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BORNIT - MultiClean (Flüssig)
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa/Oznaczenie:

BORNIT - MultiClean (Flüssig)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane
Zastosowanie materiału/mieszaniny:
Flüssigreiniger

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca (producent/importer/wyłączny przedstawiciel/dalszy użytkownik/handlowiec):
BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Produktionsleitung / Labor
Reichenbacher Straße 117
08056 Zwickau
GERMANY
Telefon: 0375 2795 0
Telefax: 0375 2795 150
E-mail: info@bornit.de
Strona web: www.bornit.de
E-mail (kompetentna osoba): sicherheitsdatenblatt@bornit.de

1.4. Numer telefonu alarmowego

Gruner, Dirk, 0375 2795 136 (Ten numer jest obsadzony tylko w czasie otwarcia biura.)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]:
Klasy zagrożeń i kategorie
zagrożeń

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Działanie żrące/drażniące na skórę
(Skin Irrit. 2)
Działanie uczulające na drogi
oddechowe lub skórę (Skin Sens. 1)
Niebezpieczne dla środowiska wodnego
(Aquatic Acute 1)
łatwo zapalne substancje ciekłe
(Flam. Liq. 3)
Zagrożenie spowodowane aspiracją
(Asp. Tox. 1)
Niebezpieczne dla środowiska wodnego
(Aquatic Chronic 1)

H315: Działa drażniąco na skórę.

Procedura klasyfik
acji

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy
wodne.
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi
oddechowe może grozić śmiercią.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy
wodne, powodując długotrwałe skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy zagrożeń:

GHS02
Płomień

GHS07

Wykrzyknik

GHS09

Środowisko

GHS08

Zagrożenie
dla zdrowia

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Wybrane, określające niebezpieczeństwa komponenty do etykietowania:
Orange, Sweet, Extrakt
Wskazówki zagrożeń dla niebezpieczeństw fizycznych
H226

Łatwopalna ciecz i pary.
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Wskazówki zagrożeń dla niebezpieczeń zdrowotnych
H304
H315
H317

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.

wskazówki zagrożeń dla niebezpieczeństw środowiskowych
H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P102

Chronić przed dziećmi.

Zwroty wskazujące środki ostrożności Prewencja
P210
P241
P261
P273

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i
innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/.../przeciwwybuchowego sprzętu.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Unikać uwolnienia do środowiska.

Zwroty wskazujące środki ostrożności Reakcja
P303 + P361 +
P353

W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną
odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

Zwroty wskazujące środki ostrożności Magazynowanie
P405

Przechowywać pod zamknięciem.

2.3. Inne zagrożenia
Brak danych

SEKCJA 3: Skład/ informacja o składnikach
3.2. Mieszaniny

Składniki niebezpieczne / Niebezpieczne zanieczyszczenia / Stabilizatory:
Identyfikatory produk
tu
nr. CAS: 8028-48-6
WE-nr.: 232-433-8

Nazwa substancji
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1272/2008 [CL
P]

Orange, sweet, ext.
Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aqua
tic Chronic 1

Stężenie
100
%

H226-H304-H315-H317-H400-H410

Wydźwięk zdań H- i EUH: patrz sekcja 16.

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

Informacje ogólne:
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Po wdechu:
Należy zadbać o należytą wentylację. We wszystkich przypadkach budządzych wątpliwości lub jeśli istnieją
objawy, zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku kontaktu ze skórą:
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością woda i mydło. Skażoną odzież należy natychmiast
wymienić. Zabrudzone ubrania należy wyprać przed ponownym założeniem. Należy udać się do
dermatologa.
Jeśli nastąpił kontakt z oczami:
W przypadku kontaktu z oczami oczy przemyć przy otwartych powiekach wystarczająco długo wodą, potem
skonsultować natychmiast z lekarzem.
W wyniku zakrztuszenia:
W przypadku wymiotów uwzglądniać ryzyko aspiracji. Natychmiast przepłukać jamę ustną i obficie popić
wodą. Natychmiast sprowadzić lekarza.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Nie istnieją żadne informacje.
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4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postępowania z poszkodowanym
Nie istnieją żadne informacje.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:
Piana Suchy środek gaśniczy Dwutlenek węgla (CO2)
Niewłaściwy środki gaśnicze:
Woda

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Palny Opary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Nosić przenośny aparat oddechowy i odzież odporną na chemikalia.

5.4. Dodatkowe informacje

Do ochrony osób i dla schłodzenia pojemników w obszarze zagrożenia używać strumienia wody. Gaz/opary/
mgłę usunąć tryskającym strumieniem wody. Zanieczyszczoną wodę zbierać osobno. Nie powinna się ona
dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Osobiste środki ostrożności:
Oddalić źródła zapłonu. Należy zadbać o należyte wietrzenie pomieszczeń i wentylację. Nie wdychać gazu/
dymu/pary/rozpylonej cieczy. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Stosować osobiste wyposażenie
ochronne.
6.1.2. Dla osób udzielających pomocy
Brak danych

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Chronić przed niekontrolowanym przedostaniem się do środowiska. Niebezpieczeństwo wybuchu

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do
usuwania skażenia

W celu hermetyzacji:
Należy zebrać przy pomocy materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek
wiążący).
Inne informacje:
Zebrany materiał traktować zgodnie z ustępem usunięcie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Bezpieczna obsługa: patrz Dział 7 Środki ochrony indywidualnej: patrz Dział 8 Usunięcie odpadów: patrz
Dział 13

6.5. Dodatkowe informacje
Brak danych

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ochronne i zasady zachowania się.
Zalecenia w celu bezpiecznego użytkowania:
Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Nie przechowywać w
pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym,
dobrze wentylowanym miejscu.
Środki zabezpieczające przed pożarem:
Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi
wszelkich wzajemnych niezgodności

Wymagania dla pomieszczeń magazynowych i pojemników:
Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać
z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie
palić.
Wskazówki do składowania kolektywnego:
Nie magazynować razem z: Materiał, natleniony, produkt utleniający Substancje samozapalne lub
substancje samoczynnie nagrzewające się
Klasyfikacja magazynowa: 2 B – aerozole

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zalecenie:
Należy stosować się do zaleceń. Należy zastosować się do zaleceń w załączonej dokumentacji.

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

8.2. Kontrola narażenia

8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli
Nie wdychać gazu/pary/aerozolu.
8.2.2. Środki ochrony indywidualnej
Ochrona oczu twarzu:
Okulary ochronne z osłoną boczną
Ochrona skóry:
Podczas pracy ze środkami chemicznymi dopuszcza się używanienie odzieży ochronnej tylko z certyfikatem
CE z czterocyfrowym oznakowaniem atestowym. Jakość rękawic odpornych na chemikalia musi być
wybrana zależnie od stężenia niebezpieczeństwa i ilości substancji w miejscu pracy. Właściwy materiał: NBR
(Nitrylokauczuk) >0,3 mm
Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
Odpowiednie aparaty do ochrony dróg oddechowych: Kombinowane urządzenie filtrujące (EN 14387) A-P2
Pozostałe środki ochronne:
Nosić obuwie i odzież antystatyczną.
8.2.3. Kontrola narażenia środowiska
Brak danych

8.3. Dodatkowe informacje
Brak danych

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Wygląd
Stan skupienia: ciekły
Barwa: bezbarwny
Zapach: owocowy
Specjalne dane bazowe dotyczące bezpieczeństwa
parametr

pH
Temperatura topnienia/krzepnięcia
Temperatura zamarzania
Początkowa temperatura wrzenia i
zakres temperatur wrzenia
Temperatura rozkładu (°C):
Temperatura zapłonu
Szybkość parowania
Temperatura samozapłonu °C

przy
°C

metoda

Uwaga

nie dotyczy
nie dotyczy
nieokreślony
177 °C
nieokreślony
48 °C
nieokreślony
255 °C
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parametr
Górna/dolna granica palności lub
górna/dolna granica wybuchowości
Ciśnienie par
Gęstość pary
Gęstość
Gęstość usypowa
Rozpuszczalność w wodzie (g/L)
Współczynnik podziału: n-oktanol/
woda
Lepkość, dynamiczna
Lepkość, kinematyczna

0,7 – 6,1 Obj.-%

przy
°C

metoda

Uwaga

nieokreślony
nieokreślony
0,85 g/cm³
nieokreślony
Nie mieszalny
nieokreślony
nieokreślony
nieokreślony

9.2. Inne informacje
Brak danych

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Brak danych

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.

10.3. Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji
Nie są znane reakcje niebezpieczne.

10.4. Warunki, których należy unikać

Chronić przed źródłami ciepła (np. gorącymi powierzchniami), iskrami i otwartym ogniem. Opary mogą
tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

10.5. Materiały niezgodne
Nie istnieją żadne informacje.

10.6. Niebezpieczne produkty rozpadu

Nie są znane niebezpieczne produkty rozkładu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Działanie żrące/drażniące na skórę:
Działa drażniąco na skórę.
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:
Kryteria klasyfikacji dla tej klasy zagrożeń nie są zgodne z definicją.
rakotwórczość:
Kryteria klasyfikacji dla tej klasy zagrożeń nie są zgodne z definicją.
Szkodliwe działanie na rozrodczość:
Kryteria klasyfikacji dla tej klasy zagrożeń nie są zgodne z definicją.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe:
Kryteria klasyfikacji dla tej klasy zagrożeń nie są zgodne z definicją.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane:
Kryteria klasyfikacji dla tej klasy zagrożeń nie są zgodne z definicją.
Zagrożenie spowodowane aspiracją:
Kryteria klasyfikacji dla tej klasy zagrożeń nie są zgodne z definicją.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność

Toksyna wodna:
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.
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12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
rozpad abiotyczny:
Produkt nie został przetestowany.
Biodegradacja:
Produkt nie został przetestowany.

12.3. Zdolność do biokumulacji
Brak danych

12.4. Mobilność w glebie
Brak danych

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Brak danych

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Nie istnieją żadne informacje.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu usunięcia odpadów zwrócić się do
kompetentnych zarejestrowanych słuzb komunalnych.
13.1.1. usuwanie produktu/opakowania
Kod odpadów/oznaczenia odpadów zgodnie z EKO/AVV
Kod odpadu produkt:
16 10 01 *

Odpady cieczy wodnych zawierające substancje niebezpieczne

*: Wymagane jest potwierdzone usunięcie odpadków.

Kod odpadu opakownie:
Uwaga:
Opakowania nie mające kontaktu z chemikaliami, dokładnie opróżnione i oczyszczone, mogą być użyte
ponownie. Zużyte opakowania są traktowane jako tworzywo.

13.2. Informacje dodatkowe
Brak danych

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Transport lądowy
(ADR/RID)

14.1. Nr UN
2319

Transport śródlądowy
(ADN)

Transport morski (IMD
G)

Transport lotniczy (IC
AO-TI / IATA-DGR)

2319

2319

2319

TERPENE HYDROCARBO
NS, N.O.S.

TERPENE HYDROCARBO
NS, N.O.S.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
WĘGLOWODORY TERPEN
OWE, I.N.O.

WĘGLOWODORY TERPEN
OWE, I.N.O.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

3

3

14.4. Grupa pakowania
III

III

3

3

III

III

14.5. Zagrożenia dla środowiska

Substancje szkodliwe dla
środowiska morskiego
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Transport lądowy
(ADR/RID)

Transport śródlądowy
(ADN)

Transport morski (IMD
G)

Transport lotniczy (IC
AO-TI / IATA-DGR)

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Szczególne zalecenia:
Ograniczona ilość
(LQ):
Nr. niebezpieczeństwa
(nr. Kemler):
Kod klasyfikacyjny: F
kod ograniczeń przeja
zdu przez tunele: D
Uwaga:

Szczególne zalecenia:
Ograniczona ilość
(LQ):
Kod klasyfikacyjny: F
Uwaga:

Szczególne zalecenia:
Ograniczona ilość
(LQ):
Numer-EmS:
Uwaga:

Szczególne zalecenia:
Ograniczona ilość
(LQ):
Uwaga:

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

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska
specyficzne dla substancji i mieszaniny
15.1.1. Przepisy UE
Dopuszczenia:
Dane do wytycznych 1999/13/WE (Wspólnoty Europejskiej) o ograniczeniu emisji lotnych związków
organicznych (VOC-RL) :100% (850 g/l)
15.1.2. Przepisy krajowe
[DE] Przepisy krajowe
Zalecenia do ograniczania zatrudnienia
22 JArbSchG.
Klasa zagrożenia wód (WGK)
WGK:
1 - schwach wassergefährdend
Technische Regeln für Gefahrstoffe
Minimalne standardy dla środków ochronnych przy obchodzeniu się substancjami w miejscu pracy
wymienione są w TRG S 500.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Brak danych

15.3. Informacje dodatkowe
Brak danych

SEKCJA 16: Inne informacje
16.1. Wskazanie zmiany
Brak danych

16.2. Skróty i akronimy
Brak danych

16.3. Istotne dane bibliograficzne i informacje źródłowe
Brak danych
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16.4. Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporządzeniem
(WE) NR 1272/2008 [CLP]
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]:
Klasy zagrożeń i kategorie
zagrożeń

Działanie żrące/drażniące na skórę
(Skin Irrit. 2)
Działanie uczulające na drogi
oddechowe lub skórę (Skin Sens. 1)
Niebezpieczne dla środowiska wodnego
(Aquatic Acute 1)
łatwo zapalne substancje ciekłe
(Flam. Liq. 3)
Zagrożenie spowodowane aspiracją
(Asp. Tox. 1)
Niebezpieczne dla środowiska wodnego
(Aquatic Chronic 1)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H315: Działa drażniąco na skórę.

Procedura klasyfik
acji

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy
wodne.
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi
oddechowe może grozić śmiercią.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy
wodne, powodując długotrwałe skutki.

16.5. Wydźwięk zdań R-, H- i EUH (Numer i pełny opis)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H226
H304
H315
H317
H400
H410

Łatwopalna ciecz i pary.
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

16.6. Wskazania szkoleniowe
Brak danych

16.7. Dodatkowe informacje

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie
oddawania do druku. Informacje powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia się
zawartego w tym arkuszu o zachowaniu środków ostrożności produktu w przypadku jego magazynowania,
obrabiania, transportu i usunięcia. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Jeśli produkt zostanie
zmieszany lub przetworzony z innymi materiałami, dane tego arkusza o zachowaniu ostrożności nie są
przenośne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy materiał.
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