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WOOD CLEAN 

  
 
1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY: Nisko pieniący płyn do mycia powierzchni drewnianych 
NAZWA PRODUKTU:  WOOD CLEAN 

ZASTOSOWANIE PRODUKTU: Tylko do profesjonalnego użytku. 
 
IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA: 
PRODUCENT: ECO SHINE 
   ul. C16 nr 1 
   32-086 Węgrzce 
   tel. +48 535-980-002 
 
2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
 
ZAGROŻENIA DLA CZŁOWIEKA:  Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujących 
przepisów. Długotrwały kontakt może powodować podrażnienia skóry.  Kontakt z oczami może wywołać 
podrażnienia. 
 
PIKNOGRAMY ZAGROŻEŃ: Brak 
HASŁO OSZCZEGAWCZE: Brak 
 
3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 

 
 
Nazwa składnika % [m/m] Numer CAS Numer WE Klasyfikacja 

67/548 EWG 
Klasyfikacja 
Rozp.1272/2008 [CLP] 

 
Nie dotyczy 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
 
ZALECENIA OGÓLNE: Przerwać kontakt. Pokazać lekarzowi kartę charakterystyki lub etykietę produktu. 
WDYCHANIE:  Nie występuje narażenie.  
KONTAKT Z SKÓRĄ: Może wywoływać podrażnienie po dłuższym kontakcie ze skórą. Spłukać wodą 
zanieczyszczoną powierzchnie skóry.  
KONTAKT Z OCZAMI: W przypadku bezpośredniego kontaktu płynu z oczami naleć je natychmiast przemywać 
woda przez kilka minut przy rozchylonych powiekach. W razie potrzeby skonsultować sie z okulista. 
POŁKNIĘCIE: W razie połknięcia przepłukać usta i obficie popić woda. Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W 
razie złego samopoczucia skonsultować sie lekarzem. 
WSKAZÓWKI DLA LEKARZA: Leczenie właściwe dla zatruć anionowymi i amfoterycznymi środkami 
powierzchniowo czynnymi. 
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5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
 
ŚRODKI GAŚNICZE - ODPOWIEDNIE: Środki gaśnicze dostosować do otoczenia. Można używać 
ogólnodostępnych środków gaśniczych takich jak dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, mgła wodna, piana. 
ŚRODKI GAŚNICZE - NIEODPOWIEDNIE: Nie znane. 
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ STRAŻAKÓW: Standardowe środki ochrony indywidualnej. 
DODATKOWE INFORMACJE: Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów 
chemikaliów. Środek niepalny. 
 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
 
INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie nosić odzieży nasączonej płynem. Unikać przypadków 
dostania sie płynu do oczu. Przy dłuższym kontakcie z płynem zakładać rękawice ochronne. 
ŚRODKU OCHRONY W ZAKRESIE ŚRODOWISKA: Nie dopuszczać do przedostania sie większych ilości 
płynu bezpośrednio do cieków i zbiorników wodnych. 
METODY OCZYSZCZANIA/USUWANIA: Jeśli rozlania jest małe rozcieńczyć je wodą i zebrać ścierką lub 
zaabsorbować innym chłonnym materiałem, a następnie umieścić w właściwym pojemniku na odpady. Natomiast jeśli 
rozlanie jest duże, to uwolnioną ciecz należy posypać substancją chłonną (piasek, ziemia, wermikulit, ziemia 
okrzemkowa).  
 
7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/MIESZANINĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE 
 
Podczas stosowania i przechowywania produktu należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (patrz 
sekcja 15). Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegać zaleceń producenta.  
POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM:  Nie dopuścić do zanieczyszczenia oczu, skóry i ubrania. Nie spożywać. 
Nieużywane pojemniki trzymać zamknięte. Po pracy z preparatem dokładnie umyć ręce dużą ilością wody. 
MAGAZYNOWANIE: Przechowywać w oryginalnym pojemniku, szczelnie zamkniętym, z dala od promieni 
słonecznych, w chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie trzymać w pobliżu żywności i napojów.   
 

 
Należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w obchodzeniu sie z chemikaliami. Produkt nie 
zawiera substancji, które wymagają monitoringu na stanowisku pracy. Stosowane środki ochrony osobistej powinny 
spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 21 grudnia 2005r w sprawie 
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259,poz. 2173). 
 
WARTOŚCI GRANICZNE NARAŻENIA: 
Najwyższe dopuszczalne stężenie substancji w środowisku pracy: Brak 
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:  Przy normalnym używaniu zgodnym z przeznaczeniem, nie jest 
potrzebna ochrona dróg oddechowych. 

 
OCHRONA RĄK:  Przy długotrwałej pracy z produktem zaleca się stosować rękawice ochronne. 
OCHRONA OCZU I TWARZY: Przy długotrwałej pracy z produktem zaleca się stosować okulary 
ochronne. 
 
OCHRONA SKÓRY: Przy długotrwałej pracy z produktem zaleca się nosić odpowiednią gumową 
odzież i obuwie antypoślizgowe. 

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
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9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
WYGLĄD  
Stan fizyczny ciecz 
Kolor amarant 
Zapach aromatyczny 
pH 5 - 7 
Temperatura wrzenia brak 
Temperatura topnienia brak 
Temperatura zapłonu nie dotyczy 
Palność (ciało stałe, gaz) nie dotyczy 
Właściwości wybuchowe nie dotyczy 
Limity eksplozji nie dotyczy 
Właściwości utleniające brak 
Prężność par nie dotyczy 
Gęstość względna 1,0 g/ml 
Rozpuszczalność łatwo rozpuszczalne w zimnej i gorącej wodzie 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda nie dotyczy 
Lepkość brak 
Gęstość pary brak 
Szybkość parowania (octan butylu=1) nie dotyczy 

 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 
STABILNOŚĆ: Stabilny w normalnych warunkach. 
CZYNNIKI KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ:  Brak. 
MATERIAŁY NIEZGODNE: Brak 
NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU: Brak 
 
 
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 
POTENCJALNE SKUTKI OSTREGO DZIAŁANIA SUBSTACJI LUB PREPARATU NA ZDORWIE: 
DROGA ODDECHOWA Brak. 
DROGA POKARMOWA Przy spożyciu produktu handlowego mogą wystąpić nudności. 
KONTAKT Z SKÓRĄ Przy prawidłowym stosowaniu Ogólnie nie drażniący. 
KONTAKT Z OCZAMI Przy prawidłowym stosowaniu Ogólnie nie drażniący. 
KARCYNOGENNOŚĆ Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach 
MUTAGENNOŚĆ Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach 
TOKSYCZNOŚĆ DLA UKŁADU 
ROZRODCZEGO 

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach 
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12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 
EKOTOKSYCZNOŚĆ: Produkt nie podlega klasyfikacji ekologicznej zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE. 
TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU: Środki powierzchniowo czynne zawarte w produkcie są 
biodegradowalne zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie detergentów 648/2004/WE. 
ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI: Składniki produktu nie ulegają bioakumulacji. 
MOBILNOŚĆ W GLEBIE: Brak danych. Unikać zanieczyszczenia gleby. 
  
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 
METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW: Płyn powinien być utylizowany zgodnie z przepisami Ustawy 
dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25. poz. 150) oraz przepisami Ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami, tekst jednolity z dn. 30.09.2005r). 
Łatwo ulega biodegradacji. Roztwory robocze płynu połączone z woda użyta do płukania mogą być bez ograniczeń 
spuszczane do kanalizacji. W przypadku konieczności utylizacji większych ilości płynu należy zwrócić sie do 
licencjonowanego zakładu utylizacji odpadów. 
OPAKOWANIE: Opakowania (kanistry plastikowe) są opakowaniami wielokrotnego użytku i po opróżnieniu 
powinny być zwrócone do producenta. Opakowania nie nadające sie do oczyszczenia powinny być utylizowane jak 
odpady z tworzyw sztucznych. W przypadku samodzielnej utylizacji opakowań, należy ja przeprowadzić z 
przestrzeganiem Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /Dz. U. Nr 62, poz. 628/ z późniejszymi zmianami oraz 
Ustawy z dnia 27 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych /Dz. U. Nr 63, poz. 638/ z późniejszymi 
zmianami, tekst jednolity z dn. 30.05.2006r. 
NUMER KODU ODPADÓW: Grupa: odpady powstałe przy wytwarzaniu, stosowaniu, dystrybucji użyciu 
tłuszczów, smarów, mydeł, środków piorących, środków dezynfekujących środków do pielęgnacji ciała. 
Oznaczenie: inne pozostałości reakcji i destylacji. Kod: 070608 
Oznaczenia dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206) 
 
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 
 
Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym wg przepisów ADR. 
 
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 
PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, OCHRONY ZDROWIA I SRODOWISKA 
SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY 
KARTĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE: 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych /Dz. U. Nr 11 poz. 84/ z późniejszymi 
zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 
dnia 26 września 1997r. /Dz. U. Nr 199 poz. 844/ z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów /Dz. U. Nr 112, 
poz.1206/ 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 w sprawie detergentów. 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. (REACH) , w tym art. 31 „Wymagania odnoszące sie do 
kart charakterystyki.” Wytyczne dotyczące sporządzania kart charakterystyki - Załącznik II do Rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006 (Dz. urzędowy UE z dn.29.05.2007 nr 1.136/84-92) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 
preparatów chemicznych (D. U. z 2007r. nr 174, poz. 1222) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215 
poz.1588) 
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r 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. 
 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. 2009, Nr 53, poz. 
439). 
 
OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO 
Produktowi nie przypisano symboli ostrzegawczych i zwrotów określających rodzaj zagrożenia i warunki 
bezpiecznego stosowania. 
Klasyfikacji dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007r. w sprawie kryteriów i 
sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (D.U. z 2007r. nr 174, poz. 1222 ze zmianami Dz. U. nr 43 
poz. 353,2009 r.) 
 
DEKLARACJA ZAWARTOŚCI WG ROZPORZĄDZENIA WE 648/2004 
< 5% polikarboksylan  
< 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne 
< 5% methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone 
 
UMIESZCZONE NA ETYKIECIE KOMPONENTY STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE: nie dotyczy 
Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych 
(Dz.U. 2009, Nr 53, poz. 439). 
 
 
16. INNE INFORMACJE 
 
Powyższe dane opracowane są w oparciu o biedacy stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci w jakiej jest stosowany. 
W przypadku gdy warunki stosowania produktu nie znajdują sie pod kontrola producenta, odpowiedzialność za 
bezpieczne stosowanie produktu jest po stronie użytkownika. Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na 
podstawie kart charakterystyki przekazanych przez producentów substancji składowych produktu, badan własnych 
oraz obowiązujących przepisów prawnych. 
SZKOLENIA: 
Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie 
obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności obyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. 
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