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KARTA CHARAKTERYSTYKI Data 
wydania 

17 sierpnia 2018 r. 
Numer 
dokumentu 

10010001EU_en 
Aktualizacja 0 
Data 
aktualizacji 

17 sierpnia 2018 r. 

AD JEWELRY CLEANER Model Nr: 772EU 

 
1.1. Identyfikator produktu   
Postać wyrobu : Mieszanina 
Nazwa własna : AD Jewelry Cleaner 
Kod produktu : EU SDS 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane  
1.2.1. Istotne zastosowania zidentyfikowane 
Przeznaczony dla wszystkich konsumentów 
Wykorzystanie substancji / mieszaniny : Środek czyszczący do biżuterii 

 
1.2.2. Zastosowania odradzane 
Brak dostępnych informacji dodatkowych 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  
Wytwórca 
Connoisseurs Products Corporation 
17 Presidential Way 
Woburn, MA 01801-1040 
http://www.connoisseurs.com  

 

Dostawca na terenie UE: 
Goodman Brothers 
32 Jarvis Gate 
Sutton St. James 
Spaulding 
Links, PE12 OEP 
United Kingdom 44 (0) 1223 828718 

 

1.4. Numer telefonu alarmowego  
Numer telefonu alarmowego : Chemtrec: 1 (703) 527-3887 (24 hrs) 

 

 
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]Mieszaniny/substancje: SDS UE 2015: Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

2015/830 (REACH Załącznik II) 
Nie sklasyfikowano 

Niekorzystne efekty fizykochemiczne, zdrowotne i środowiskowe 
Brak dostępnych informacji dodatkowych 
2.2. Elementy oznakowania  
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
Nie stosuje się oznakowania 
2.3. Inne zagrożenia  
Brak dostępnych informacji dodatkowych 

 

 

Nie dotyczy 
3.2. Mieszaniny  

 

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

Alkohole, C12-15, etoksylowane (CAS-Nr.) 68131-39-5 
(WE-Nr.) 500-195-7 

1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 

3.1. Substancje 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
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   Aquatic Chronic 3, H412 

Pełny tekst zwrotów H: patrz sekcja 16 
 

 

Ogólne środki pierwszej pomocy : Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku złego 
samopoczucia, zasięgnąć porady lekarza (pokazać etykietę, jeżeli to możliwe). 

Środki pierwszej pomocy w razie dostania się do dróg oddechowych : Nie przewiduje się, aby stanowił istotne zagrożenie w wyniku wdychania w 
spodziewanych warunkach normalnego stosowania. 

Środki pierwszej pomocy w razie kontaktu ze skórą : Nie przewiduje się, aby stanowił istotne zagrożenie w wyniku kontaktu ze skórą w 
przewidywanych warunkach normalnego stosowania. W przypadku wystąpienia 
podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Środki pierwszej pomocy w razie kontaktu z oczami : W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. 

Środki pierwszej pomocy w razie spożycia : Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. Zwrócić się o natychmiastową pomoc lekarską. 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  
Objawy/skutki w razie dostania się do dróg oddechowych : Nie przewiduje się, aby stanowił istotne zagrożenie w wyniku wdychania w spodziewanych 

warunkach normalnego stosowania. 

Objawy/skutki w razie kontaktu ze skórą : W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się 
pod opiekę lekarza. 

Objawy/skutki w razie kontaktu z oczami : Nie przewiduje się, aby stanowił istotne zagrożenie w wyniku kontaktu z oczami w 
przewidywanych warunkach normalnego stosowania. 

Objawy/skutki w razie spożycia : NIE wywoływać wymiotów. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może być 
szkodliwe. 

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

 

 

Odpowiednie środki gaśnicze : Piana. Suchy proszek. Ditlenek węgla. Rozpylona woda. Piasek. 

Niewłaściwe środki gaśnicze : Nie stosować silnego strumienia wody. 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  
Zagrożenie pożarowe : Spalanie może wytwarzać drażniące opary. minimalne zagrożenie pożarowe. 

Zagrożenie wybuchem : Nie są znane. 

Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku pożaru : dym. Tlenek węgla. Ditlenek węgla. 
5.3. Informacje dla straży pożarnej  
Instrukcje postępowania w przypadku pożaru : Używać rozpylonej wody lub mgły do chłodzenia narażonych pojemników. Zachować 

ostrożność podczas zwalczania pożaru chemikaliów. Nie dopuścić do przedostania się 
wody po gaszeniu pożaru do środowiska. 

Specjalne wyposażenie ochronne dla straży pożarnej : Nie wchodzić do strefy pożaru bez odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym ochrony 
dróg oddechowych. 

 

 

Środki ogólne : Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 
 

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 
Procedury w sytuacjach awaryjnych : Ewakuować wszystkie osoby, które nie są niezbędne. 

 
6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 
Wyposażenie ochronne : Zapewnić odpowiednią ochronę personelu przeprowadzającego czyszczenie. 
Procedury w sytuacjach awaryjnych : Zapewnić wentylację obszaru. 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  
Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska. 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia  
Zapobieganie rozprzestrzenianiu : Nie są wymagane żadne dodatkowe środki zarządzania ryzykiem. 
Metody służące do usuwania : Zebrać wyciek jak najszybciej za pomocą obojętnych ciał stałych, takich jak glina lub ziemia 

okrzemkowa. Zebrać wyciek. Przechowywać z dala od innych materiałów. 
6.4. Odniesienia do innych sekcji  
W celu uzyskania dalszych informacji patrz sekcja 8: „Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej”. Odnośnie do usuwania pozostałości patrz sekcja 
13: „Postępowanie z odpadami”. 

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

5.1. Środki gaśnicze 

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

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
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Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania : Zapewnić odpowiednią wentylację w obszarze przetwarzania w celu uniknięcia 
tworzenia się oparów. 

Środki higieny : Myć ręce i inne narażone miejsca łagodnym mydłem i wodą przed jedzeniem, piciem 
lub paleniem, a także przy wyjściu z pracy. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności  
Warunki przechowywania : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku, w chłodnym, odpowiednio 

wietrzonym miejscu, z dala od: Materiały niezgodne. Nieużywane pojemniki należy 
zamykać. 

Materiały niezgodne : Silne kwasy, zasady. 
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe  
Patrz sekcja 1. 

 
 SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Siarczan amonu (7783-20-2)  
Bułgaria OEL TWA (mg/m³)  
Łotwa OEL TWA (mg/m³) 
8.2. Kontrola narażenia  
Stosowne techniczne środki kontroli: 
Zapewnić odpowiednią wentylację. Zapewnić wyciąg lokalny lub ogólną wentylację pomieszczenia w celu zmniejszenia stężenia oparów. 

Środki ochrony osobistej: 
Unikać wszelkiego niepotrzebnego narażenia. 

 

Materiały odpowiednie dla odzieży ochronnej: 
Używać odpowiedniej odzieży roboczej 
Ochronę rąk: 
Stosować rękawice ochronne. 
Ochrona oczu: 
Okulary ochronne 
Ochrona skóry i ciała: 
Niewymagany w normalnych warunkach użytkowania 
Ochrona dróg oddechowych: 
Niewymagany w normalnych warunkach użytkowania 

Inne informacje: 
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania. 

 

 

Stan fizyczny : Ciecz 
Barwa : Bezbarwna. 
Zapach : Kwiatowo-cytrusowy. 
Próg zapachu : Brak dostępnych danych 
pH : 9.0 
Względna szybkość parowania (octan butylu = 1) : Brak dostępnych danych 
Temperatura topnienia : Brak dostępnych danych 
Temperatura krzepnięcia : Brak dostępnych danych 
Temperatura wrzenia : 100 °C 
Temperatura zapłonu : Brak dostępnych danych 
Temperatura samozapłonu : Brak dostępnych danych 
Temperatura rozkładu : Brak dostępnych danych 
Palność (ciała stałego, gazu) : Nie dotyczy 
Prężność par : Brak dostępnych danych 
Względna gęstość pary w temp. 20°C : Brak dostępnych danych 
Gęstość względna : Brak dostępnych danych 
Gęstość : 1 g/ml 
Rozpuszczalność : rozpuszczalny w wodzie. 
Log Pow : Brak dostępnych danych 
Lepkość kinematyczna : Brak dostępnych danych 
Lepkość dynamiczna : Brak dostępnych danych 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne  
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Właściwości wybuchowe : Brak dostępnych danych 
Właściwości utleniające : Brak dostępnych danych 
Granice wybuchowości : Brak dostępnych danych 

9.2. Inne informacje  
Brak dostępnych informacji dodatkowych 

 

 

Brak w normalnych warunkach. 
10.2. Stabilność chemiczna  
Stabilny w normalnych warunkach. 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  
Niebezpieczna polimeryzacja nie wystąpi. 
10.4. Warunki, których należy unikać  
Brak dostępnych informacji dodatkowych 
10.5. Materiały niezgodne  
Brak dostępnych informacji dodatkowych 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
Spalanie może wytwarzać drażniące opary. dym. Tlenek węgla. Ditlenek węgla. 

 

 

Toksyczność ostra (droga pokarmowa) : Nie sklasyfikowano 
Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę) : Nie sklasyfikowano 
Toksyczność ostra (przez drogi oddechowe) : Nie sklasyfikowano 
Informacje uzupełniające : W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione 

 

Alkohole, C12-15, etoksylowane (68131-39-5) 
LD50 droga doustna, szczur 1600 mg/kg 
LD50, przez skórę, królik 2500 mg/kg 
Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowano (W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione)  

pH: 9.0 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy : Nie sklasyfikowano (W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione)  

pH: 9.0 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę : Nie sklasyfikowano (W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione) 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowano (W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione) 
Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowano 
Informacje uzupełniające : W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione 

 
Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowano 
Informacje uzupełniające : W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione 
STOT – narażenie jednorazowe : Nie sklasyfikowano 
Informacje uzupełniające : W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione 
STOT – narażenie wielokrotne : Nie sklasyfikowano 
Informacje uzupełniające : W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione 
Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowano 
Informacje uzupełniające : W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione 
Potencjalne skutki niepożądane na zdrowie człowieka i ich objawy : W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione. 

 
 

 

Ekologia – informacje ogólne : Ten produkt nie jest niebezpieczny. Części składowe produktu nie są sklasyfikowane 
jako niebezpieczne dla środowiska. Niemniej jednak nie wyklucza to możliwości, że 
znaczne lub częste wycieki będą mieć szkodliwy lub niekorzystny wpływ na 
środowisko. 

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego : Nie sklasyfikowano 
Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego : Nie sklasyfikowano 

 
AD Jewelry Cleaner 2016  
Trwałość i zdolność do rozkładu Nie ustalono. 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
AD Jewelry Cleaner 2016  

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  
 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

12.1. Toksyczność 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

10.1. Reaktywność 
SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność  
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  
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Zdolność do bioakumulacji Nie ustalono.  

 
 Brak dostępnych informacji dodatkowych 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  
Brak dostępnych informacji dodatkowych 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
Informacje uzupełniające : Unikać uwolnienia do środowiska. 

 

 

Zalecenia dotyczące usuwania produktu/opakowania : Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. 

Ekologia – klasyfikacja produktów odpadowych : Unikać uwolnienia do środowiska. 

 
SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu  
Zgodnie z ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. Numer UN (numer ONZ) 

Nie 
uregulowano 

Nie 
uregulowano 

Nie 
uregulowano 

Nie 
uregulowano 

Nie 
uregulowano 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie 

uregulowano 
Nie 

uregulowano 
Nie 

uregulowano 
Nie 

uregulowano 
Nie 

uregulowano 
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

Nie 
uregulowano 

Nie 
uregulowano 

Nie 
uregulowano 

Nie 
uregulowano 

Nie 
uregulowano 

14.4. Grupa pakowania 
Nie 

uregulowano 
Nie 

uregulowano 
Nie 

uregulowano 
Nie 

uregulowano 
Nie 

uregulowano 
14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Nie 
uregulowano 

Nie 
uregulowano 

Nie 
uregulowano 

Nie 
uregulowano 

Nie 
uregulowano 

Brak dostępnych dodatkowych informacji 
 

Transport lądowy 
Nie uregulowano  

Transport morski 

Nie uregulowano  

Transport lotniczy 
Nie uregulowano 

Śródlądowy transport wodny 
Nie uregulowano 

Transport kolejowy 
Nie uregulowano 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC  
Nie dotyczy 

 

 
15.1.1. Przepisy UE 

 
Nie zawiera żadnych substancji z ograniczeniami Załącznika XVII do rozporządzenia REACH 
Nie zawiera żadnych substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH 
Nie zawiera żadnych substancji z Załącznika XIV do rozporządzenia REACH 
Dyrektywa 2012/18/UE (SEVESO III) 

15.1.2. Przepisy krajowe 

Niemcy 
Odnośnik do AwSV : 
12 Rozporządzenie wdrażające ustawę federalną o kontroli imisji – 12.BImSchV : 

Holandia 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : 
SZW-lijst van mutagene stoffen : 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
 

12.4. Mobilność w glebie 

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

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami  
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych  
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NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : 

Dania 
Duńskie przepisy krajowe : 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego  
Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego 

 
SEKCJA 16: Inne informacje  
Skróty i akronimy: 
CLP Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i 

pakowania; Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 
 REACH - Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane 

ograniczenia w zakresie chemikaliów 
 PBT - substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i 

toksyczna 
 vPvB - bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do 

bioakumulacji 
Źródła kluczowych danych : ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16  

grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i 
uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006. 

Inne informacje : Brak. 
 

Pełny tekst zwrotów H i zwrotów EUH: 
Acute Tox. 4 (Oral) Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożeń 4 
Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie 

ostre, kategoria 1 
Aquatic Chronic 3 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnegoo – 

zagrożenie przewlekłe, kategoria 3 
Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, 

kategoria 1 
Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe 

skutki. 
 

SDS UE (REACH Załącznik II) 
Niniejsze informacje opierają się na naszym obecnym stanie wiedzy i mają na celu opisanie produktu wyłącznie dla celów ochrony zdrowia, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Dlatego też nie 
stanowią gwarancji co do szczególnych właściwości produktu 


