
Karta charakterystki
zgoodnie z rozporzadzeniem(WE) nr 1907/2006 (REACH) ze 
zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 453/2010 oraz 

rozporządzeniem (UE) 2015/830

PROSZEK DO CZYSZCZENIA KOMINÓW

Strona 1 z  6

Data sporządzenia: 28-08-2017 
Data poprawki: 10-04-2018
Wersja 2

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu:

Inne sposoby identyfikacji: SKUTECZNY ŚRODEK DO USUWANIA SMOŁY KONCENTRAT (PROSZEK)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:  Przeznaczony do 
czyszczenia przewodów kominowych, kominków i urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Chroni komin przed 
osadzaniem się smoły, kreozotu i sadzy. Może być stosowany z następującymi rodzajami paliwa: drewnem i węglem. 
Produkt pakowany w plastikowe opakowania po 0,5 kg lub 1 kg.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

JSC “HANSA Trijų artelė“ 

Topolių g. 6, LT-56336 Rumšiškės, Kaišiadorių r., Lithuania 

Producent:
Adres:

Telefon/fax: + 370 37 75 05 00

E-mail: info@hansaflame.com; www.hansaflame.com 

info@hansaflame.com 

Litewskie biuro do spraw kontroli i informacji 
o intoksykacji,

tel.: + 370~5 236 20 52, 

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej 
za kartę charakterystyki:

1.4. Numer telefonu alarmowego:

SEKCJA 2 : Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

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

Klasy i kategorie zagrożenia Określenie zagrożeń 

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 H318 

Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego– zagrożenie ostre H400 

Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 
kategoria 1

H410 

Uwaga: Teksty zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia(H) podane są w podrozdziale 2.2. and sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania 
Informacje o składnikach 
niebezpiecznych:

Słowo sygnałowe:         Wng
Zawiera pentahydrat siarczanu miedzi.

UWAGA!

Piktogramy zagrożenia   
(Piktogramy GHS):

GHS05 GHS09 Określenie zagrożeń:

H318 

H410 

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe

brak Dodatkowe określenie zagrożeń:

Określenie środków ostrożności:

P102 

P261 

Chronić przed dzieci.
Unikać wdychania pyłu.
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Р264 

P305+P351+P338 

P310 

P301+P330 

P302 + P352 

P273 

P501 

Dokładnie umyć ręce po użyciu.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie przemywać wodą przez 
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać.
Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 
Unikać uwolnienia do środowiska.
Puste opakowanie należy oddać do recyklingu zgodnie z przepisami lokalnymi, 

Nie dotyczy. Produkt nie zawiera 

regionalnymi lub krajowymi.
Zgodnie z Rozporządzeniami 648/2004/WE i 907/2006/WE o detergentach:

substancji powierzchniowo czynnych.
Inne informacje:

Nie dotyczyZabezpieczenie przed dziećmi:
Zabezpieczenie wyczuwalne 
dotykiem: Nie dotyczy

2.3. Inne zagrożenia 
Kryteria dla PBT i vPvB:
Efekty fizyczne/
chemiczne:

Nie dotyczy -  tylko substancje nieorganiczne.

Mieszkanka nie jest palna.

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach 
3.2. Mieszanina - składniki, które należy podać w karcie charakterystyki:

Nr WE Nr CAS
Międzynarodowa Identyfikacja 

Substancji Chemicznych Stężenie, masy

% 

Klasyfikacja według Rozporządzenia 
CLP (WE) nr 1272/2008/WE 

231–847–6 7758–99–8 

Pentahydrat siarczanu miedzi* 

Nr rejestracyjny REACH: 
01-2119520566-40-xxxx

10 < C < 15 

Acute Tox. 4;  

Eye Dam. 1; 

Aquatic Acute 1;  

Aquatic Chronic 1; 

M = 10 

H302 

H318 

H400 

H410 

235-186-4 12125-02-9 

Chlorek amonu

Nr rejestracyjny REACH:
01-2119489385-24-xxxx

5 < C < 10 
Acute Tox. 4; 

Eye Irrit. 2; 

H302 

H319 

Uwaga: * Klasyfikacja pentahydratu siarczanu miedzi wskazana zgodnie z rozporządzeniem 2016/1179/UE.

Pełen tekst klas, kategorii i określeń zagrożeń (H) oraz dodatkowych określeń zagrożeń (EUH) wskazano w Sekcji 16.

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy 
Informacje ogólne:        W razie wątpliwości lub gdy objawy się utrzymują, zasięgnąć porady lekarza. Nigdy nie 
podawać nic drogą ustną osobie nieprzytomnej. Niezwłocznie zadzwonić CENTRUM ZATRUĆ lub wezwać lekarza.  
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Wdychanie pyłu:

Kontakt ze skórą:

Kontakt z oczami:

Zalecany kontakt ze świeżym powietrzem, odpoczynek. Jeśli objawy 
utrzymują się, skontaktować się z lekarzem.
Umyć dużą ilością wody i mydła.
Delikatnie przemywać wodą przez kilka minut. Wyjąc soczewki kontaktowe, 

jeżeli były założone i można to łatwo zrobić. Dalej przepłukiwać przez 10 – 15 minut od czasu do czasu unosząc 
górną i dolną powiekę. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Połknięcie: Przepłukać usta. NIE powodować wymiotów. Podać do picia dużą ilość wody. Skontaktować 
się z lekarzem.
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4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy i skutki narażenia: Pył powoduje poważne podrażnienie oczu, może 
spowodować poważne uszkodzenie oczu. Małe kryształki mogą powodować mechaniczne uszkodzenia oczu. 
Nadmierna ilość może działać drażniąco na skórę i powodować zaczerwienienie, zwłaszcza jeśli skóra jest wilgotna. 
Więcej informacji przedstawiono w Sekcji 11.

4.3. Wskazanie potrzebnych niezwłocznych działań lekarskich i specjalnego leczenia: Objawy zatrucia często 
pojawiają się dopiero po upływie 48 godzin. Brak swoistego antidotum – leczenie objawowe. 
Sekcja 5: Środki ochrony przeciwpożarowej

Produkt nie jest palny. W przypadku pożaru w pobliżu: użyć odpowiednich środków 5.1. Środki gaśnicze:

gaśniczych.

Spalanie termiczne w wysokich temperaturach emituje tlenki
fosforu, chlorek wodoru, tlenki siarki, amoniak.

5.2. Klasyfikacja zagrożeń powodowanych przez 
mieszaninę:   . 

5.3. Porady dla strażaków: Gasić zgodnie z właściwościami materiałów palnych.

Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Ostrzeżenia osobiste, wyposażenie ochronne i procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych: Po 
wycieku większej ilości preparatu unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać pyłu. Nosić odpowiedni sprzęt 
ochrony osobistej, jak określono w sekcji 8.
6.2. Ostrzeżenia środowiskowe: Trzymać z dala od kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

6.3. Metody i materiały opanowywania i sprzątania: Rozsypany produkt zmieść do pojemników; w razie potrzeby 
najpierw zwilżyć, aby zapobiec pyleniu. Oczyścić i przetrzeć wilgotną szmatką lub zmyć wodą podłogę, na której 
został rozlany produkt.       

Odpowiednie środki ochrony przedstawiono w sekcji 8, wymogi dotyczące 6.4. Odniesienia do innych sekcji:
utylizacji przedstawiono w sekcji 13.

Sekcja 7: Przeładunek i przechowywanie 
7.1. Ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego 
przeładunku : Używać jedynie do celów wskazanych na etykiecie. Umyć ręce po użyciu.

7.2. Warunki bezpiecznego przechowywania wraz z niezgodnościami: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. 
Chronić paczki przed uszkodzeniami fizycznymi. Substancje niezgodne: silne kwasy

7.3. Określone zastosowania końcowe: Zobacz 1.2.

Sekcja 8: Kontrola narażenia/ochrona osobista 

8.1. Parametry kontroli 

Dopuszczalne stężenie w środowisku pracy: chlorek amonu: TLV (jako opar) - 10 mg/m³ (as TWA), 20 mg/m³ 
(as STEL), (ACGIH 1998); 

TLV - 

TWA - 
STEL - 
ACGIH - 

siarczan miedzi: TLV: (as copper) 1 mg/m³ as TWA; (ACGIH 2004). 
Maksymalna dopuszczalna wartość stężenia ozonu
Średnia ważona czasu
Krótkoterminowe ograniczenie ekspozycji
Amerykańska Konferencja Rządowych Higienistów Przemysłowych

Chronić przed rozlaniem mieszaniny.

8.2. Środki kontroli narażenia
8.2.1. Odpowiednie inżynieryjne środki 
kontroli 

8.2.2. Środki ochrony osobistej
Jeśli konieczne - okulary i gogle ochronne, maskaa) Ochrona oczu/twarzy:

b) Ochrona skóry:            Nosić odpowiednie rękawiczki, aby zapobiec narażeniu skóry.
c) Ochrona dróg oddechowych: W szczególnych wypadkach - maski z filtrami przeciwpyłowymi (typu P1 

or P2 according EN 143), filtrowane maski odechowe FFP1 or FFP2 (EN149).
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d) Zagrożenia termiczne:
8.2.3. Środowiskowa kontrola 

narażenia:

Nie dotyczy.

Chronić przed rozlaniem. Nie wylewać do 
kanalizacji.

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

(a) Wygląd:
Mieszanina niebieskawych, białych i lekko szarych drobnych 
kryształków / proszku

(b) Zapach: Bezwonny

(c) Próg zapachowy: Nie dotyczy
(d) pH: Nie dotyczy
(e) Temperatura topnienia/krzepnięcia: ~ 600°C ÷ 2000 °C 
(f) Początkowa temp. wrzenia i zakres temp. wrzenia             Nie dotyczy
(g) Punkt zapłonu: Nie dotyczy
(h) Prędkość odparowywania: Nie dotyczy
(i) Palność (stan stały, gazowy): Niepalny
(j) Dolna granica wybuchowości, % objętość w powietrzu     Nie dotyczy 
(k) Ciśnienie pary: Nie dotyczy
(l) Gęstość pary (powietrze = 1): Nie dotyczy
(m) Gęstość względna w 20 C: Ok. 1,5 – 2 (luzem)

(n) Rozpuszczalność w wodzie: Niektóre składniki rozpuszczalne w wodzie (~ 10 – 20 g/l at 20oC)
(o) Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Nie dotyczy - substancje nieorganiczne
(p)Temperatura samo-zapłonu: Nie dotyczy

(q) Temperatura rozkładu:
> 250 °C - całkowite odwodnienie pentahydratu siarczanu miedzi > 

500 °C - rozkład niektórych składników

(r) Lepkość: Nie dotyczy
(s) Właściwości wybuchowe: Nie dotyczy
(t) Właściwości utleniające: Niektóre składniki mają właściwości utleniające.

9.3. Inne informacje: Brak

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność:

10.2. Stabilność chemiczna:

10.3. Możliwość reakcji 
niebezpiecznych:
10.4. Warunki, których należy unikać:
10.5. Niekompatybilne materiały: 

Niektóre składniki reagują z silnymi kwasami.
Stabilne.

Nieznana.

Przechowywanie w mokrym środowisku.
Silne kwasy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu Mieszanina rozkłada się podczas ogrzewania w temperaturze powyżej 
500oC wydzielając opary i gazy w tym tlenki różnych metali, tlenki fosforu, tlenki siarki chlorowodór, amoniak, 
tlenki azotu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje o wpływie toksycznym:

(a) Ostra toksyczność:Brak dokładnych informacji dla mieszaniny. Produkt metodą liczenia z wykorzystaniem przeliczonych 
 oszacowań punktowych toksyczności ostrej. Mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

(b) Podrażnienie skóry/działanie żrące: W oparciu o nową klasyfikację pentahydratu siarczanu miedzi, ustanowionej rozporządzeniem
 2016/1179/UE, składniki, których kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Może powodować od słabego do umiarkowanego podrażnienia.
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(c) Poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu:  W oparciu o nową klasyfikację pentahydratu siarczanu miedzi, ustanowioną rozporządzeniem 
2016/1179/UE, mieszanina została sklasyfikowana metodą liczenia jako powodująca poważne uszkodzenie oczu.

(d) Uczulenie wziewne lub skórne: W oparciu o dostępne dane i składniki, nie spełniono kryteriów klasyfikacji.

(e) Mutagenność dla komórek rozrodczych:
(f) Rakotwórczość:
(g) Reprotoksyczność:
(h) Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOS)

-  narażenie pojedyncze:
(i) Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOS) 

-narażenie wielokrotne:
(j) Niebezpieczeństwo wdychania :

W oparciu o dostępne dane i składniki, nie spełniono kryteriów klasyfikacji.

W oparciu o dostępne dane i składniki, nie spełniono kryteriów klasyfikacji.

Nie dotyczy 

Informacje o prawdopodobnych drogach narażenia, objawach związanych z charakterystyką 
fizyczną, chemiczną i toksykologiczną:

Wdychanie pyłu:

Kontakt ze skórą: 

Kontakt z oczami:

Ból gardła. Kaszel. Substancja może zostać wchłonięta przez organizm.      
Może powodować od słabego do umiarkowanego podrażnienie skóry 
i zaczerwienienie, jeśli skóra jest wrażliwa lub wilgotna.
Pył powoduje poważne podrażnienie oczu, może powodować poważne 
uszkodzenie oczu. Małe kryształki mogą powodować mechaniczne uszkodzenia 
oczu.
Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Biegunka. Nudności. Wymioty. Możliwe inne 
objawy zatrucia 

Połknięcie: 

Opóźnione i bezpośrednie oraz chroniczne efekty narażenia krótkotrwałego i chronicznego:  Niektóre składniki mogą zostać wchłonięte 
przez organizm. Związki miedzi mogą mieć wpływ na krew, nerki i wątrobę, powodując niedokrwistość hemolityczną, uszkodzenie nerek 
i wątroby.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność: Związki miedzi są bardzo toksyczne dla bezkręgowców, takich jak rozwielitki, owady.
Większość składników rozpuszcza się w wodzie - rozpada się na jony 

Bioakumulacja związków miedzi może zachodzić wzdłuż łańcucha 

12.2. Czas trwania i degradowalność: 
i dysperguje. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji: 
pokarmowego, np. u ryb. 

12.4. Mobilność w glebie: Brak danych.

Nie dotyczy12.5. Wyniki oceny PBT i vPvB:

12.6. Inne szkodliwe wpływy: Brak danych.

SECTION 13: Kwestie utylizacji
13.1. Metody oczyszczania ścieków:: Kod odpadu WE 06 03 13. NIE dopuścić do przedostania się tej substancji 
chemicznej do środowiska. Użycie lub zanieczyszczenie tego produktu może zmienić opcje gospodarowania 
odpadami. Należy zapoznać się z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji, aby określić klasyfikację 
utylizacji i dopuszczalne metody utylizacji.

SEKCJA 14: Informacje na temat transportu (RID/ADR)

 14.1. 

 14.2. 

 14.3. 

 14.4. 

Nie dotyczy 
Nie dotyczy 
Nie dotyczy
Nie dotyczy

 14.5. 

Numer ONZ:

Właściwa nazwa transportowa ONZ: 
Klasy ryzyka transportowego: 
Grupa pakowania:
Klasy ryzyka transportowego: Nie dotyczy, ograniczone ilości (LQ) – 5 kg*

*Uwaga: towary pakowane w ilościach ograniczonych 5 kg nie podlegają przepisom ADR /RID/IMDG/IATA
Paczki muszą być zapieczętowane, umieszczone w sposób wykluczający 14.6. Specjalne ostrzeżenia dla użytkownika:

ryzyko uszkodzenia mechanicznego. 

14.7. Transport luzem zgodnie z Aneksem II MARPOL73/78 i Kodeksem IBC: Nie dotyczy
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15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Nie ma dla mieszaniny, są dla składników.

SEKCJA 16: Pozostałe informacje
Pełen tekst klas, kategorii i określeń zagrożeń oraz dodatkowych określeń zagrożeń i innych skrótów podano
w Sekcji 2 i 3.

Klasy i kategorie zagrożenia 
Określenia zagrożeń i dodatkowe 

określenia zagrożeń 

Acute Tox. 4 Ostra toksyczność, kategoria 4 H302 Szkodliwy w przypadku połknięcia. 

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu, kategoria 1  H318 Powoduje poważne uszkodzenia oczu. 
Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu, kategoria 2  H319 Powoduje poważne podrażnienia oczu. 

Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego– zagrożenie ostre H400 Bardzo toksyczny dla środowiska wodnego. 

Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie 
przewlekłe, kategoria 1

H410 Bardzo toksyczny dla środowiska 
wodnego, długotrwały efekt. 

M m - factor’ 

Informacje wykorzystane do stworzenia niniejszego dokumentu otrzymane od producentów składników chemicznych 
i inne źródła odnoszące się do elementów składowych przedmiotowego produktu.

Informacje podawane są bez jakichkolwiek gwarancji, ani wyrażonych bezpośrednio, ani dorozumianych. Służą one 
wyłącznie pomocy w ocenie odpowiedniości i poprawnego użytkowania produktu i wdrażania procedur 
bezpieczeństwa.
Informacje tu zawarte mogą być łączone z innymi informacjami uzyskanymi przez Użytkownika celem określenia 
odpowiedniości przepisów i rozporządzeń krajowych i lokalnych.
Użytkownik produktu winien traktować te informacje jako uzupełnienie informacji zebranych przez siebie i winien 
podjąć niezależne decyzje dotyczące odpowiedniości i kompletności informacji pozyskanych ze wszystkich źródeł 
celem zapewnienia prawidłowego użytkowania tych materiałów. Koniec karty charakterystyki

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów
15.1. Przepisy bezpieczeństwa, dotyczące zdrowia i środowiska/ przepisy właściwe dla danej substancji lub
mieszaniny

-Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 dotyczące
rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczeń w użyciu substancji chemicznych (REACH), ustanawiające Europejską
Agencję Chemikaliów, zmieniająca Dyrektywę 1999/45/WE i uchylające Rozporządzenie Rady nr 793/93 oraz
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również Dyrektywy Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE oraz 2000/21/WE
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady o Rejestracji, Ocenie, Autoryzacji i Ograniczeniach w Użyciu Chemikaliów
(REACH)
- Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 o klasyfikacji,
oznaczaniu i pakowaniu substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające Dyrektywy 67/548/EWG oraz 1999/45/
WE, oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 zmieniające, na cele adaptacji do postępu
technicznego i naukowego, Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady o klasyfikacji,
etykietowaniu i pakowaniu substancji i mieszanek, tekst o znaczeniu dla EWG.
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2004 z dnia 23 lutego 2004 zmieniające Aneksy I i III do Rozporządzenia
(WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady o statystykach na temat odpadów.
-Umowa europejska dotycząca międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)




