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1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

Nazwa substancji: Glinka zielona 

Zastosowanie: Produkt przeznaczony do stosowania w przemyśle kosmetycznym, 

farmaceutycznym; do zastosowań przemysłowych, profesjonalnych i indywidualnych. 

 

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-Zomerfeld 

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

  

2. Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: 

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do substancji lub mieszanin w następujących 

postaciach, w stanie gotowym i przeznaczonych dla użytkownika końcowego: produktów 

kosmetycznych zdefiniowanych w ROZPORZĄDZENIE NR 1223/2009 

Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP): 

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP) produkt nie został sklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

 

2.2 Elementy oznakowania: 

Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP): 

Żadne 

 

2.3 Inne zagrożenia: 

Produkt nie spełnia kryteriów PBT/vPvB.3. Skład / informacja o składnikach 

 
3.Skład 
3.1. Substancje 

Opis chemiczny: ciemnozielony proszek, produkt 100% mineralny 
Składniki: 
Zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (punkt 3), Produkt zawiera: 

 
 
3.2 Mieszaniny: 

Nie dotyczy 
 
 

http://www.zrobsobiekrem.pl/
http://www.zrobsobiekrem.pl/
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4. Pierwsza pomoc 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

W razie złego samopoczucia należy się udać do lekarza razem z Kartą Charakterystyki 

produktu.  

Przez wdychanie: 

Wynieść na świeże powietrze. Jeśli wystąpi ciągłe podrażnienie dróg oddechowych lub jeśli 

oddychanie stanie się utrudnione, zasięgnąć porady lekarza. 

Przez kontakt ze skórą: 

W razie zmian skórnych (piekący ból, zaczerwienienie, wysypka, pęcherze), należy udać się 

do lekarza z Kartą Charakterystyki produktu. Zmyć mydłem i wodą, a następnie kontynuować 

spłukiwanie wodą przez 1 minutę. 

Przez kontakt z oczami: 

Przytrzymać powieki otwarte, przepłukać wodą i przemywać stałym, delikatnym strumieniem 

przez co najmniej 1-2 minuty. W przypadku utrzymywania się podrażnienia zasięgnąć porady 

lekarza. Przepłukać wodą aż do usunięcia produktu. W razie dokuczliwości, udać się do 

lekarza z Kartą Charakterystyki produktu. 

Przez połknięcie / aspirację: 

Nadmierne narażenie może powodować zaparcia. Wypij dużą ilość mleka / wody. W razie 

połknięcia większych ilości, zaleca się wezwać pomoc lekarską. 

 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: 

Drobny pył powstały w wyniku długotrwałego i wielokrotnego obchodzenia się z tą substancją 

może potencjalnie wywołać łagodne podrażnienie oczu, skóry, nosa i gardła. Długotrwały i 

powtarzający się kontakt tej substancji może potencjalnie wywołać łagodne podrażnienie 

skóry. Długotrwały i powtarzający się kontakt tej substancji może potencjalnie wywołać 

łagodne podrażnienie oczu.  

Spożycie: Znane wszelkie znaczące skutki lub krytyczne zagrożenia. 

 

4.3 -Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i 

szczególnego postępowania z poszkodowanym: 

Brak danych 

 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: 

Woda rozpylona 

Niewłaściwe środki gaśnicze: 

Brak danych 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: 

Ze względu na stopień łatwopalności, produkt nie stanowi zagrożenia dla pożaru w 

normalnych warunkach przechowywania, postępowania i użytkowania. 

5.3 Informacje dla straży pożarnej: 

W zależności od rozmiarów pożaru może się okazać konieczne zastosowanie kompletnej 

odzieży ochronnej i autonomicznego sprzętu do oddychania. Należy mieć do dyspozycji 

minimalny zasób urządzeń awaryjnych i środków działania (koce przeciwpożarowe, 

podręczna apteczka) zgodnie z Dyrektywą 89/654/EC. 
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Dodatkowe postanowienia: 

Działać zgodnie z Wewnętrznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi opisującymi 

postępowanie w razie wypadków i innych sytuacji awaryjnych. Unieszkodliwić wszystkie 

źródła zapłonu. W razie pożaru, schłodzić naczynia i zbiorniki służące do przechowywania 

produktów podatnych na zapalenie, wybuch lub wybuch BLEVE na skutek wysokich 

temperatur. Nie dopuścić, aby produkty wykorzystane do gaszenia pożaru dostały się do 

zbiornika z wodą. 

 
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach 

awaryjnych 

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: nie wdychać pyłu. Użyj 

specjalnej maski ochronnej. Zabezpieczyć uwalnianie produktu, o ile czynność ta nie stanowi 

zagrożenia dla osób, które ją wykonują. 

 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 

Unikać rozproszenia materiału i kontaktu z glebą, drogami wodnymi, kanalizacją. Produkt nie 

został sklasyfikowany jako niebezpieczny. Nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i 

powierzchniowych, cieków wodnych, gleby, kanalizacji. 

 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 

usuwania skażenia: 

Zaleca się: 

Zamieść i zebrać produkt za pomocą łopatki lub innego narzędzia i umieścić go w pojemniku 

w celu jego bezpiecznego usunięcia. 

 

6.4 Odniesienia do innych sekcji: 

Patrz również p.8 i 13. 

 

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

A.- Środki ostrożności niezbędne dla bezpiecznego obchodzenia się z produktem. 

Jedzenie, picie i palenie powinny być zabronione w miejscach, w których ten materiał jest 

używany, przechowywany i przetwarzany. Pracownicy powinni myć ręce i twarz przed 

jedzeniem, piciem i paleniem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt 

ochronny przed wejściem do jadalni. Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny 

podano w sekcji 8 zamknięte. 

B.- Zalecenia techniczne w kwestii zapobiegania pożarom i wybuchom. 

Zaleca się przeładowywać produkt powoli, aby nie doprowadzać do powstania ładunków 

elektrostatycznych, które mogłyby negatywnie oddziaływać na produkty łatwo zapalne. 

Informacje na temat warunków i substancji, których należy unikać można znaleźć w sekcji 

10. 

C.- Zalecenia techniczne zapobiegające zagrożeniom toksykologicznym. 

Przechowywanie materiału: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty i szczelny do 

czasu użycia. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieni słonecznych, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu 
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Opakowania przeciwwskazane: pojemniki aluminiowe. Nie jeść, ani nie pić podczas stykania 

się z produktem, po zakończeniu czynności umyć ręce odpowiednim środkiem czystości. 

D.- Zalecenia techniczne zapobiegające zagrożeniom dla środowiska. 

Nie jest konieczne podejmowanie specjalnych środków zapobiegających zagrożeniom dla 

środowiska. Więcej informacji patrz sekcja 6.2. 

 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 

wzajemnych niezgodności: 

A.- Techniczne aspekty przechowywania. Przechowywanie materiału: Przechowywać 

pojemnik szczelnie zamknięty i szczelny do czasu użycia. Przechowywać w oryginalnym 

opakowaniu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w suchym, 

chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu 

Opakowania przeciwwskazane: pojemniki aluminiowe 

B.- Ogólne warunki przechowywania. 

Unikać źródeł ciepła, promieniowania i elektrostatyki. Przechowywać z dala od środków 

spożywczych. Więcej informacji patrz sekcja 10.5. 

 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: 

Poza już wymienionymi wskazówkami nie jest konieczne stosowanie się do żadnych 

konkretnych zaleceń dotyczących stosowania tego produktu.  

 

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 

Wartości graniczne narażenia zawodowego należy kontrolować w odniesieniu do 

następujących substancji: 

Dz.U. 2018 poz. 1286: 

 
Pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność (Pyły niesklasyfikowane ze względu na 

toksyczność): NDS=10 mg/m3 

DNEL (Pracowników): 

Brak danych 

DNEL (Populacji): 

Brak danych 

PNEC: 

Brak danych 

 

8.2 Kontrola narażenia: 

A.- Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. 

Jako środek zapobiegawczy zaleca się stosowanie odzieży ochronnej oznaczonej 

„oznakowaniem CE”. Więcej informacji na temat odzieży ochronnej (przechowywanie, 

stosowanie, czyszczenie, konserwacja, klasa ochrony...) można uzyskać w broszurze 

informacyjnej udostępnionej przez producenta odzieży ochronnej. Wskazówki zawarte w tym 

miejscu dotyczą czystego produktu. 

Wskazówki dotyczące produktu rozcieńczonego mogą się różnić w zależności od stopnia 

rozcieńczenia, zastosowania, metody 
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aplikacji, itd. Przy określaniu obowiązku instalacji natrysków ratunkowych i/lub urządzeń do 

płukania oczu w magazynach zostaną uwzględnione przepisy dotyczące przechowywania 

produktów chemicznych. Więcej informacji można znaleźć w sekcja 7.1 i 7.2 

Wszystkie informacje zawarte w tym punkcie - z uwagi na brak informacji dotyczących 

wyposażenia ochronnego posiadanego przez firmę - należy traktować jako zalecenie w celu 

zapobieżenia powstaniu zagrożenia w pracy z produktem 

 

 

Kontrola narażenia środowiska.: 

Na mocy prawa wspólnotowego dotyczącego ochrony środowiska zaleca się nie dopuszczać 

do przedostania się produktu oraz jego 

opakowań do środowiska. Więcej informacji patrz sekcja 7.1. 

Lotne związki organiczne: 

Zgodnie z wymaganiami Dz. U. 2020, poz. 1860, ten produkt ma następujące właściwości: 

LZO (Zawartość): 0 % ma 

Stężenie LZO 20 oC: 0 kg/m3 (0 g/L) 

Średnia liczba węgli: Brak danych 

Średnia masa cząsteczkowa: Brak danych 

 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Wygląd fizyczny: 

Stan skupienia 20 oC: Ciało stałe 
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Wygląd: Proszek 

Kolor: Ciemnozielony 

Zapach: Nieokreślony 

Próg zapachu: Brak danych * 

Lotność: *Brak informacji nt. zagrożeń wywoływanych przez produkt 

Temperatura wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym: Brak danych * 

Prężność par 20 oC: Brak danych * 

Prężność par 50 oC: Brak danych * 

Szybkość parowania: Brak danych * 

Charakterystyka produktu: 

Gęstość 20 oC: Brak danych * 

Gęstość względna 20 oC: Brak danych * 

Lepkość dynamiczna 20 oC: Brak danych * 

Lepkość kinematyczna 20 oC: Brak danych * 

Lepkość kinematyczna 40 oC: Brak danych * 

Stężenie: Brak danych * 

pH: Brak danych * 

Gęstość pary 20 oC: Brak danych * 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda 20 oC: Brak danych * 

Rozpuszczalność w wodzie 20 oC: 

Stopień rozpuszczalności: Brak danych * 

Temperatura rozkładu: Brak danych * 

Temperatura topnienia/krzepnięcia: Brak danych * 

Właściwości wybuchowe: Brak danych * 

Właściwości utleniające: Brak danych * 

Palność: 

Temperatura zapłonu: Nie dotyczy 

Ciepło spalania: Brak danych * 

Palność (ciała stałego, gazu): Brak danych * 

Temperatura samozapłonu: Brak danych * 

Dolna granica palności: Brak danych * 

Górna granica palności: Brak danych * 

Wybuchowości: 

Dolna granica wybuchowości: Brak danych * 

Górna granica wybuchowości: Brak danych * 

 

9.2 Inne informacje: 

Napięcie powierzchniowe 20 oC: Brak danych * 

współczynnik załamania: Brak danych * 

Masa wolumetryczna: 1,00g/cm3 

*Brak informacji nt. zagrożeń wywoływanych przez produkt                                      

 

10. Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

Brak szczegółowych danych testowych dotyczących reaktywności dla tego produktu lub jego 

składników.   
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Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji: W normalnych warunkach przechowywania i 

użytkowania nie nastąpią niebezpieczne reakcje. Produkt niereaktywny w warunkach 

magazynowania i składowania. Patrz punkt 7. 

10.2 Stabilność chemiczna : 

Chemicznie stabilny w warunkach magazynowania i użytkowania. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: 

Nie występują, jeśli produkt magazynowany i składowany zgodnie z zaleceniami. 

10.4 Warunki, których należy unikać: 

Stosować i składować w temperaturze pokojowej. 

 

11. Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

LD50 ustna > 5000 mg/kg 

Zagrożenie dla zdrowia: 

W razie powtarzającego się, wydłużonego narażenia lub stężeń wyższych od ustalonych 
ograniczeń narażenia zawodowego, mogą 
wystąpić skutki uboczne dla zdrowia w zależności od drogi narażenia: 
A- Połknięcie (działanie ostre): 
- Toksyczność ostra: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
- Żrący/Drażniący: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
B- Wdychanie (działanie ostre): 
- Toksyczność ostra: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
- Żrący/Drażniący: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
C- Kontakt ze skórą i oczami (działanie ostre): 
- Kontakt ze skórą: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
- Kontakt z oczami: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
D- Efekty CMR (rakotwórczość, mutagenność i szkodliwe działanie na rozrodczość): 
- Rakotwórczość: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
IARC: Brak danych 
- Może powodować wady genetyczne: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie 
są spełnione 
- Może działać szkodliwie na płodność: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie 
są spełnione 
E- Efekty uczulające: 
- Oddechowy: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
- Skórny: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
F- Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) czas ekspozycji: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
G- Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), powtarzające się narażenie: 
- Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), powtarzające się narażenie: W oparciu 
o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
- Skóra: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
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H- Zagrożenie spowodowane aspiracją: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
Inne informacje: 
Brak danych 
 
Szczegółowa informacja toksykologiczna o substancjach: 

 
 
12. Informacje ekologiczne 
12.1. Toksyczność 

 
 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Brak danych 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Brak danych 
 
12.4. Mobilność w glebie 

Brak danych 
 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Produkt nie spełnia kryteriów PBT/vPvB. 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Brak danych 
 
13. Postępowanie z odpadami 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Zgodnie z Aneksem II Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zostały przyjęte 
postanowienia wspólnotowe lub krajowe związane z administracją odpadami. 
Prawo wspólnotowe: Dyrektywa 2008/98/WE, Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2000. 
Prawo krajowe: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz.21) 
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14. Informacje dotyczące transportu 
 

 
 
 
15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska 

specyficzne dla substancji lub mieszaniny. 

1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH) z późn. zm. 
2. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 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). 
3. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 830/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 
4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 
63, poz. 322.). 
5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 
(CLP) z późn. zm. 
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowań 
opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych 
mieszanin. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 445). 
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 1018) 
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie określenia 
wzorów oznakowania opakowań (DZ.U. Nr 94, poz. 927). 
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin 
niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie 
przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 
1225) 
10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21). 
11. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz. 888). 
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu 
odpadów (DZ.U. Nr 112, poz. 1206). 
13. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w 
sprawie odpadów niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r 
podająca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3 z 6 września 2000r, wraz z decyzjami 
zmieniającymi. 
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14. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, 
poz. 1367) 
15. 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. 
Nr 110, poz. 641). 
16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 
2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.). 
17. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z 
dnia 6 czerwca 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 817.) 
18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141). 
 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Brak oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny 
16. Inne informacje 
Opis użytych skrótów, akronimów i symboli: 
CAS – Chemical Abstracts Service 
Numer WE – oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu 
Komercyjnym (EINECS) 
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs). 
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w "No-longer polymers" ( NPL) 
Nr UN – Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych, 
RID – Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, 
IMDG – Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 
IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczą wyłącznie preparatu wymienionego w 
tytule. Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego 
stosowania produktu. Ponieważ warunki magazynowania, transportu i stosowania są poza 
naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku 
należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich. Produktu nie 
należy wykorzystywać do innych celów niż podane w sekcji 1. 
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