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      [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.] 

  

  

 SEKCJA 1:  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

  
1.1 Identyfikator produktu 

 CX80 INSECT REMOVER – Preparat do usuwania owadów 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

 Zastosowania zidentyfikowane: preparat do czyszczenia powierzchni  

 Zastosowania odradzane: nie określono. 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

 producent: CX80 Polska 

 adres: Chotów 7A, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Polska 

 telefon: +48 62 762 46 07 

 e-mail cx80@cx80.pl 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne) 

 

 SEKCJA 2:  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

  
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

 Eye Irr.2  

2.2 Elementy oznakowania 

 Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze 

 

 

UWAGA 

 Nazwy niebezpiecznych substancji do umieszczenia na etykiecie 

 Nie ma. 

 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

 H319 Działa drażniąco na oczy. 

 Zwroty wskazujące środki ostrożności 

 

P102 Chronić przed dziećmi. 

P280  Stosować rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy 

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. 

2.3 Inne zagrożenia 

 
Substancje zawarte w produkcie nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia 
REACH. 

 

 SEKCJA 3:  SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

  
3.1 Substancje 
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 Nie dotyczy. 

3.2 Mieszaniny 

 Opis: 
Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami. 

 Nazwa substancji Alcohols,C9-C11, Ethoxylated 

 Klas. wg 1272/2008 [CLP] Eye Dam. 1 - H318; Acute Tox. 4 H302 

 Numer CAS 68439-46-3 

 Numer WE - 

 Numer porządkowy ECHA - 

 Numer indeksowy - 

 Numer rejestracji właściwej - 

 Ilość 0,5-1% 

 Nazwa substancji d-limonene 

 Klas. wg 1272/2008 [CLP] 
Flam. Liq. 3 - H226; Skin Irrit.2 - H315, Skin Sens. 1 - H317; Aquatic Acute 1 - H400, 
Aquatic Chronic 1 - H410 

 Numer CAS 5989-27-5 

 Numer WE 227-813-5 

 Numer porządkowy ECHA - 

 Numer indeksowy - 

 Numer rejestracji właściwej - 

 Ilość 0,1-5% 

 Nazwa substancji sodium carbonate 

 Klas. wg 1272/2008 [CLP] Eye Irrit. 2 - H319 

 Numer CAS 497-19-8 

 Numer WE 207-838-8 

 Numer porządkowy ECHA - 

 Numer indeksowy - 

 Numer rejestracji właściwej - 

 Ilość <0,15% 

 Nazwa substancji Sodium xylenesulphonate 

 Klas. wg 1272/2008 [CLP] Eye Irrit. 2 - H319 

 Numer CAS 1300-72-7 

 Numer WE 215-090-9 

 Numer porządkowy ECHA - 

 Numer indeksowy - 

 Numer rejestracji właściwej - 

 Ilość 1-2% 

 Nazwa substancji N,N-Dimethyl 9-decenamide 

 Klas. wg 1272/2008 [CLP] 
Acute Tox. 4 - H302, Skin Irrit. 2 - H315, Eye Irrit. 2 - H319, STOT SE 3 - H335; 
Aquatic Chronic 3 - H412 

 Numer CAS - 

 Numer WE 806-919-0 

 Numer porządkowy ECHA - 

 Numer indeksowy - 

 Numer rejestracji właściwej 01-2120058432-61-0000 

 Ilość 0,5-1% 
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 Pełen tekst zwrotów H przytoczony został w sekcji 16 karty. 

 

 SEKCJA 4:  ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

  
4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

 
Wskazówki ogólne: 
 

Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć. 

 Po styczności ze skórą 
Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać. 
W przypadku trwałego podrażnienia skóry zgłosić się do lekarza. 

 
W kontakcie z oczami 
 
 

Skontaktować się z lekarzem okulistą w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.  
Wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 10-15 
min. Unikać silnego strumienia wody – ryzyko uszkodzenia rogówki. 

 W przypadku spożycia 
Narażenie tą drogą zazwyczaj nie występuje. Jeśli jednak dojdzie do połknięcia, 
nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do 
ust osobie nieprzytomnej. Wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. 

 Po narażeniu drogą oddechową Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

 W kontakcie ze skórą 
 

W przypadku długotrwałego narażenia zaczerwienienie, wysuszenie, pękanie. 

 W kontakcie z oczami 
 

Zaczerwienienie, łzawienie, chwilowe podrażnienie 

 Po inhalacji 
Przenieś się na świeże powietrze. Wezwać lekarza, jeśli wystąpią lub utrzymają 
się objawy. 

4.3 
 

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania  
z poszkodowanym 

 Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. 

  

 SEKCJA 5:  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

  
5.1 Środki gaśnicze 

 
Odpowiednie środki gaśnicze 
 

CO2, proszek gaśniczy lub strumień rozpylonej wody. Większy pożar 
zwalczać strumieniem rozpylonej wody. 

 Niewłaściwe środki gaśnicze Woda pełnym strumieniem 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

 
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pożaru możliwe jest tworzenie się trujących gazów. 
Podczas pożaru mogą uwolnić się: Dwutlenek siarki (SO2) Tlenek węgla (CO) 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 

 
Specjalne wyposażenie ochronne: 
Nosić urządzenie ochrony dróg oddechowych niezależnie od powietrza otoczenia. 

  

 SEKCJA 6:  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

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

 Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych. 
W przypadku przedostania się do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomić właściwe władze. 
Nie dopuścić do powierzchniowego rozprzestrzeniania się (np. przez przetamowanie lub zapory olejowe). 
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6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

 
Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał wiążący 
uniwersalny, trociny). 
Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13. 

6.4 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

 Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty. 

 

 SEKCJA 7:  POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

  
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

 Sposób obchodzenia się: 

 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy. Unikać styczności z oczami i skórą. Przed każdą przerwą i 
po zakończeniu pracy wymyć ręce. Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Nie są 
potrzebne szczególne zabiegi. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 

 Składowanie: 

 

Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: 
Nie dopuścić, w sposób pewny, do przenikania do podłoża. 
• Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: 
Nie składować w styczności ze środkami utleniającymi. 
• Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: 
Chronić przed wilgotnym powietrzem i wodą. 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

 Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

 

 SEKCJA 8:  KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

  
8.1 Parametry dotyczące kontroli 

 Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: 
Brak dalszych danych, patrz punkt 7. 

 N,N-Dimethyl 9-decenamide 

 
DNEL WORKERS 
Long term exposure - systemic effects, Inhalation : DNEL = 40 mg/m3 
Long term exposure - systemic effects, Dermal DNEL = 5,71 mg/Kg/day 

 

DNEL GENERAL POPULATION 
Long term exposure - systemic effects, Inhalation : DNEL = 10 mg/m3 
Long term exposure - systemic effects, Dermal DNEL = 2,857 mg/Kg/day 
Long term exposure - systemic effects, Oral : DNEL : 2,857 mg/Kg/day 

 

PNEC WATER 
PNEC (freshwater) :0,028 mg/L 
PNEC (marine water): 0,0028 mg/L 
PNEC (intermittent releases) : 0,028 mg/L 

 
PNEC SEDIMENT 
PNEC (freshwater) : 1,541 mg/kg 
PNEC (marine water) : 0,154 mg/Kg 

 
PNEC SOIL 
PNEC (soil) : 5,3 mg/kg 
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PNEC SEWAGE TREATMENT PLANT 
PNEC (STP) : 2,12 mg/L 

 Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy: 

 
Wskazówki dodatkowe: 
Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy. 

 Kontrola narażenia 

 

Osobiste wyposażenie ochronne: 
• Ogólne środki ochrony i higieny: 
Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć. 
Unikać styczności dłuższej i intensywnej ze skórą. 
Unikać styczności z oczami. 
Prysznice. 
Styczności prysnice. 
• Ochrona dróg oddechowych: Przy niewystarczającej wentylacji ochrona dróg oddechowych. 
Ochrona rąk: Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie 
produktu / substancji / preparatu. Rękawice z PCW 
• Ochrona oczu: Okulary ochronne szczelnie zamknięte Ochrona twarzy 
• Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna Wysokie buty 

8.2 Kontrola narażenia 

 

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Unikać 
zanieczyszczenia oczu i skóry. Przed przerwą i po pracy umyć dokładnie ręce wodą. Stosować krem ochronny do 
rąk. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać wdychania par. W razie niebezpieczeństwa zapalenia odzieży na 
pracowniku, w pobliżu miejsc pracy powinny być zainstalowane prysznice bezpieczeństwa i myjki do oczu. 

 

 SEKCJA 9:  WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

  
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

 stan skupienia/postać: ciecz 

 barwa: bezbarwna 

 zapach: charakterystyczny 

 
 

próg zapachu: brak danych 

 wartość pH: 10,5-11,0 

 temperatura topnienia/krzepnięcia: brak danych 

 początkowa temperatura wrzenia: brak danych 

 temperatura zapłonu: 82°C 

 szybkość parowania: brak danych 

 palność (ciała stałego, gazu): brak danych 

 górna/dolna granica wybuchowości: brak danych 

 prężność par: brak danych 

 gęstość par: brak danych 

 gęstość (15°C): brak danych 

 rozpuszczalność: w wodzie bardzo dobra 

 współcz.podziału: n-oktanol/woda: brak danych 

 temperatura samozapłonu: brak danych 

 temperatura rozkładu: brak danych 

 właściwości wybuchowe: brak danych 

 właściwości utleniające: brak danych 

 lepkość kinematyczna (25°C): brak danych 
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9.2 Inne informacje 

 Brak wyników dodatkowych badań. 

 

 SEKCJA 10:  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

  
10.1 Reaktywność 

 
Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem. 
Dla uniknięcia rozkładu termicznego - nie przegrzewać. 
 

10.2 Stabilność chemiczna 

 Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

 Nie są znane niebezpieczne reakcje. 

10.4 Warunki, których należy unikać 

 Brak dostępnych dalszych istotnych danych. 

10.5 Materiały niezgodne 

 
Brak dostępnych dalszych istotnych danych 
Reakcje niebezpieczne 
Reakcja z kwasami, alkaliami i utleniaczami. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 

 Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane. 

 SEKCJA 11:  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

  
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

 Toksyczność komponentu 

 
Ostra toksyczność: 
• Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50: 

 

5989-27-5 d-limonene 
Ustne, DL50: 4400 mg/kg (rat) 
Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda: 
na skórze: 
Podrażnia skórę i śluzówkę. 
• w oku: 
Silne działanie drażniące z niebezpieczeństwem poważnych uszkodzeń oczu. 

 

 SEKCJA 12:  INFORMACJE EKOLOGICZNE 

  
12.1 Toksyczność 

 Toksyczność komponentu 

 Toksyczność wodna: 

 1356964-77-6 N,N-Dimethyl 9-decenamide 

 

CL50: > 7,5 mg/l (fish) 
CE50: 2,8 mg/l (daphnia) 
NOEC: 1,1 mg/l (alga) 
NOEC: 0,28 mg/l (daphnia) 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 

 
Inne wskazówki: 
Dotychczas nie przedłożono żadnych ocen ekotoksykologicznych. 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
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 Brak danych dla mieszaniny. 

12.4 Mobilność w glebie 

 Brak danych dla mieszaniny. 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

 

PBT: 
Nie nadający się do zastosowania. 
• vPvB: 
Nie nadający się do zastosowania. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 

 Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

 

 SEKCJA 13:  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

  
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

 Zalecenia dotyczące mieszaniny 

 
Musi podlegać specjalnej obróbce zgodnej z urzędowymi przepisami. W sprawach dotyczących wtórnej obróbki 
zwrócić się do producenta Nie dopuścić do dostania się do kanalizacji ani do środowiska. Usuwać produkt przez 
przekazanie do uznanego przez państwo przedsiębiorstwa utylizacji odpadów specjalnych. 

 Zalecenia dotyczące zużytych opakowań 

 

Zalecenie: 
Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Opakowanie może zostać po oczyszczeniu lub poddaniu obróbce materiałowej użyte ponownie 
Jeżeli recykling nie jest możliwy, to usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami. 

 
Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE. 
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013 poz. 21, Dz. U. 2013, poz. 888 

 

 SEKCJA 14:  INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

  
14.1 Numer UN (numer ONZ) 

 Nie dotyczy 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

 Nie dotyczy 
 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

 Nie dotyczy 
 

14.4 Grupa pakowania 

  Nie dotyczy 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 

 Mieszanina nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach transportowych. 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

 
Podczas manipulowania ładunkiem zakładać środki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcją 8. Unikać źródeł 
ognia i zapłonu. 

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 

 Nie dotyczy. 
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 SEKCJA 15:  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

  

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

 Ust. z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm.). 

 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817) 

 Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 

 Ust. o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z późn. zm.). 

 Ust. z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888) 

 Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923). 

 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166). 

 
2015/830/WE 
 
 

Rozporządzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE)  
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

 

1907/2006/WE 
 
 
 
 
 

Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG  
i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz  
z późn. zm. 

 

1272/2008/WE 
 
 
 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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 wraz z późn. zm 

 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy 

 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

 Nie jest wymagane dokonanie oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny. 

 

 SEKCJA 16:  INNE INFORMACJE 

  
 Pełen tekst zwrotów H z sekcji 3 karty 

 H319 Działa drażniąco na oczy. 

 Wyjaśnienie skrótów i akronimów 

 NDS Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 

 NDSCh Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 

 NDSP Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe 

 DSB Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym 

 Asp. Tox. 1 Zagrożenie spowodowane aspiracją kat. 1 

 Flam. Gas 1 Gaz łatwopalny kat 1. 

 Press. Gas Gaz pod ciśnieniem 
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 vPvB Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

 PBT Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

 Szkolenia 

 

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie 
obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. 
Osoby związane z transportem materiałów niebezpiecznych w myśl Umowy ADR powinny zostać odpowiednio 
przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiązków (szkolenie ogólne, stanowiskowe oraz z zakresu 
bezpieczeństwa). 

 Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych 

 
Karta została opracowana na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta, danych 
literaturowych, internetowych baz danych oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia, z uwzględnieniem aktualnie 
obowiązujących przepisów prawnych. 

 Karta ta unieważnia i zastępuje wszystkie jej dotychczasowe wersje. 

 

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz 
doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego 
produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego 
postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od 
odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm 
prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. 

 


