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Wydanie II 

Data aktualizacji: 19.07.2013 

Zastępuje wydanie z dnia: 31.01.2013 

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 

PRODUKTU 

SEKCJA 1. Identyfikacja preparatu 

1.1 Identyfikator produktu 

    Odświeżacz powietrza FRI 300 ml 

1.2. Istotne zdefiniowane zastosowanie produktu: 

     odświeżacz powietrza 

1.3. Identyfikacja producenta/dystrybutora 

PHARMA-C-FOOD Sp. z o.o. 

ul. Mokra 7 

32 – 005 Niepołomice 

Telefon alarmowy:  

+48 (012) 281 – 35 – 00  

 

1.4. Numer telefonu alarmowego : 

 

998 lub 112, lub najbliższa terenowa jednostka PSP 

 

 SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń 

 

2.1. Klasyfikacja substancji:  

 

 

skrajnie łatwopalny 

                    

R12 – produkt skrajnie łatwopalny 

 

Znaki 

ostrzegawcze: 

skrajnie łatwopalny      

 
F +     

Napisy 

ostrzegawcze 

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. Nie 

przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub 

żarzącym się materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu – nie palić w czasie rozpylania. 

Chronić przed dziećmi. 

 

Brzmienie zwrotów R :  

 

F – produkt wysoce łatwopalny, 

R11 – produkt wysoce łatwopalny, 

F+ - produkt skrajnie łatwopalny, 

R12 – produkt skrajnie łatwopalny 

 

Brzmienie zwrotów 

S: 

S1/2 – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi, 

S9 – przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym, 

S16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu, 

S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody                   i zasięgnąć 

porady lekarza, 

S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę, 

 

 

Sekcja 3. Skład i informacja o składnikach 

Nazwa substancji 

niebezpiecznej 
Nr CAS Nr WE Nr indeksowy 

Zawartość w 

produkcie 

Klasyfikacja 

substancji 

Etanol; 

Alkohol etylowy 
64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 5 -12% F; R11 
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Propan 74-98-6 200-827-9 601-003-00-5 <9% F+; R12 

Butan 106-97-8 203-448-7 601-004-00-0 <15% F+; R12 

Izobutan  75-28-5 200-857-2 601-004-00-0 <27% F+; R12 

 

SEKCJA 4. Pierwsza pomoc 

 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy:  

Drogi 

oddechowe 

Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie potrzeby natychmiast wezwać lekarza. Jeżeli 

poszkodowany jest przytomny zapewnić mu ciepło i bezpieczną pozycję. 

Skóra 
Zmyć zanieczyszczoną skórę lekkim strumieniem wody z mydłem. W przypadku zmian na skórze 

skontaktować się z lekarzem. 

Oczy 
Usunąć soczewki. Natychmiast przemywać oczy dużą ilością wody lekkim strumieniem przy wywiniętych 

powiekach przez 15 minut. Skontaktować się z lekarzem okulistą. 

Po połknięciu Przepłukać usta wodą. Skontaktować się z lekarzem. 

 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia. 

Brak dostępnych danych 

 

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

Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 

 5.1 Środki gaśnicze 

 

Środki gaśnicze Proszek, piasek, C02 

Środki gaśnicze 

nieodpowiednie 

Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się aerozolu. Pojemniki 

narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą           i w miarę możliwości 

usunąć z zagrożonego obszaru.  

Środki ostrożności 

Uwaga: AEROZOL pod ciśnieniem. Składniki odparowujące z preparatu                  z 

powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe. W wyniku podwyższonej temperatury pojemniki 

mogą ulec gwałtownemu rozszczelnieniu z wydzieleniem palnych gazów i aerozoli. Strażacy 

powinni używać aparatów izolujących drogi oddechowe. Do unieszkodliwiania używać 

materiałów absorbujących. Produktami spalania jest para wodna, tlenki węgla oraz inne toksyczne 

gazy. 

 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z produktem 

Składniki odparowujące z preparatu z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe. 

5.3 Informacje dla straży pożarnej. 

Strażacy powinni używać aparatów izolujących drogi oddechowe. 

 

Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 

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

Środki ochrony 

indywidualnej 
Patrz punkt 8 

 

 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Sposób postępowania 

Usunąć wszelkie potencjalne źródła zapłonu, zabezpieczyć uszkodzone opakowania, zebraną ciecz 

ze zniszczonych opakowań umieścić w opakowaniu zastępczym i przekazać do utylizacji. Nie 

doprowadzać do nadmiernego zanieczyszczania i nasączania ubrania roboczego preparatem. 

 

 

6.3 Metody i materiały zaoobiegajace rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

 

Unieszkodliwianie 

skażenia 

Uwaga: obszar zagrożony wybuchem. 

 

 

 

Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi 

iskrzących); pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody; zabezpieczyć kratki i studzienki 

ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu            z uwalniającym się preparatem; jeśli to możliwe, 

zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w 
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szczelnym opakowaniu ochronnym); rozlaną ciecz przysypać niepalnym materiałem chłonnym, 

zebrać do zamykanego pojemnika; zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. 

 

 

SEKCJA 7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie 

Ogólne zasady 

bezpiecznego 

stosowania: 

Unikać kontaktu preparatu z oczami i drogami oddechowymi. Nie przechowywać razem  z 

paszami dla zwierząt i żywnością.  Nie jeść i nie pić                                       w pomieszczeniach 

roboczych. Pusty pojemnik oraz pojemnik zawierający pozostałość produktu usuwać jak odpad 

niebezpieczny. Postępować zgodnie            z kartą charakterystyki lub informacjami zawartymi na 

etykiecie. Regularnie usuwać pozostałości produktu.  

Ogólne zasady 

przeciwpożarowe: 

Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego. Nie palić tytoniu podczas 

stosowania preparatu. Zagrożenie pożarem. Nie używać narzędzi  iskrzących i otwartego ognia. 

Magazynowanie: 

Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i 

zapłonu. Przechowywać w temperaturze poniżej 50 ºC (zalecana 5-35 ºC). Przechowywać z dala 

od produktów utleniających, silnych zasad                  i kwasów. Stosować środki ochrony 

indywidualnej.   

 

SEKCJA 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 

 

Nazwa substancji 
NDS NDSCh NDSP 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 

Etanol 1900 - - 

Butan 1900 3000 - 

Izobutan  - - - 

Propan 1800 - - 

              

Środki ochrony 

indywidualnej 

Drogi oddechowe Nie wymagane  

Ręce Nie wymagane 

Oczy Nie wymagane  

Skóra i ciało Nie wymagane  

Ogólne środki 

higieniczne i 

bezpiecznego 

stosowania 

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 

Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. 

Po skończonej pracy oraz podczas przerw umyć ręce. 

 

 

Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

 

Stan fizyczny ciecz, aerozol 

Zapach produktu komponentów zapachowych  

Kolor bezbarwny 

Gęstość względna 
0,81 – 0,83 g/cm³ płyn 

0,52-0,58 g/cm³ gaz 

Temperatura wrzenia 42-78°C 

Temperatura zapłonu 120°C 

Granica wybuchowości: Dolna: 1,5% 

 Górna: 12% 

SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność 

 

10.1 Reaktywność : Produkt stabilny w normalnych warunkach przechowywania, stosowania i transportu 

 

10.2 Stabilność: produkt w warunkach właściwego przechowywania jest stabilny 

 

10.3 Warunki, jakich należy unikać: źródła zapłonu, wysoka temperatura, materiały iskrzące  

 

10.4 Materiały, jakich należy unikać: nie są znane. 

 

10.5 Niebezpieczne produkty spalania/rozkładu: w środowisku pożaru wydzielają się tlenki węgla i inne toksyczne gazy 

(cyjanowodór, tlenki azotu) 

 

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne 

Propan 

Krótkotrwałe narażenie na propan o stężeniach poniżej 18 000 mg/m³ nie wywoływało żadnych skutków u ludzi, a narażenie na związek 

o stężeniu 180 000 mg/m³ powodowało u osób narażonych zawroty głowy. Oblanie skóry ciekłym propanem powodowało uszkodzenie 

skóry, które mogło prowadzić do powstania martwicy. Stwierdzono, na podstawie wyników badań nad toksycznością ostrą propanu, na 

który narażano świnki morskie, że dopiero związek o stężeniach 43 000 ÷ 52 000 mg/m³ powoduje wystąpienie nieregularnego oddechu 

– pierwszego skutku działania propanu, a działanie depresyjne na OUN stwierdzono po narażeniu na związek o stężeniu 90 000 mg/m³. 

U małp narażanych na propan o stężeniu 1350 mg/m³ w ciągu 90 dni nie stwierdzono żadnych zmian. W dostępnym piśmiennictwie nie 

znaleziono danych na temat rakotwórczego działania propanu, a wyniki badania działania mutagennego testem Ames’a dały wynik 
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negatywny. Wchłanianie propanu odbywa się głównie w drogach oddechowych. Informacje o stężeniach tkankowych propanu u ludzi 

pochodzą z wyników badań pośmiertnych – największe stężenia stwierdzano w tkance tłuszczowej, mózgu, wątrobie, nerkach, płucach i 

we krwi. Propan może wydalać się z powietrzem wydechowym i z moczem. Propan jest związkiem, powodującym asfiksję (uduszenie), 

ponieważ wypiera tlen z powietrza, może także działać depresyjnie na OUN. 

  

Etanol 
Z obserwacji na ludziach wynika, że etanol w stężeniach powyżej 9400 mg/m³ działa drażniąco na oczy i górne drogi oddechowe. Nie 

ma informacji na temat zatruć tym związkiem oraz odnośnie do układowych zmian patologicznych u ludzi w warunkach przemysłowych. 

Ostra toksyczność etanolu u zwierząt laboratoryjnych jest znikoma. Natomiast duże dawki etanolu zarówno u ludzi jak i zwierząt 

działają fetotoksycznie i teratogennie. Ponadto etanol może być promotorem procesu nowotworowego w obrębie przełyku, żołądka i 

wątroby.  

 

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne 

 

Preparat nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Brak danych toksykologicznych.  

 

SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami 

 

Usuwanie 

produktu 

Nie usuwać do kanalizacji. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odzysk lub unieszkodliwianie  

odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Kod odpadu 

16 05 04* - gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne 

15 0104 – opakowania z metali, 

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury. 

Usuwanie 

opakowania 

Nie zrzucać do środowiska opakowań z pozostałością produktu. Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie 

przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób likwidacji: spalanie odpadów niebezpiecznych nie 

zawierających związków chlorowcoorganicznych ... 

 

SEKCJA 14. Informacje o transporcie 

 

Numer UN 1950 

Transport Drogowy RID/ADR 
Klasa: 2 

Grupa pakowania: II 

 

SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

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

Kartę sporządzono wg Rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 w sprawie rejestracji, oceny, 

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ... 

oraz 

1) ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 ze zm.), 

2) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1588). 

3) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu 

klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 174, poz. 1222), 

4) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 

preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679), 

5) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich 

klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674) 

6) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650), 

7) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10.10.2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 121, poz. 1769) 

8) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ze zm.) 

9) ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.), 

10) umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych ADR, 

11) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.), 

12) rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 260, poz. 2595), 

13) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.12.2005 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe 

(Dz. U. Nr 263, poz. 2199) 

 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego. 

       Dokonano 

SEKCJA 16. Inne informacje 

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki dotyczą tylko i wyłącznie tego produktu. Produkt został sklasyfikowany według reguł 

klasyfikacji tak, aby użytkownik, który stosuje produkt był zapoznany z zagrożeniami dla zdrowia i środowiska. Kartę sporządzono 

zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

Dokument nie jest Świadectwem Jakości produktu. 

Dostosowano kartę charakterystyki do obowiązującego aktualnie wzoru karty charakterystyki oraz sklasyfikowano preparat wg 

aktualnych reguł klasyfikacji. Wykaz przepisów podano w punkcie 15.  

 


