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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

1.1 Identyfikator produktu 
Nazwa produktu:   Vi-Pro WIPES 
 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Chusteczki czyszczące  
 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 
Nazwa:   Proventuss Polska Sp. z o.o. 
Adres:    ul. Flisa 4, 02-247 Warszawa, Polska 
Telefon:   +48 22 122 85 49 
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej: reach@vi-pro.eu 
 

1.4 Numer telefonu alarmowego: 
Ogólny numer alarmowy 112 
 

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 CLP: 

Działa drażniąco na oczy , Eye Irrit 2, H319 
Działa drażniąco na skórę, Skin Irrit. 2, H315 
 
2.2 Elementy oznakowania 
 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze 
Piktogramy:  

 Uwaga 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H319 Działa drażniąco na oczy 

H315 Działa drażniąco na skórę 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. 
P102 Chronić przed dziećmi. 
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
P305+P351+P338W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
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soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się 
pod opiekę lekarza. 
Dodatkowe informacje 
Zawiera: <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% amfoterycznych środków 

powierzchniowo czynnych, kompozycję zapachową w tym: limonene, hexyl cinamal, citral, butyphenyl 
methylpropional. Zawiera IDECYLDIMONIUM CHLORIDE, PHENOXYETHANOL, 2-BROMO-2- 
NITROPROPANE-1,3-DIOL, METHYL PARABEN. 
 

2.3 Inne zagrożenia 
Brak. 
 

SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

 
3.1. Substancje  
Etanol 
Identyfikator substancji: 
Zawartość: <10% 
CAS: 64-17-5 

Rozporządzenie: 1207/2008 
Klasa zagrożenia: Flam. Liq. 2 
Zwroty H: H225 
(L) C9-11 Pareth-9 
Identyfikator substancji: 
Zawartość: <10% 
CAS: 68439-45-2 
Rozporządzenie: 1207/2008 

Acute Tox. 4 
Eye Dam. 1 
Zwroty H: H302, H318 
 

SEKCJA 4. PIERWSZA POMOC 
 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
 

Uwagi ogólne: 
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów czy wątpliwości należy zasięgnąć 
porady medycznej.  
 

Po narażeniu przez drogi oddechowe: 
Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. 
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Po kontakcie ze skórą: 
Zdjąć ubranie, dokładnie umyć skażone miejsce wodą z mydłem, a następnie spłukać wodą. 
 

Po kontakcie z oczami: 
Zanieczyszczone oczy przepłukiwać obficie czystą wodą przez ok. 15 minut, przy wywiniętych powiekach. 
 

Po połknięciu: 
Nie prowokować wymiotów. 
 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: 
 
Następstwa wdychania 
Może powodować podrażnienie błon śluzowych. 
 
Następstwa połknięcia 
Może powodować podrażnienie błon śluzowych. 
 
Kontakt z oczami 
Może powodować podrażnienie oczu. 
 
Kontakt ze skórą 
Może powodować podrażnienie skóry. 
 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania  
z poszkodowanym: 
W razie niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem. 
 

 
SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
 

5.1 Środki gaśnicze 
Odpowiednie środki gaśnicze: gaśnica śniegowa (CO2), gaśnica proszkowa, pianowa, woda 
Niewłaściwe środki gaśnicze: Zwarty strumień wody - możliwość rozprzestrzenienia pożaru. 
 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: 
Spalanie wytwarza drażniące, toksyczne i nieprzyjemne opary. Zawiadomić otoczenie o pożarze, w razie 
potrzeby poinformować Straż Pożarną. 
 
5.3 Informacje dla straży pożarnej: 
Stosować aparat izolujący drogi oddechowe oraz odzież ochroną. 
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SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
ŚRODOWISKA 
 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych: 
Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy. 
 
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:  
Zabezpieczyć studzienki ściekowe, nie dopuścić do przedostania się do nich mieszaniny. O ile jest to 
możliwe ograniczyć wyciek. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze. 
 
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 
usuwania skażenia: 
Rozlany produkt zbierać przy pomocy środków sorpcyjnych (np. piasek, diatomit), zamieść, a następnie 
umieścić w oznakowanym pojemniku. Zebrany materiał potraktować jak odpady. Dokładnie oczyścić 
obszar dużą ilością wody. 
 

6.4 Odniesienia do innych sekcji: 
Środki kontroli ryzyka i sposób obchodzenia się z produktem opisane w sekcjach 7 i 8. 
Postępowanie z odpadami w sekcji 13. 
 
 

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH 
MAGAZYNOWANIE 
 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  
 

Środki ostrożności niezbędne dla bezpiecznego obchodzenia się z produktem 
Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Przed 
przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. Stosować w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. 
Zachować środki ostrożności podczas pracy. 
 
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 
wzajemnych niezgodności  
 

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, suchym 
i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
 
7.3 Szczególne zastosowanie (-a) końcowe 
Chemia budowlana. 
 

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 
8.1 Parametry dotyczące kontroli:  
Etanol 
WEL 8-hr limit ppm: 1000 
WEL 15 min limit ppm: - 
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WEL 8-hr limit mg/m3 total 
Pył wdychany: - 
WEL 8-hr limit mg/m3 total 
Pył respirabilny: - 
WEL 8-hr limit mg/m3:1920 
WEL 15 min limit mg/m3: - 
WEL 15 min limit mg/m3 total 
pył wdychany: - 
WEL 15 min limit mg/m3 total pył 
respirabilny: - 
 

8.2 Kontrola narażenia i sprzęt ochronny 
8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli 
Brak 
8.2.2 Indywidualne środki ochrony: 
Ochrona oczu lub twarzy 
Nie wymagane 
Ochrona rąk i skóry 
Nie wymagane. Po zakończeniu pracy umyć ręce. 
Ochrona dróg oddechowych 
Ochrona dróg oddechowych nie jest wymagana. Zapewnić odpowiednią wentylację. 
Zagrożenia termiczne 
Brak danych 
 

 
SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
Wygląd       białe chusteczki nasączone płynem 
Zapach       charakterystyczny 
Próg zapachu      nie określono 
pH       5.3-5.7 
Temperatura topnienia/krzepnięcia   nie określono 
Początkowa temperatura wrzenia    nie określono 
Temperatura zapłonu     nie określono 
Szybkość parowania     nie określono 
Palność (ziała stałego, gazu)    nie określono 
granica wybuchowości    nie dotyczy 
Prężność par      nie dotyczy 
Gęstość par      nie określono 
Gęstość względna     nie dotyczy 
Rozpuszczalność      nie dotyczy 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda   nie określono 
Temperatura samozapłonu    nie określono 
Temperatura rozkładu     nie określono 
Lepkość       nie określono 
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Właściwości wybuchowe produkt    nie jest wybuchowy 
Właściwości utleniające     nie określono  

9.2 Inne informacje 
Brak dodatkowych informacji 
 

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 

10.1 Reaktywność 
Brak danych  
 
10.2 Stabilność chemiczna 
Przy prawidłowym przechowywaniu i użytkowaniu produkt jest stabilny. 
 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Niebezpieczne reakcje nie są znane. 
 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Brak danych. 
 

10.5 Materiały niezgodne 
Brak danych. 
 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Brak danych. 
 

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 

Brak danych. 
 
 
SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 

12.1 Toksyczność: 
Brak szczegółowych danych. 
 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu: 
Brak szczegółowych danych. 
 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Brak szczegółowych danych. 
 

12.4. Mobilność w glebie 
Brak szczegółowych danych. 
 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Nie dotyczy. 
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12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Brak danych. 
 

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
 
Unieszkodliwianie produktu 
Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. 
 
SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 
Nie dotyczy.  
 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy. 
 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
Nie dotyczy. 
 

14.4. Grupa pakowania 
Nie dotyczy. 
 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 
Nie dotyczy. 
 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Nie dotyczy. 
 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy. 
 

 
SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska 
specyficzne dla substancji lub mieszaniny 
 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 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). 1907/2006 Rozporządzenie (WE) z dnia 
18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 
1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 1488/94 jak również dyrektywę 
Rady76/769/EWG i dyrektywę Komisji91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE, i 200/21/WE wraz z późn. 
zmianami. 
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15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Brak danych. 
 

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE 
 

16.1 Znaczenie zwrotów zagrożenia z sekcji 3 
Flam.liq.H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary 
Acute Tox4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 
Eye dam.1 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
 
16.2 Pełny tekst skrótów: 
NDS Najwyższe dopuszczalne stężenie 
NDSCh Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
DSB Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym 
PBT - substancja jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna zgodnie z kryteriami 
zawartymi w załączniku XIII rozporządzenia REACH 
vPvB - substancja jest bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z 
kryteriami zawartymi w załączniku XIII rozporządzenia REACH 
Numer UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych, 
IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska 
RID - regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, 
ADN - europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych 
śródlądowymi drogami wodnymi 
IMDG - międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 
ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną. 
 
16.3 Zmiany 
Aktualizacja ogólna 
 
16.4 Szkolenia 
Nie dotyczy 
 
16.5 Inne informacje 
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą 
praktyką przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie 
produktu z punktu widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony 
środowiska. Nie powinny być rozumiane jako gwarancja określonych właściwości. 
Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on 
bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego 
produktu. 
 
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki są właściwe według naszej najlepszej wiedzy, informacji i przekonania 
w chwili jej publikacji. Podane informacje zostały opracowane jedynie jako wskazówki dotyczące bezpiecznego postępowania 
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z produktem, jego stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu i utylizacji oraz uwolnienia, i nie mogą być 
traktowane jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa. Niniejsze informacje odnoszą się tylko do wyznaczonego, 
określonego materiału i mogą stracić ważność, jeżeli materiał jest używany w połączeniu z jakimikolwiek innymi materiałami 
lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście.  
Użytkownicy materiału powinni przejrzeć informacje i zalecenia w określonym kontekście zamierzonego przez nich sposobu 
postępowania z produktem, jego użytkowania, przetwarzania i przechowywania z uwzględnieniem oceny stosowności 
materiału niniejszej Karty Charakterystyki w produkcie końcowym użytkownika, o ile ta ocena ma zastosowanie. 
 
Data wystawienia: 07.09.2020 r. 
Wersja: 1.0/PL 
 
Koniec karty charakterystyki. 
 


