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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu 

Postać produktu : Mieszanina 

Nazwa produktu : Probio Multi 

Kod produktu : UAC 41100 

Rodzaj produktu : Detergent. 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Kategoria głównego zastosowania : Zastosowanie profesjonalne 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Środki czyszczące/ myjące i dodatki 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 

Brak dodatkowych informacji 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu alarmowego : +32 70 245 245 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

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

Nie sklasyfikowany 

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko. 

Z naszej wiedzy wynika, że produkt ten nie przedstawia szczególnego ryzyka, pod warunkem, że przestrzegane będą reguły BHP stosowane w 

przemyśle. 

2.2. Elementy oznakowania 

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

Etykietowanie nie dotyczy 

2.3. Inne zagrożenia 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1. Substancje 

Nie dotyczy 

Wytwórca 

Chrisal NV/SA 

Priester Daensstraat 9 

3920 3920 - Lommel - België 

T 0032 11 54 80 00 - F 0032 11 54 80 02 

info@chrisal.com - www.chrisal.com 

mailto:info@chrisal.com
www.chrisal.com
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3.2. Mieszaniny 

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Sodium Lauryl Ether Sulphate (Numer CAS) 68891-38-3 

(Numer WE) 500-234-8 

≥ 1 – < 5 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Chronic 3, H412 

 

Specyficzne stężenia graniczne: 

Nazwa Identyfikator produktu Specyficzne stężenia graniczne 

Sodium Lauryl Ether Sulphate (Numer CAS) 68891-38-3 

(Numer WE) 500-234-8 

( 5 ≤C < 10) Eye Irrit. 2, H319 

( 10 ≤C < 100) Eye Dam. 1, H318 

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc - środki ogólnie : Nie są wymagane żadne szczególne / szczególne środki. 

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Nie są wymagane żadne szczególne / szczególne środki. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Nie są wymagane żadne szczególne / szczególne środki. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Nie są wymagane żadne szczególne / szczególne środki. 

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Nie są wymagane żadne szczególne / szczególne środki. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Objawy/skutki narażenia : Raczej nie stanowi większego zagrożenia w spodziewanych warunkach normalnego użycia. 

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

Zastosować leczenie objawowe. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek węgla. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Zagrożenie pożarowe : Niepalny. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie interweniować bez przystosowanego wyposażenia ochronnego. Samodzielny, izolujący 

aparat ochronny do oddychania. Kompletna odzież ochronna. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 

Procedury awaryjne : Przewietrzyć obszar wycieku. 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 

Wyposażenie ochronne : Nie interweniować bez przystosowanego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania 

dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej". 
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6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Nie dotyczy. 

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

Metody usuwania skażenia : Zanieczyszczone powierzchnie oczyścić nadmiarem wody. 

Inne informacje : Pozbywaj się materiałów lub stałych pozostałości w autoryzowanym miejscu. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Więcej informacji znajduje się w sekcji 13. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 

postępowania 

: Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy. 

Zalecenia dotyczące higieny : Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdej manipulacji. 

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

Warunki przechowywania : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

8.1.1 Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy i dopuszczalne wartości biologiczne 

Brak dodatkowych informacji 

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania 

Brak dodatkowych informacji 

8.1.3. Tworzą się substancje zanieczyszczające powietrze 

Brak dodatkowych informacji 

8.1.4. DNEL i PNEC 

Brak dodatkowych informacji 

8.1.5. Zarządzanie pasmami ryzyka 

Brak dodatkowych informacji 

8.2. Kontrola narażenia 

8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli 

Stosowne techniczne środki kontroli: 

Nie jest konieczne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia się. 

8.2.2. Indywidualne wyposażenie ochronne 

 
8.2.2.1. Ochronę oczu lub twarzy 
 

Ochrona oczu: 

Nie jest konieczne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia się 

 

8.2.2.2. Ochrona skóry i ciała 
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Ochrona skóry i ciała: 

Nie jest konieczne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia się 

 

Ochrona rąk: 

Nie jest konieczne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia się 

 

Innej ochrony skóry 

Materiały na ubrania ochronne: 

Nie jest konieczne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia się 

 

8.2.2.3. Ochrona dróg oddechowych 
 

Ochrona dróg oddechowych: 

Nie jest konieczne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia się 

 

8.2.2.4. Zagrożenia t ermiczne 

Brak dodatkowych informacji 

8.2.3. Kontrola narażenia środowiska 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia : Ciekły 

Barwa : Niebieski. 

Zapach : charakterystyka. 

Próg zapachu : Brak danych 

pH : ≈ 7 

Względna szybkość parowania (octan butylu=1) : Brak danych 

Względna szybkość parowania (eter = 1) : ≈ 1 

Temperatura topnienia : Nie dotyczy 

Temperatura krzepnięcia : Brak danych 

Temperatura wrzenia : 100 – 245 °C 

Temperatura zapłonu : Brak danych 

Temperatura samozapłonu : Brak danych 

Temperatura rozkładu : Brak danych 

Palność (ciała stałego, gazu) : Nie dotyczy 

Prężność par : Brak danych 

Gęstość względna pary w temp. 20 °C : Brak danych 

Gęstość względna : Brak danych 

Rozpuszczalność : Woda: 100 % 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) : Brak danych 

Lepkość, kinematyczna : Brak danych 

Lepkość, dynamiczna : Brak danych 

Właściwości wybuchowe : Brak danych 

Właściwości utleniające : Brak danych 

Granica wybuchowości : Brak danych 

9.2. Inne informacje 

Zawartość LZO : 11,465 g/l 
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SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach użytkowania, przechowywania i transportu. 

10.2. Stabilność chemiczna 

Stabilny w normalnych warunkach. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Żadnej niebezpiecznej znanej reakcji w warunkach normalnego używania. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Żadne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia się (patrz sekcja 7). 

10.5. Materiały niezgodne 

Brak dodatkowych informacji 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

W normalnych warunkach przechowywania i użytkowania nie powinny powstawać niebezpieczne produkty rozkładu. 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany 

Toksyczność ostra (skórnie) : Nie sklasyfikowany 

Toksyczność ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany 

 

Sodium Lauryl Ether Sulphate (68891-38-3) 

LD50 doustnie > 2000 mg/kg masy ciała 

LD50 przez skórę > 2000 mg/kg masy ciała 

 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany 

pH: ≈ 7 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na 

oczy 

: Nie sklasyfikowany 

pH: ≈ 7 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę : Nie sklasyfikowany 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany 

Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany 

 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 

narażenie jednorazowe 

: Nie sklasyfikowany 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 

narażenie powtarzane 

: Nie sklasyfikowany 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

Ekologia - ogólnie : Nie stwierdzono szkodliwego wpływu produktu na organizmy wodne ani długofalowego 

niekorzystnego oddziaływania produktu na środowisko. 
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Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 

krótkotrwałe (ostre) 

: Nie sklasyfikowany 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 

długotrwałe (przewlekłe) 

: Nie sklasyfikowany 

 

Sodium Lauryl Ether Sulphate (68891-38-3) 

LC50 - Ryby [1] 7,1 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

EC50 - Inne organizmy wodne [1] > 1 mg/l waterflea 

EC50 - Inne organizmy wodne [2] > 10 mg/l 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Brak dodatkowych informacji 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Brak dodatkowych informacji 

12.4. Mobilność w glebie 

Brak dodatkowych informacji 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Brak dodatkowych informacji 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Metody unieszkodliwiania odpadów : Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego centrum sortowania i 

zbiórki odpadów. 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

Zgodnie z ADR 

ADR 

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 

Brak dodatkowych informacji 
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14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Transport drogowy 

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 

15.1.1. Przepisy UE 

Nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH 

Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH 

Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export 

and import of hazardous chemicals. 

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent 

organic pollutants 

  

Zawartość LZO : 11,465 g/l 

 

Rozporządzenie w sprawie detergentów (648/2004/WE): Oznakowanie dotyczące zawartości: 

Składnik % 

anionowe środki powierzchniowo czynne <5% 

Bacillus ferment  

PHENOXYETHANOL  

kompozycje zapachowe  

15.1.2. Przepisy krajowe 

Niemcy 

Klasa zagrożenia dla wody (WGK) : WGK nwg, Nie zagrażający wodom (Klasyfikacja zgodna z AwSV, Załącznik 1) 

Rozporządzenie o niebezpiecznych incydentach 

(12. BImSchV) 

: Nie podlega Rozporządzenie o niebezpiecznych incydentach (12. BImSchV) 

Holandia 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Żaden składnik nie znajduje się na liście 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Żaden składnik nie znajduje się na liście 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Borstvoeding 

: Żaden składnik nie znajduje się na liście 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Żaden składnik nie znajduje się na liście 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Żaden składnik nie znajduje się na liście 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: 

Aquatic Chronic 3 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłę, kategoria 3 

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 
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Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2 

Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

H319 Działa drażniąco na oczy. 

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS), EU 

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi 

zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu 


