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1. Identyfikacja substancji/preparatu
 Identyfikacja przedsi biorstwa

Nazwa produktu CleanWay 153
Zastosowanie Wodorozcie czalny rodek myj cy.

Producent/importer Statoil Poland Sp. z o o.

Adres ul. Lubla ska 38, 31-476 Kraków

Telefon/fax +48 12 415 70 00/+48 12 415 71 00

Telefon alarmowy +48 12 415 70 00 wew. 303,302 (czynny w godz. 8-15.30)

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kart biuro@theta-doradztwo.pl

2. Identyfikacja zagro

Zagro enia dla cz owieka
Produkt dra ni cy. Dzia a dra ni co na oczy i skór .
Zagro enia dla rodowiska
Produkt nie jest niebezpieczny dla rodowiska.
Inne zagro enia
Nie ma.

3. Sk ad i informacja o sk adnikach

Nr Nazwa sk adnika Nr CAS Nr EINECS Zawarto
(%wag) Klasyfikacja

1. metakrzemian disodu 6834-92-0 229-912-9 < 10 C R: 34, Xi R:37

2. sekwestrant 5064-01-2 3-5 Xi R:36/38

3. wodorotlenek sodu 1310-73-2 215-185-5 < 0,5 C R: 35

Pe na tre  zwrotów R pkt 16 karty.
Wymienione substancje nie posiadaj  w chwili obecnej numeru rejestracyjnego zgodnie z rozporz dzeniem REACH,
podlegaj  przepisom okresu przej ciowego.

4. Pierwsza pomoc
Wdychanie
W przypadku ostrego zatrucia poszkodowanego natychmiast usun  z zanieczyszczonej atmosfery, je li jest to
konieczne zastosowa  sztuczne oddychanie, wezwa  pomoc lekarsk .
Kontakt ze skór
Zdj  zanieczyszczona odzie . Ska on  skór  umy  wod  z myd em. W przypadku wyst pienia podra nienia
skonsultowa  si  z lekarzem. Zabrudzon  odzie  przed nast pnym u yciem wypra .
Kontakt z oczami
Ska one oczy p uka  czyst  wod  przez 15 minut. Chroni  niepodra nione oko, wyj  szk a kontaktowe. Skontaktowa
si  z lekarzem.
Spo ycie
Nie powodowa  wymiotów. Przep uka  usta wod . Wezwa  lekarza.

5. Post powanie w przypadku po aru
Zalecany rodek
Piana, proszek ga niczy, dwutlenek w gla, rozpylony strumie  wody.
Nieodpowiednie rodki ga nicze
Zwarty strumie  wody.

mailto:biuro@theta-doradztwo.pl
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Szczególne wyposa enie podczas walki z ogniem
Nie nale y przebywa  w zagro onej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia
i aparatu do oddychania z niezale nym obiegiem powietrza.
Inne informacje
Zagro one ogniem pojemniki polewa  z bezpiecznej odleg ci rozpylonym strumieniem wody. Nie dopu ci  do
przedostania si  wody ga niczej do kanalizacji, wód powierzchniowych.

6. Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska
rodki ochrony indywidualnej

Nale y przestrzega  ogólnych zasad bezpiecze stwa i higieny. Zadba  o dobr  wentylacj . Unika  kontaktu z oczami
i skór . U ywa rodków ochrony osobistej zgodnie z pkt 8 karty.
Niezb dne rodki w zakresie ochrony rodowiska
Nie wprowadza  do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. W przypadku uwolnienia wi kszych ilo ci
preparatu nale y poczyni  kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia si  w rodowisku naturalnym.
W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior albo uj  wody nale y niezw ocznie powiadomi  odpowiednie s by
ratownicze.
Metody czyszczenia oraz zbierania odpadów
Produkt zebra  za pomoc  materia ów wch aniajacych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wi ce,
krzemionka, trociny itp.) i umie ci  w kontenerach na odpady. Zebrany materia  potraktowa  jak odpady i dalej
post powa  wg pkt 13. Oczy ci  ska one miejsce.

7. Post powanie z substancj /preparatem i jej/jego magazynowanie
Post powanie z preparatem
Pracowa  zgodnie z zasadami bezpiecze stwa i higieny. Zapewni  odpowiedni  wentylacj . Unika  kontaktu ze skór
i oczami. Podczas pracy nie je , nie pi  i nie pali  tytoniu.
Magazynowanie
Przechowywa  w szczelnie zamkni tych pojemnikach. Magazynowa  w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Zalecana temperatura magazynowania: 0-35°C. Unika  mrozu.
Specyficzne zastosowania
CleanWay 153 jest alkalicznym rodkiem czyszcz cym o wysokiej wydajno ci zaprojektowanym do czyszczenia cz ci
zabrudzonych p ynami obróbkowymi, rodkami do t oczenia i olejami. CleanWay 153 nadaje si  do aluminium, stali,
mosi dzu oraz materia ów po obróbce galwanicznej i mo e by  u ywany w wysokoci nieniowych myjkach natrysko-
wych, k pielach ultrad wi kowych równie dobrze jak w zbiornikach zanurzeniowych.

8. Kontrola nara enia i rodki ochrony indywidualnej
Warto ci graniczne nara ania
Wodorotlenek sodu
Najwy sze Dopuszczalne St enie (NDS) 0,5 mg/m3

Najwy sze Dopuszczalne St enie Chwilowe(NDSCh) 1 mg/m3

Najwy sze Dopuszczalne St enie Pu apowe (NDSP) brak danych
Dopuszczalne St enie w materiale Biologicznym (DSB) brak danych
Kontrola nara enia w miejscu pracy
Przestrzega  ogólnych zasad bezpiecze stwa i higieny. Podczas pracy nie je , nie pi  i nie pali  tytoniu. Przed
przerw  i po zako czeniu pracy dok adnie umy  r ce. Zadba  o dobr  wentylacj . Unika  kontaktu ze skór  i oczami.
Ochrona r k: ywa  r kawic ochronnych. Zalecany materia  na r kawice: kauczuk nitrylowy, PCV.
Materia , z którego wykonane s  r kawice musi by  nieprzepuszczalny i odporny na dzia anie produktu. Wyboru materia u nale y
dokona  przy uwzgl dnieniu czasów przebicia, szybko ci przenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich r kawic nie zale y
tylko od materia u, lecz tak e od innych cech jako ciowych i zmienia si  w zale no ci od producenta. Od producenta r kawic nale y
uzyska  informacje na temat dok adnego czasu przebicia i go przestrzega .
Ochrona cia a: stosowa  robocz  odzie  ochronn .
Ochrona oczu: stosowa  szczelne okulary ochronne.
Ochrona dróg oddechowych: nie jest wymagana w warunkach prawid owego stosowania produktu.
Stosowane rodki ochrony indywidualnej musz  spe nia  wymagania zawarte w rozporz dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2005
r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pó n. zm.). Pracodawca obowi zany jest zapewni rodki ochrony
odpowiednie do wykonywanych czynno ci oraz spe niaj ce wszystkie wymagania jako ciowe, w tym równie  ich konserwacj  i
oczyszczanie.
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Nale y zastosowa  procedury monitorowania st  niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czysto ci
powietrza w miejscu pracy - o ile s  one dost pne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub
Europejskimi Normami z uwzgl dnieniem warunków panuj cych w miejscu nara enia oraz odpowiednie metodologii pomiaru
dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i cz stotliwo  bada  i pomiarów powinny spe nia  wymagania zawarte
w rozporz dzeniu MZ z dnia 20 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 645).
Kontrola nara enia rodowiska
Nie nale y dopu ci  do przedostania si  du ych ilo ci produktu do wód gruntowych, kanalizacji, cieków lub gleby.
W przypadku odprowadzania rozcie czonych roztworów produktu do sieci kanalizacyjnej nale y przestrzega
odpowiednich przepisów.

9. W asno ci fizyczne i chemiczne
Informacje ogólne
stan skupienia/posta : ciecz
barwa: jasna, przezroczysta
zapach: charakterystyczny
Wa ne informacje dotycz ce zdrowia, bezpiecze stwa i rodowiska
warto  pH: 12,5
temperatura krzepni cia: 0°C
temperatura zap onu: brak danych
palno : nie wykazuje

ciwo ci wybuchowe: nie wykazuje
ciwo ci utleniaj ce: brak danych

pr no  par (kPa): brak danych
sto  (20°C): 1080 kg/m3

rozpuszczalno  wodzie: rozpuszcza si
wspó czynnik podzia u n-oktanol/woda: brak danych
lepko  (40°C): brak danych

10. Stabilno  i reaktywno
Stabilno
Chroni  przed mrozem. Przy prawid owym u ytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny (patrz tak e pkt 7 Karty).
Materia y niebezpieczne
Unika  kontaktu z kwasami i niektórymi metalami typu cynk, aluminium.
Niebezpieczne produkty rozk adu
Nie ma w zalecanych warunkach u ytkowania. W warunkach po aru mog  powstawa : dwutlenek w gla, tlenek w gla,
tlenki azotu.

11. Informacje toksykologiczne
Wdychanie
Podra nienie b on luzowych.
Spo ycie
Mo e powodowa  podra nienie ust, gard a i przewodu pokarmowego.
Kontakt z oczami
Podra nienie, zaczerwienienie, ból oczu.
Kontakt ze skór
Powoduje podra nienie, zaczerwienienie skóry.

12. Informacje ekologiczne
Ekotoksyczno
Produkt nie by  testowany. Brak szczegó owych danych o ekotoksyczno ci preparatu.
Mobilno
Produkt rozpuszcza si  w wodzie i ulega rozprzestrzenieniu w rodowisku wodnym.
Biodegradowalno
Komponenty organiczne ulegaj  degradacji biologicznej.
Bioakumulacja
Nie ulega bioakumulacji.
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Dodatkowe informacje
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla rodowiska wodnego, jednak w du ych ilo ciach mo e by
szkodliwy dla organizmów wodnych ze wzgl du na zmian  pH. Nie nale y jednak dopu ci  do przedostania si  du ych
ilo ci produktu do wód gruntowych, kanalizacji, cieków lub gleby.

13. Post powanie z odpadami
Zalecenia dotycz ce preparatu
Nie usuwa  do kanalizacji, nie dopu ci  do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.
Utylizowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Kod odpadu nale y nada  w miejscu jego wytwarzania. Proponowany kod odpadu: 12 01 09 (odpadowe emulsje
i roztwory z obróbki metali niezawieraj ce chlorowców).
Zalecenia dotycz ce zu ytych opakowa
Opakowania jednorazowego u ytku zniszczy  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami dotycz cymi post powania
z odpadami opakowaniowymi. Natomiast opakowania wielokrotnego u ytku mog  by  ponownie wykorzystane po
oczyszczeniu.
Kod odpadu opakowa :
15 01 01    (opakowania z papieru i tektury)
15 01 10*  (opakowania zawieraj ce pozosta ci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone).

14. Informacje o transporcie
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu drog  l dow , morsk  i lotnicz .

15. Informacje dotycz ce przepisów prawnych
Oznaczenie literowe i okre lenie niebezpiecze stwa

Xi PRODUKT DRA NI CY
Nazwy niebezpiecznych sk adników umieszczone na etykiecie
Nie ma.
Okre lenia rodzaju zagro enia
R36/38 Dzia a dra ni co na oczy i skór .
Okre lenia dotycz ce prawid owego post powania z preparatem
S24/25 Unika  zanieczyszczenia skóry i oczu.
S26 Zanieczyszczone oczy przemy  natychmiast du  ilo ci  wody i zasi gn  porady lekarza.
S37 Nosi  odpowiednie r kawice ochronne.
Zastosowane przepisy krajowe
Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 wraz z pó niejszymi
zmianami).
Rozporz dzenie MZ z 13 listopada 2007 r. w sprawie kart charakterystyki (Dz. U. Nr 215; poz. 1588).
Rozporz dzenie MZ z dnia 4 wrze nia 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 174, poz. 1222).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze nia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich
klasyfikacj  i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa  substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 wraz z pó n. zm.).
Rozporz dzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwy szych dopuszczalnych st  i nat  czynników
szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z pó n. zm. Dz. U. Nr 212, poz. 1769
z 2005 r, Dz. U. Nr 161, poz. 1142 z 2007 r).

wiadczenie Rz dowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wej cia w ycie zmian do za czników A i B Umowy
europejskiej dotycz cej mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporz dzonej
w Genewie dnia 30 wrze nia 1957 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 667).
Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz ze zmianami Dz. U. 2003, Nr 7, poz. 78).
Rozporz dzenie MO  z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Rozporz dzenie MGiP z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie ogranicze , zakazów lub
warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz
zawieraj cych je produktów (Dz. U. Nr 39, poz. 372 z 2005 r. wraz z pó n. zmianami).



Karta charakterystyki produktu Statoil CleanWay 153

Data aktualizacji: 02.07.2008 r. Strona 5 (5)

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga  dla rodków ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z 2005 r.).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie bada  i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z 2005 r.).
Inne zastosowane przepisy
1907/2006/WE Rozporz dzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowania ogranicze  w zakresie
chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj ce dyrektyw  1999/45/WE oraz
uchylaj ce Rozporz dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie  dyrektyw
Rady 76/769/EWG i dyrektyw  Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbli enia przepisów ustawodawczych,
wykonawczych i administracyjnych odnosz cych si  do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji
niebezpiecznych.
2001/58/WE Dyrektywa Komisji z dnia 27 lipca 2001 r. zmieniaj ca po raz drugi dyrektyw  91/155/EWG okre laj
i ustanawiaj  szczegó owe uzgodnienia dotycz ce systemu szczególnych informacji o preparatach niebezpiecznych
w zwi zku z wykonaniem art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 99/45/WE oraz odnosz ca si  do
substancji niebezpiecznych w zwi zku z wykonaniem art. 27 dyrektywy Rady 67/548/EWG (arkusz danych dotycz cych
bezpiecze stwa).
2004/73/WE Dyrektywa z 29 kwietnia 2004 r. dostosowuj ca po raz dwudziesty dziewi ty do post pu technicznego
dyrektyw  Rady 67/548/EWG w sprawie zbli enia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
odnosz cych si  do klasyfikacji, pakowania, i etykietowania substancji  niebezpiecznych.
2006/8/WE Dyrektywa Komisji z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniaj ca, w celu dostosowania do post pu technicznego,
za czniki II, III i V do dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnosz cej si  do zbli enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Pa stw Cz onkowskich odnosz cych si  do klasyfikacji, pakowania
i etykietowania preparatów niebezpiecznych.

16. Inne informacje
Pe en tekst zwrotów R z punktu 3
R34 Powoduje oparzenia.
R35 Powoduje powa ne oparzenia.
R36/38 Dzia a dra ni co na oczy i skór .
R37 Dzia a dra ni co na drogi oddechowe.
Szkolenia
Przed przyst pieniem do pracy z produktem u ytkownik powinien zapozna  si  z zasadami BHP odno nie obchodzenia
si  z chemikaliami, a w szczególno ci odby  odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

ród a informacji
Powy sze informacje powsta y w oparciu o aktualnie dost pne dane charakteryzuj ce produkt oraz do wiadczenie
 i wiedz  posiadan  w tym zakresie przez producenta. Informacje te jednak s  przekazywane bez gwarancji uwa anych
za wi ce (po rednich lub bezpo rednich). Poza mo liwo ci  naszej kontroli znajduje si  magazynowanie,
stosowanie, likwidacja, a tak e warunki i sposoby obchodzenia si  z tym materia em. Z tych przyczyn nie mo emy
ponosi  odpowiedzialno ci za straty, zniszczenia i koszty, które wynikaj  lub s  w inny sposób zwi zane
z magazynowaniem, stosowaniem, likwidacj , czy sposobem obchodzenia si  z materia em. Niniejsza karta zosta a
przygotowana jedynie w celu dostarczenia informacji z zakresu nara enia zdrowia, bezpiecze stwa i ochrony
rodowiska. Nie jest to specyfikacja produktu i nie mo e by  uwa ana za przedstawienie danych wyst puj cych

w specyfikacji.
Uwagi
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny by  dost pne dla wszystkich maj cych kontakt z produktem.
Dalszych informacji technicznych o produkcie prosz  szuka  w katalogu technicznym Statoil Poland lub bezpo rednio
pod numerem telefonu +48 12 415 70 00 wew. 303,302.
Data aktualizacji: 02.07.2008 r.
Zmiany: pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.
Osoba sporz dzaj ca kart : mgr Aleksandra Gendek (na podstawie danych producenta)

Karta ta zast puje i uniewa nia wszystkie dotychczasowe jej wersje.

Karta wystawiona przez: „THETA” Doradztwo Techniczne na zlecenie Statoil Poland Sp. z o o.


