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KARTA 
CHARAKTERYSTYKI 

Data wydania 17 sierpnia 2018 r. 
Numer 
dokumentu 

10010003EU_en 
Aktualizacja 1 
Data 
aktualizacji 

17 sierpnia 2018 r. 

AD Silver Jewelry Cleaner Model Nr: 773EU 

 
1.1. Identyfikator produktu  
Postać wyrobu : Mieszanina 
Nazwa własna : AD Silver 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) 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2 H319 
Rakotwórczości, kategoria 2 H351 
Szkodliwego działania na rozrodczość, kategoria 2 H361 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnegoo – zagrożenie             H412 
przewlekłe, kategoria 3 
Pełny tekst zwrotów H: patrz sekcja 16 

Niekorzystne efekty fizykochemiczne, zdrowotne i środowiskowe 
Brak dostępnych informacji dodatkowych 
2.2. Elementy oznakowania  
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] 
 Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) : 

 
 
 
 
 

GHS07 GHS08 
Hasła ostrzegawcze (CLP) : Uwaga 
Niebezpieczne składniki : Tiomocznik 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H319 - Działa drażniąco na oczy.  

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka. 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
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H361 - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub dziecko w łonie matki. 
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P102 - Chronić przed dziećmi. 
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. 
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.  
P308+P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 
lekarza. 
P405 - Przechowywać pod zamknięciem 
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych lub 
specjalnych, zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami. 

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] 

Tiomocznik (CAS-Nr.) 62-56-6 
(WE-Nr.) 200-543-5 
(WE Indeks-Nr.) 612-082-00-0 

7 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Carc. 2, H351 
Repr. 2, H361d 
Aquatic Chronic 2, H411 

Kwas siarkowy (CAS-Nr.) 7664-93-9 
(WE-Nr.) 231-639-5 
(WE Indeks-Nr.) 016-020-00-8 
(REACH-nr) niedostępne 

2 Skin Corr. 1A, H314 

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 
Aquatic Chronic 3, H412 

Poli(oksy-1,2-etanodiylo), alfa-undecylo-omega-
hydroksy- 

(CAS-Nr.) 34398-01-1 
(WE-Nr.) 500-084-3 

1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Irrit. 2, H319 

Specyficzne granice stężenia: 
Nazwa Identyfikator produktu Specyficzne granice stężenia 
Kwas siarkowy (CAS-Nr.) 7664-93-9 

(WE-Nr.) 231-639-5 
(WE Indeks-Nr.) 016-020-00-8 
(REACH-nr) niedostępne 

( 5 =<C < 15) Skin Irrit. 2, H315 
( 5 =<C < 15) Eye Irrit. 2, H319 
(C >= 15) Skin Corr. 1A, H314 

Pełny tekst zwrotów H: patrz sekcja 16 
 

 

Ogólne środki pierwszej pomocy : Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Podejrzewa się, że powoduje raka. 
W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Środki pierwszej pomocy w razie dostania się do dróg oddechowych : Zapewnić poszkodowanemu dostęp do świeżego powietrza. 
Zapewnić poszkodowanemu odpoczynek. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Środki pierwszej pomocy w razie kontaktu ze skórą : Usunąć skażone ubranie i umyć całą powierzchnię skóry łagodnym mydłem z wodą,  
a następnie spłukać ciepłą wodą. W przypadku utrzymywania się podrażnienia skóry zasięgnąć 
porady lekarza. 

Środki pierwszej pomocy w razie kontaktu z oczami : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 
usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: 
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

 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 : Może działać szkodliwie w następstwie wdychania. 
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 : Działa drażniąco na oczy. 
Objawy/skutki w razie spożycia : Może działać szkodliwie po połknięciu. 
Przewlekłe objawy : Podejrzewa się, że powoduje raka.  
  Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym  
Leczyć objawowo. 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

3.1. Substancje 
SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
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Odpowiednie środki gaśnicze : Piana. Suchy proszek. Ditlenek węgla. Rozpylona woda.  
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  
Unikać przedostania się do kanalizacji i wód publicznych. Powiadomić władze, jeżeli ciecz przedostanie się do kanalizacji lub wód publicznych. Unikać 
uwolnienia do środowiska. 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia  
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”. 

 

 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  : Zapewnić odpowiednią wentylację w obszarze przetwarzania w celu uniknięcia 
tworzenia się oparów . Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Nie 
używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. 

Środki higieny : Dokładnie umyć ręce po użyciu. 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 

Kwas siarkowy (7664-93-9)  
UE IOELV TWA (mg/m³) 0.05 mg/m³ (biorąc pod uwagę potencjalne 

ograniczenia i zakłócenia, które mają miejsce w 
obecności innych związków siarki – mgła) 

Austria MAK (mg/m³) 0.1 mg/m³ (odpowiada 0,05 mg/m3 frakcji torakalnej – 
frakcja wdychalna) 

Austria MAK Wartość krótkoterminowa (mg/m³) 0.2 mg/m³ (frakcja wdychalna) 
Belgia Dopuszczalna wartość (mg/m³) 0.2 mg/m³ 
Bułgaria OEL TWA (mg/m³) 0.05 mg/m³ (przy wyborze odpowiedniego sposobu do 

monitorowania narażenia należy uwzględnić 
potencjalne ograniczenia i interakcje, które mogą 
wystąpić w obecności innych związków siarki – 
aerozol wdychalny) 

Chorwacja        GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 0.05 mg/m³ 

5.1. Środki gaśnicze 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

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

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
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Cypr OEL TWA (mg/m³) 0.05 mg/m³ (para) 
Czechy Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 1 mg/m³ 

0.05 mg/m³ (skoncentrowana – mgła) 
Dania Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 0.05 mg/m³ (frakcja torakalna – mgła) 
Estonia OEL TWA (mg/m³) 1 mg/m³ (dym) 
Kwas siarkowy (7664-93-9) 
Finlandia HTP-arvo (8h) (mg/m³) 0.05 mg/m³ (frakcja torakalna) 
Finlandia HTP-arvo (15 min) 0.1 mg/m³ (frakcja torakalna) 
Francja VME (mg/m³) 0.05 mg/m³ (frakcja torakalna) 
Francja VLE (mg/m³) 3 mg/m³ 
Niemcy TRGS 900 dopuszczalne wartości narażenia 

zawodowego (mg/m³) 
0.1 mg/m³ (Ryzyko uszkodzenia zarodka lub płodu 
można wykluczyć, gdy przestrzegane są wartości 
AGW i BGW – frakcja wdychalna) 

Grecja OEL TWA (mg/m³) 0.05 mg/m³ (mgła) 
Węgry AK-érték 0.05 mg/m³ 
Irlandia OEL (8 godziny ref) (ppm) 0.05 ppm 
Irlandia OEL (15 minuty ref) (ppm) 0.15 ppm (obliczony) 
Włochy OEL TWA (mg/m³) 0.05 mg/m³ (Przy wyborze odpowiedniego sposobu do 

monitorowania narażenia należy uwzględnić 
potencjalne ograniczenia i interakcje, które mogą 
wystąpić w obecności innych związków siarki, frakcja 
wdychalna – frakcja torakalna, mgła) 

Łotwa OEL TWA (mg/m³) 0.05 mg/m³ (przy wyborze odpowiedniej metody 
monitorowania narażenia należy wziąć pod uwagę 
ewentualne ograniczenia i oddziaływania, które 
mogłoby być spowodowane przez obecność innych 
związków siarki - gęsta mgła, która jest zdefiniowana, 
jako frakcja torakalna) 

Litwa IPRV (mg/m³) 0.05 mg/m³ (para) 
Litwa TPRV (mg/m³) 3 mg/m³ (gęsta mgła – para) 
Luksemburg OEL TWA (mg/m³) 0.05 mg/m³ 
Malta OEL TWA (mg/m³) 0.05 mg/m³ (mgła) 
Holandia Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 0.05 mg/m³ (definiowana jako frakcja torakalna – mgła) 
Polska NDS (mg/m³) 0.05 mg/m³ (frakcja torakalna) 
Portugalia OEL TWA (mg/m³) 0.05 mg/m³ (frakcja torakalna - mgła) 
Rumunia OEL TWA (mg/m³) 0.05 mg/m³ (przy wyborze odpowiedniej metody 

monitorowania narażenia należy wziąć pod uwagę 
potencjalne ograniczenia i zakłócenia, jakie mogą 
powstać w obecności innych związków siarki) 

Słowacja NPHV (priemerná) (mg/m³) 0.1 mg/m³ 
Słowenia OEL TWA (mg/m³) 0.05 mg/m³ (frakcja wdychalna, gęsta mgła) 
Hiszpania VLA-ED (mg/m³) 0.05 mg/m³ (orientacyjna wartość graniczna – mgła) 
Szwecja nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 0.1 mg/m³ (frakcja wdychalna) 
Szwecja kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 0.2 mg/m³ (frakcja wdychalna) 
Wielka Brytania WEL TWA (mg/m³) 0.05 mg/m³ (mgła) 
Wielka Brytania WEL STEL (mg/m³) 0.15 mg/m³ (obliczona – mgła) 
Norwegia Grenseverdier (AN) (mg/m³) 0.1 mg/m³ (frakcja torakalna) 
Norwegia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 0.3 mg/m³ (obliczona wartość – frakcja torakalna) 
USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 0.2 mg/m³ (torakalne cząstki stałe) 

 
Tiomocznik (62-56-6) 
Bułgaria OEL TWA (mg/m³) 0.3 mg/m³ 
Finlandia HTP-arvo (8h) (mg/m³) 0.5 mg/m³ 
Łotwa OEL TWA (mg/m³) 0.3 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. W bezpośrednim 
sąsiedztwie miejsca potencjalnego narażenia powinny się znajdować fontanny do mycia oczu i prysznice do stosowania w sytuacjach nagłych. 

 

Ochronę rąk: 
Nieprzepuszczalne rękawice np. PCW, kauczuk nitrylowy, kauczuk butylowy 
Ochrona oczu: 
Okulary lub gogle ochronne chroniące przed substancjami chemicznymi 
Ochrona skóry i ciała: 
Nosić odpowiednią odzież ochronną 
Ochrona dróg oddechowych: 
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W razie potrzeby zastosować odpowiednio 
dopasowany aparat oddechowy oczyszczający powietrze lub zasilany powietrzem. 
Inne informacje: 
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania. 
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Stan fizyczny : Ciecz 
Barwa : Bezbarwna. 
Zapach : Miętowy. 
Próg zapachu : Brak dostępnych danych 
pH : 1.25 
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 : 1.03 g/cm³ 
Gęstość : 1.03 g/ml 
Rozpuszczalność : Rozpuszczalny w wodzie 
Log Pow : Brak dostępnych danych 
Lepkość kinematyczna : Brak dostępnych danych 
Lepkość dynamiczna : Brak dostępnych danych 
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  
Bezpośrednie światło słoneczne. Bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury. 
10.5. Materiały niezgodne  
Sproszkowane metale. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
Spalanie może wytwarzać drażniące opary. 

 

 

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 

 
Tiomocznik (62-56-6) 
LD50 droga doustna, szczur 1750 mg/kg 
LD50 przez skórę, szczur > 6810 mg/kg 
LC50 przez drogi oddechowe, szczur (mg/l) > 0.9 mg/l/4h 
Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowano 

pH: 1.25 
Informacje uzupełniające : W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

10.1. Reaktywność 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne  
 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność  
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  
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Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy : Działa drażniąco na oczy.  
pH: 1.25 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę : Nie sklasyfikowano 
Informacje uzupełniające : W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowano 
Informacje uzupełniające : W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione 
Działanie rakotwórcze : Podejrzewa się, że powoduje raka. 

 
Kwas siarkowy (7664-93-9) 
IARC grupa 1 - Substancje o działaniu rakotwórczym dla człowieka 
Tiomocznik (62-56-6) 
IARC grupa 3 - Nie dający się sklasyfikować 

 
Szkodliwe działanie na rozrodczość : Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub dziecko w łonie matki. 
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 : 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. 

Ekologia - woda : Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
Toksyczność ostra dla środowiska wodnego : Nie sklasyfikowano 
Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego : Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

 

Tiomocznik (62-56-6)  
LC50 ryby 1 > 600 mg/l (Czas narażenia: 96 h - Gatunek: Pimephales promelas) 
LC50 ryby 2 10000 mg/l (Czas narażenia: 96 h - Gatunek: Brachydanio rerio (Danio pręgowany)) 
CE50 Rozwielitka 1 35 mg/l (Czas narażenia: 48 h - Gatunek: Daphnia magna) 
EC50 72h glony (1) 3.8 - 10 mg/l (Gatunek: Desmodesmus subspicatus) 
EC50 96h glony (1) 6.8 mg/l (Gatunek: Desmodesmus subspicatus) 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
AD Silver Jewelry Cleaner  

Trwałość i zdolność do rozkładu Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku.  

12.3. Zdolność do bioakumulacji 
AD Silver Jewelry Cleaner  

Zdolność do bioakumulacji Nie ustalono.  

 
Tiomocznik (62-56-6)  
Log Pow -0.92 (w 20 °C) 

 12.4. Mobilność w glebie 
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 : Zawartość/pojemnik należy przekazać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub  
specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi 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) 

3264 3264 3264 3264 3264 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

12.1. Toksyczność 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami  
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14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ŻRĄCA CIECZ, ŻRĄCA CIECZ, Zrąca ciecz, kwasowa, ŻRĄCA CIECZ, ŻRĄCA CIECZ,  
KWASOWA, 
NIEORGANICZNA, 

KWASOWA, 
NIEORGANICZNA, 

nieorganiczna, i.n.o. KWASOWA, 
NIEORGANICZNA, 

KWASOWA, 
NIEORGANICZNA, 

I.N.O. I.N.O.  I.N.O. I.N.O. 
Opis dokumentu przewozowego 

UN 3264 ŻRĄCA UN 3264 ŻRĄCA UN 3264 Zrąca ciecz, UN 3264 ŻRĄCA UN 3264 ŻRĄCA 
CIECZ, KWASOWA, CIECZ, KWASOWA, kwasowa,  CIECZ, KWASOWA, CIECZ, KWASOWA, 

NIEORGANICZNA, 
I.N.O. 

NIEORGANICZNA, 
I.N.O. 

Nieorganiczna, i.n.o. NIEORGANICZNA, 
I.N.O. 

NIEORGANICZNA, 
I.N.O. 

(Kwas siarkowy), 8, III, (E) (Kwas siarkowy), 8, III (Kwas siarkowy), 8, III (Kwas siarkowy), 8, III (Kwas siarkowy), 8, III 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
8 8 8 8 8 

     
14.4. Grupa pakowania 

III III III III III 
14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Niebezpieczny dla  Niebezpieczny dla  Niebezpieczny dla  Niebezpieczny dla  Niebezpieczny dla  
środowiska: Nie środowiska: Nie środowiska: Nie środowiska: Nie środowiska: Nie 

 Substancja 
zanieczyszczająca morze 

: No 

   

Brak dostępnych dodatkowych informacji 
 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Transport lądowy 
Kod klasyfikacji (ADR) : C1 
Przepisy szczególne (ADR) : 274 
Ilości ograniczone (ADR) : 5l 
Ilości wyłączone (ADR) : E1 
Instrukcje dot. pakowania (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 
Przepisy dotyczące opakowań mieszanych (ADR) : MP19 
Instrukcje dot. przenośnych cystern oraz zbiorników  
na produkt luzem (ADR)                                             : T7 
Szczególne postanowienia dot. przenośnych cystern            : TP1, TP28 
oraz zbiorników na produkt luzem (ADR)                                                         
 

 
Kod cysterny (ADR) : L4BN 
Pojazd do przewozu cysterny : AT 
Kategoria transportu (ADR) : 3 
Specjalne przepisy dotyczące przewozu – pakiety (ADR)     :     V12 
Numer identyfikacyjny zagrożenia (nr Kemlera) : 80 
Pomarańczowe tablice : 

 
 
 

Kod ograniczeń przewozu przez tunele (ADR) : E 
Kod EAC : 2X 
APP Kod : B 

Transport morski 
Przepisy szczególne (IMDG) : 223, 274 
Instrukcje dot. pakowania (IMDG) : P001, LP01 
IBC Instrukcje dot. pakowania (IMDG) : IBC03 
Instrukcje dot. cystern (IMDG) : T7 
Przepisy szczególne dot. cystern (IMDG) : TP1, TP28 
EmS-No. (ogień) : F-A 
EmS-No. (Wyciek) : S-B 
Kategoria załadunku (IMDG) : A 
Załadunek oraz obsługa (IMDG) : SW2 
Właściwości i uwagi (IMDG) : Powoduje oparzenia skóry, oczu i błon śluzowych. 
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Transport lotniczy 
PCA Ilości wyłączone (IATA) : E1 
PCA Ilości ograniczone (IATA) : Y841 
PCA ograniczona ilość maksymalna ilość netto (IATA) : 1L 
PCA Instrukcje dot. pakowania (IATA) : 852 
PCA maksymalna ilość netto (IATA) : 5L 
CAO Instrukcje dot. pakowania (IATA) : 856 
CAO maksymalna ilość netto (IATA) : 60L 
Przepisy szczególne (IATA) : A3, A803 
ERG kod (IATA) : 8L 

Śródlądowy transport wodny 
Kod klasyfikacji (ADN) : C1 
Przepisy szczególne (ADN) : 274 
Ilości ograniczone (ADN) : 5 L 
Ilości wyłączone (ADN) : E1 
Przewóz dozwolony (ADN) : T 
Wymagany sprzęt (ADN) : PP, EP 
Liczba niebieskich słupków/świateł (ADN) : 0 

Transport kolejowy 
Kod klasyfikacji (RID) : C1 
Przepisy szczególne (RID) : 274 
Ilości ograniczone (RID) : 5L 
Ilości wyłączone (RID) : E1 
Instrukcje dot. pakowania (RID) : P001, IBC03, LP01, R001 
Przepisy dotyczące opakowań mieszanych (RID) : MP19 
Instrukcje dot. przenośnych cystern oraz zbiorników  
na produkt luzem (RID)                                               :    T7 
Szczególne postanowienia dot. przenośnych cystern  

oraz zbiorników na produkt luzem (RID)                                :     TP1, TP28 
Kody cysterny dla cystern RID (RID) : L4BN 
Kategoria transportu (RID) : 3  
Specjalne przepisy dotyczące przewozu – pakiety (RID) :W12  
Przesyłki ekspresowe (paczki ekspresowe) (RID) : CE8 
Numer identyfikacyjny zagrożenia (RID) : 80 
14.7. 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 : Klasa zagrożenia dla wody (WGK) 3, poważne zagrożenie dla wody (klasyfikacja według AwSV, 

Załącznik 1) 
12 Rozporządzenie wdrażające ustawę 
federalną o kontroli imisji - 12.BImSchV 

: Nie podlega 12. BlmSchV (Rozporządzenie o niebezpiecznym incydencie) 

Holandia   
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Kwas siarkowy jest wymieniony 
SZW-lijst van mutagene stoffen : Żaden ze składników nie jest wyszczególniony 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Żaden ze składników nie jest wyszczególniony 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Żaden ze składników nie jest wyszczególniony 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny 
SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych  
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NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Tiomocznik jest wymieniony 

Dania   
Duńskie przepisy krajowe : Młodzież w wieku poniżej 18 lat nie może używać tego produktu 

Kobiety w ciąży/karmiące piersią pracujące z tym produktem nie mogą pozostawać w 
bezpośrednim kontakcie z produktem 
Podczas pracy i utylizacji należy postępować zgodnie z wymogami duńskiego Urzędu ds. 
Środowiska Pracy dotyczącymi pracy z substancjami rakotwórczymi 

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 
PBT Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 
REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów; 

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
 STEL- Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
 TWA- średnia ważona w czasie 

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 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnegoo – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2 
Aquatic Chronic 3 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnegoo – zagrożenie przewlekłe, kategoria 3 
Carc. 2 Rakotwórczości, kategoria 2 
Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 
Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2 
Repr. 2 Szkodliwego działania na rozrodczość, kategoria 2 
Skin Corr. 1A Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1A 
Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. 
H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub dziecko w łonie matki. 
H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. 
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
Klasyfikacja i procedura zastosowana do uzyskania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]: 
Eye Irrit. 2 H319 Metoda obliczeniowa 
Carc. 2 H351 Metoda obliczeniowa 
Repr. 2 H361 Metoda obliczeniowa 
Aquatic Chronic 3 H412 Metoda obliczeniowa 

 
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 


