą być stosowane w: - wyrobach dekoracyjnych, przeznaczonych do wytwarzania 
efektów świetlnych lub barwnych za pomocą zróżnicowanych faz, np. w lampach 
dekoracyjnych i popielniczkach, - sztuczkach i żartach, - grach przeznaczonych dla jednego 
lub większej liczby uczestników, lub wyrobach, które mają zostać użyte jako takie, nawet w 
celach dekoracyjnych.  
2.  Wyroby niezgodne z ust. 1 nie mogą być wprowadzane do obrotu.  
3.  Nie mogą być wprowadzane do obrotu, jeżeli zawierają środki barwiące (chyba że jest to 
wymagane względami podatkowymi) lub środki zapachowe, bądź jedno i drugie, o ile: - 
mogą być stosowane jako paliwo w lampach dekoracyjnych przeznaczonych do 
powszechnej sprzedaży oraz - stanowią zagrożenie przy aspiracji i są oznakowane zwrotem 
R65 lub H304.  
4.  Dekoracyjne lampy olejowe przeznaczone do powszechnej sprzedaży nie mogą być 
wprowadzane do obrotu, o ile nie są zgodne z normą europejską dotyczącą dekoracyjnych 
lamp olejowych (EN 14059) przyjętą przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN).  
5.  Bez uszczerbku dla wykonania innych przepisów wspólnotowych odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin, dostawcy 
zapewniają spełnienie następujących wymagań przed wprowadzeniem produktu do obrotu: 
a)  oleje do lamp oznakowane zwrotem R65 lub H304, przeznaczone do powszechnej 
sprzedaży powinny być opatrzone widocznym, czytelnym i niedającym się usunąć napisem: 
„Lampy napełnione tą cieczą należy chronić przed dziećmi.” oraz, najpóźniej do dnia 1 
grudnia 2010 r.: „Już jeden łyk oleju do lamp lub nawet ssanie knota lampy może prowadzić 
do uszkodzenia płuc zagrażającego życiu.”; b)  płynne rozpałki do grilla oznakowane 
zwrotem R65 lub H304 przeznaczone do powszechnej sprzedaży, najpóźniej do dnia 1 
grudnia 2010 r. powinny być opatrzone widocznym, czytelnym i niedającym się usunąć 
napisem: „Już jeden łyk rozpałki do grilla może prowadzić do uszkodzenia płuc 
zagrażającego życiu.”; c)  oleje do lamp i rozpałki do grilla, oznakowane zwrotem R65 lub 
H304, przeznaczone do powszechnej sprzedaży, powinny najpóźniej do dnia 1 grudnia 2010 
r. być pakowane w nieprzezroczyste czarne pojemniki o pojemności nieprzekraczającej 1 
litra.  
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6.  Najpóźniej do dnia 1 czerwca 2014 r. Komisja zwróci się do Europejskiej Agencji 
Chemikaliów o sporządzenie dokumentacji zgodnie z art. 69 niniejszego rozporządzenia w 
celu ewentualnego wprowadzenia zakazu stosowania płynnych rozpałek do grilla i olejów do 
lamp dekoracyjnych, oznakowane zwrotem R65 lub H304, przeznaczonych do powszechnej 
sprzedaży.  
7.  Osoby fizyczne lub prawne wprowadzające po raz pierwszy do obrotu oleje do lamp i 
płynne rozpałki do grilla oznakowane zwrotem R65 lub H304 przedstawiają właściwym 
organom w danym państwie członkowskim do dnia 1 grudnia 2011 r. oraz corocznie po tej 
dacie informacje dotyczące zamienników dla olejów do lamp i płynnych rozpałek do grilla 
oznakowanych zwrotem R65 lub H304. Państwa członkowskie udostępniają te informacje 
Komisji. 
 
Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (REACH, załącznik 
XIV)  
żaden z czynników nie jest wymieniony  
 
Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) -
Załącznik II 
żaden z czynników nie jest wymieniony  
 
Rozporządzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru 
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)  
żaden z czynników nie jest wymieniony  
 
Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej  
żaden z czynników nie jest wymieniony  
 
Rozporządzenie 98/2013/UE w sprawie wprowadzania do obrotu i używania 
prekursorów materiałów wybuchowych  
żaden z czynników nie jest wymieniony 
 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
Dostawca nie przeprowadził oceny bezpieczeństwa chemicznego w odniesieniu do tej 
mieszaniny. Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa 
chemicznego. 
 
16. Inne informacje. 
Wykaz skrótów 
Expl. - Materiał wybuchowy 
Flam. Gas - Gaz łatwo palny 
Flam. Aerosol - Wyrób aerozolowy łatwo palny 
Ox. Gas - Gaz utleniający 
Press. Gas - Gaz pod ciśnieniem 
Flam. Liq. - Substancja ciekła łatwo palna 
Flam. Sol. - Substancja stała łatwo palna 
Self-react. - Substancja lub mieszanina samoreaktywna 
Pyr.liq. - Substancja ciekła piroforyczna 
Pyr.sol. - Substancja stała piroforyczna 
Self-heat - Substancja lub mieszanina samonagrzewająca się 
Water-react. - Substancja lub mieszanina, która w kontakcie z wodą uwalnia łatwopalny gaz 
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Ox. Liq. - Substancja ciekła utleniająca 
Ox. Sol. - Substancja stała utleniająca 
Org. Perox. - Nadtlenek organiczny 
Met. Corr. - Substancja lub mieszanina powodująca korozję metali 
Acute Tox. - Toksyczność ostra 
Skin Corr. - Działanie żrące na skórę 
Skin Irrit. - Działanie drażniące na skórę 
Eye Dam. - Poważne uszkodzenie oczu 
Eye Irrit. - Działanie drażniące na oczy 
Resp. Sens. - Działanie uczulające na drogi oddechowe 
Skin Sens. - Działanie uczulające na skórę 
Muta. - Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Carc. - Rakotwórczość 
Repr. - Działanie szkodliwe na rozrodczość 
STOT SE - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 
STOT RE - Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie 
Asp. Tox. - Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Aquatic Acute - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie ostre 
Aquatic Chronic - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat. przewlekła 
Ozone - Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej 
Lact. - Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria dodatkowa, wpływ na laktację lub 
oddziaływanie 
NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie 
NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP - Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
vPvB - (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumul 
PBT - (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 
PNEC - PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące skutków 
DN(M)EL - Poziom niepowodujący zmian 
LD50 - Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych organizmów 
LC50 - Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych organizmów 
ECX - Stężenie, przy którym obserwuje się X % zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu 
LOEC - Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt 
NOEL - Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów 
RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych 
IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 
ICAO/IATA - Organizacja Międzynarodowego lotnictwa cywilnego/Międzynarodowe 
Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
ADN - Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewóz materiałów 
niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi 
UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub 

materiały biologiczne 

 


