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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wetrok Karpspray

1.1. Identyfikator produktu

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

środek czyszczący.

 tylko do użytku profesjonalnego

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Wetrok Polska SANazwa firmy:

Ulica: ul. Laczyny 4 b

PL-02-820 Warszawa, PolandMiejscowość:

+48 22 331 20 50Telefon:

i.kozlowska@wetrok.ple-mail:

www.wetrok.plInternet:

(czynny w godzinach 8:00 - 16:00): +48 22 331 20 501.4. Numer telefonu 

alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Kategorie zagrożenia:

Gaz łatwopalny: Flam. Gas 1

Gaz pod ciśnieniem: Gaz skroplony

Toksyczność ostra: Acute Tox. 4

Działanie żrące/drażniące na skórę: Skin Irrit. 2

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Eye Irrit. 2

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Aquatic Chronic 2

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Skrajnie łatwopalny aerozol.

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Działa drażniąco na oczy.

Działa drażniąco na skórę.

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Piktogram:

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego 

Zwroty wskazujące środki ostrożności
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ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ /lekarzem.

P381 W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.

P410+P403 Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

      Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym i nie wystawiać na 

temperatury przekraczające 50 °C. Także po użyciu nie otwierać gwałtownie lub palić .

      Nie rozpylać w kierunku płomienia lub rozgrzanych materiałów. Nie przechowywać w 

pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Chronić przed dziećmi.

Specjalne oznakowanie niektórych preparatów

Brak wartych do wymienienia zagrożeń. Proszę przestrzegać w każdym wypadku informacji arkusza o 

zachowaniu ostrożności.

2.3. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Składniki niebezpieczne

IlośćNazwa chemicznaNr CAS

Nr WE Nr Index Nr REACH

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

90622-57-4 C10-C12, Isoalkanes 30 - < 100 %

923-037-2 01-2119471991-29

Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H304 H411

5131-66-8 1-butoksypropan-2-ol; eter monobutylowy glikolu propylenowego 20 - < 30 %

225-878-4 603-052-00-8

Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H319 H315

74-98-6 propan 15 - < 20 %

200-827-9 601-003-00-5

Flam. Gas 1; H220

106-97-8 butan 5 - < 10 %

203-448-7 601-004-00-0

Flam. Gas 1; H220

75-28-5 izobutan 5 - < 10 %

200-857-2 601-004-00-0

Flam. Gas 1; H220

67-63-0 propan-2-ol; alkohol izopropylu; izopropanol 5 - < 10 %

200-661-7 603-117-00-0

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

142-82-5 heptan; n-heptan 5 - < 10 %

205-563-8 601-008-00-2

Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H225 

H304 H315 H336 H400 H410

Wydźwięk zdań H i EUH: patrz sekcja 16.

Oznakowanie dotyczące zawartości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004

>= 30 % węglowodory alifatyczne.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
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4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Przy wystąpieniu objawów lub w razie wątpliwości zasięgnąć porady lekarza.

Wskazówki ogólne

Należy zadbać o należytą wentylację. Przy wystąpieniu objawów lub w razie wątpliwości zasięgnąć porady 

lekarza.

W przypadku wdychania

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością woda i mydło. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i 

wyprać przed ponownym użyciem. 

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku kontaktu ze skórą

Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy natychmiast wypłukiwać go z pod powiek obficie wodą przez około 5. 

minut. Następnie skonsultować się z okulistą.

W przypadku kontaktu z oczami

Natychmiast przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą.
W przypadku połknięcia

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Dotąd nie są znane żadne objawy. Przy wystąpieniu objawów lub w razie wątpliwości zasięgnąć porady 

lekarza.

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

poszkodowanym

Leczenie objawowe.  W razie wypadku lub złego samopoczucia, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli 

to możliwe, pokaż etykietę.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Woda. Dwutlenek węgla (CO2). Piana. Suchy środek gaśniczy.

Odpowiednie środki gaśnicze

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Palny. Oary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową. Odgrzanie prowadzi do wzrostu ciśnienia i 

niebezpieczeństwa rozerwania.

Nosić przenośny aparat oddechowy i odzież odporną na chemikalia. Ubranie ochrony zupełnej.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Do ochrony osób i dla schłodzenia pojemników w obszarze zagrożenia używać rozproszonego strumienia 

wody. Gaz/opary/mgłę usunąć tryskającym strumieniem wody. Zanieczyszczoną wodę zbierać osobno. Nie 

powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

Informacja uzupełniająca

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

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

Usunąć źródła zapłonu. Należy zadbać o należytą wentylację. Nosić przenośny aparat oddechowy i odzież 

odporną na chemikalia.

Chronić przed niekontrolowanym przedostaniem się do środowiska. Niebezpieczeństwo wybuchu.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Przewietrzyć dotknięte problemem pomieszczenie.

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

Patrz punkt 7 i 8 środki ochronnne. 

Usunięcie odpadów: patrz sekcja 13

6.4. Odniesienia do innych sekcji
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SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przy obchodzeniu się nie pod zamknięciem należy używać urządzeń z lokalnym odsysaniem. Nie wdychać 

gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Należy stosować się do zaleceń. 

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające 

wyładowaniom elektrostatycznym. Oary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 

niezgodności

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Pojemniki przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym 

miejscu. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Przechowywać pod zamknięciem. 

Przechowywać w miejscu, które dostępne jest tylko upoważnionym osobom. Należy zatroszczyć się o 

wystarczający przewiew i punktowy wyciąg w krytycznych miejscach. Chronić przed bezpośrednim 

nasłonecznieniem. Magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Zalecana temperatura magazynowania: w 

temperaturze pokojowej

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych

Nie magazynować razem z: Materiał, natleniony, produkt utleniający.

Wskazówki dotyczące wspólnego magazynowania

Minimalna temperatura magazynowania: 15°C

Maksymalna temperatura magazynowania: 25°C

Inne informacje o warunkach przechowywania

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Przestrzegać instrukcji obsługi na etykiecie.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna Kategoriawł./cm3mg/m³

106-97-8 Butan 1900 NDS (8 h)

3000 NDSCh (15 min)

142-82-5 Heptan 1200 NDS (8 h)

2000 NDSCh (15 min)

67-63-0 Propan-2-ol 900 NDS (8 h)

1200 NDSCh (15 min)

74-98-6 Propan 1800 NDS (8 h)

- NDSCh (15 min)

115-07-1 Propen 2000 NDS (8 h)

8600 NDSCh (15 min)

8.2. Kontrola narażenia

Natychmiast zdjąć zabrudzoną, nasączoną produktem odzież. Zapobiegawcza ochrona skóry maścią/kremem 

ochronnym. Po wykonaniu pracy należy umyć dłonie i twarz. Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny
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Szczelne okulary ochronne. Szyby z plastiku.

Ochrona oczu lub twarzy

Podczas obróbki substancji chemicznych należy nosić specjalne rękawice ochronne posiadające normę CE z 

czterocyfrowym numerem kontrolnym. Jakość rękawic odpornych na chemikalia musi być wybrana zależnie od 

stężenia i ilości niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy. 

Zalecenie: 

Odpowiedni materiał: NBR (Nitrylokauczuk)

Grubość materiału rękawic 0.4 mm

Czas przenikania (maksymalnie dopuszczalny czas noszenia) 480 min

Do specjalnych zastosowań zaleca się sprawdzenie u producenta rękawic odporności na chemikalia wyżej 

wymienionych rękawic ochronnych. Należy używać przetestowanych rękawic ochronnych DIN EN 374

Ochrona rąk

Należy nosić tylko dobrze dopasowane, wygodne i czyste ubranie ochronne.

Ochrona skóry

Ochrona dróg oddechowych jest wymagana przy: niewystarczającej wentylacji.

Ochrona dróg oddechowych

bezbarwny

ciekły AerozolStan fizyczny:

Kolor:

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

RozpuszczlnikZapach:

pH: nie dotyczy

Zmiana stanu

-44 °CPoczątkowa temperatura wrzenia i zakres 

temperatur wrzenia:

-97 °CTemperatura zapłonu:

0.6 obj. %Granice wybuchowości - dolna:

9.5 obj. %Granice wybuchowości - górna:

215 °CSamozapalność:

Gęstość względna: 0.785 g/cm³

Rozpuszczalność w wodzie: Nie ma potrzeby przeprowadzania badań, 

ponieważ wiadomo, że substancja nie 

rozpuszcza się w wodzie.

9.2. Inne informacje

brak/żaden

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

W przypadku użytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie występują reakcje niebezpieczne.

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Zagrożenie zapłonem.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Zagrożenie zapłonem.

10.4. Warunki, których należy unikać
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Brak danych

10.5. Materiały niezgodne

Ten produkt nie posiada żadnych niebezpiecznych substancji lub preparatów , które powinny zostać uwolnione 

w normalnych lub rozsądnych warunkach zastosowania.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie drażniące i żrące

Działa drażniąco na oczy.

Działa drażniąco na skórę.

Działa drażniąco na oczy. Po podrażnieniu skóry: drażniący.

Działanie uczulające

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Rakotwórczość, mutagenność, działanie szkodliwe na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane

Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP] Produkt nie został przebadany.

Informacja uzupełniająca do badań

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w 

środowisku wodnym.

Nr CAS Nazwa chemiczna

[h] | [d]Toksyczność dla 

organizmów wodnych

Dawka ŹródłoGatunek Metoda

heptan; n-heptan142-82-5

Ostra toksyczność dla 

ryb

96 h GESTISLC50 375 mg/l

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Nie istnieją żadne dane na temat mieszaniny.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Nie istnieją żadne informacje.

Współczynnik podziału n-oktanol/woda

Log PowNazwa chemicznaNr CAS

74-98-6 2,36propan

106-97-8 2,89butan

75-28-5 2,8izobutan

142-82-5 4,66heptan; n-heptan
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Nie istnieją żadne informacje.

12.4. Mobilność w glebie

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów PBT/vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do 

rozporządzenia REACH

Nie istnieją żadne dane na temat mieszaniny.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Nie powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych. 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP] Produkt nie został przebadany.

Informacja uzupełniająca

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia

Nie powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Gospodarka odpadami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.

Kod odpadów - pozostałości po produkcie / niewykorzystany produkt

160504 ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE; gazy w pojemnikach ciśnieniowych i 

zużyte chemikalia; gazy w pojemnikach ciśnieniowych (w tym halony) zawierające substancje 

niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Kod odpadów - wykorzystany produkt

ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE; gazy w pojemnikach ciśnieniowych i 

zużyte chemikalia; gazy w pojemnikach ciśnieniowych (w tym halony) zawierające substancje 

niebezpieczne; odpady niebezpieczne

160504

Kod odpadów - zanieczyszczone opakowanie

ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE; gazy w pojemnikach ciśnieniowych i 

zużyte chemikalia; gazy w pojemnikach ciśnieniowych (w tym halony) zawierające substancje 

niebezpieczne; odpady niebezpieczne

160504

Opakowania nie mające kontaktu z chemikaliami, dokładnie opróżnione i oczyszczone, mogą być użyte 

ponownie. Zużyte opakowania są traktowane jako tworzywo.

Usuwanie zanieczyszczonych opakowań i zalecane środki czyszczące

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport lądowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN1950

214.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

Etykiety: 2.1

Kod klasyfikacji: 5F

Postanowienia specjalne: 190 327 344 625

Ilość ograniczona (LQ): 1 L

Kategorie transportu: 2

Kod ograniczeń przejazdu przez 

tunele:

D

 E0

Inne istotne informacje (Transport lądowy)
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14.5. Zagrożenia dla środowiska

takZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU: 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

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

lub mieszaniny

Informacje dotyczące przepisów UE

Ograniczenia użycia (REACH, załączniku XVII):

Wpis 28: butan; izobutan

Informacja uzupełniająca

dyrektywa odnośnie aerozoli (75/324/EWG).

Przepisy narodowe

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany

Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 1,4,6,7,8,9,10,11,12,14.

H220 Skrajnie łatwopalny gaz.

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Wydźwięk zdań H i EUH (Numer i pełny opis)

Tylko dla celów przemysłowych. Przestrzegać instrukcji obsługi na etykiecie. Informacje podane w tej karcie 

charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku. Informacje powinny 

dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia się zawartego w tym arkuszu o zachowaniu środków 

ostrożności produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usunięcia. Danych nie należy 

przenosić na inne produkty. Jeśli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiałami, dane tego 

arkusza o zachowaniu ostrożności nie są przenośne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy 

materiał.

Informacja uzupełniająca
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Zidentyfikowane zastosowania

Nr Skrócona nazwa SpecyfikacjaLCS SU PC PROC ERC AC TF

Allzweckreiniger/ 

Unterhaltsreiniger/Grundre

iniger

22, 0 35 0 10b 30 2 1 - -

LCS: Etapu cyklu życia SU: Sektory zastosowania

PC: Kategorie produktu PROC: Kategorie procesowe

ERC: Kategorie uwolnienia do środowiska AC: Kategorie wyrobów

TF: Funkcji technicznych

(Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart 

charakterystyk dostarczonych przez poddostawców.)
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