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1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 

 
Nazwa handlowa:               PŁYN ŁATWO-SZLIF 
Rodzaj produktu i jego przeznaczenie:  Środek do odtłuszczania powierzchni, środek wspomagający matowanie, zwiększający 
przyczepność. 
VOC-ok. – wyrób zgodny z przepisami dotyczącymi Lotnych Związków Organicznych  
Wyrób do użytku profesjonalnego o efektach specjalnych. 
 
Producent: Kolor Mix Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                
63-700 Krotoszyn ul. Łukasiewicza 15a  tel 062 722 77 91 
998 – STRAŻ POŻARNA 

 
2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

  
2.1. Skład preparatu: 
Nazwa Oznaczenia Klasyfikacja Stężenie 
Kwas ABS CAS: 27176-87-0 

WE: 248-289-4 
Nr indeksowy: nie dotyczy 

C; R34; Xn; R22; 10-15 % 

Eter polioksyetylenowy syntetycznych 
alkoholi tłuszczowch 

CAS: 68439-46-3 
WE: Polimer 
Nr indeksowy: nie dotyczy 

Xi; R 36/38 < 5 % 

Wodorotlenek sodu CAS: 1310-73-2 
WE: 215-185-5 
Nr indeksowy: 011-002-00-6 

C; R35; < 5 % 

2.2. Klasyfikacja preparatu: 
 Produkt żrący (C) 
 Substancja szkodliwa (Xn) 
 Produkt drażniący (Xi) 
 Działa szkodliwie po połknięciu(R 22) 
 Powoduje oparzenia (R 34) 
 Powoduje poważne oparzenia (R 35) 
 Działa drażniąco na oczy i skórę (R 36/38) 
 

3.IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ 
 

3.1 Klasyfikacja preparatu: 
 C Produkt żrący 
 R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę 
             R34 Powoduje oparzenia 
3.2 Możliwe szkodliwe działanie na organizm człowieka: 

– wdychanie:  zagrożenie nie występuje podczas normalnego stosowania, 
– kontakt ze skórą: podrażnia skórę, 
– kontakt z okiem: podrażnia oczy przy bezpośrednim kontakcie 
– spożycie:  może spowodować podrażnienie ust, gardła, przewodu pokarmowego. 

 
4. PIERWSZA POMOC 

 
Wdychanie:  zagrożenie nie występuje podczas normalnego stosowania, 
Kontakt ze skórą: podrażnia skórę, zdjąć zanieczyszczoną odzież . Powierzchnię ciała która miała kontakt z preparatem  
   umyć dużą ilością wody.W przypadku silnego podrażnienia skontaktować się z lekarzem. 
Kontakt z okiem: podrażnia oczy przy bezpośrednim kontakcie, wyjąć soczewki kontaktowe, płukać oczy bieżącą wodą,  
   przez co najmniej 15 minut. Zasięgnąć porady lekarza okulisty. 
Spożycie:  może spowodować podrażnienie ust, gardła, przewodu pokarmowego. W przypadku spożycia nie  
   wywoływać wymiotów. Osobie przytomnej podać do wypicia dużą ilość wody. 
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5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
 
Preparat jest niepalny. 
 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
 
Środki ochrony osobistej:   - rękawice ochronne, 
    - ubranie ochronne, 
    - gogle ochronne 
Postępowanie przy wyciku preparatu: 
Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją . Zapobiec rozprzestrzenianiu się lub dostaniu do kanalizacji, rowów 
rzek: rozlewy przysypać materiałem chłonnym, zebrać do szczelnie zamykanego pojemnika i przekazać do utylizacji. Oczyscić 
skażony teren przez zmycie wodą. 
 

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE 
 
Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i higieny przemysłowej. Zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych. 
 

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ 
 
Najwyższe dopuszczalne stężenia: 
wg. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. (Dz.U. nr 217 poz. 1833) 

Nazwa składnika  NDS [mg/m
3
]  NDSCh [mg/m

3
] 

Kwas ABS  nie ustalono nie ustalono  

Eter polioksyetylenowy syntetycznych alkoholi 
tłuszczowych  

brak w wykazie brak w wykazie 

Wodorotlenek sodu 0,5 1 

 
Ochrona dróg oddechowych: 
nie wymagana 
Ochrona oczu: 
wymagana – okulary ochronne w przypadku możliwości bezpośredniego kontaktu. 
Ochrona rąk: 
rękawice ochronne. 
Ochrona skóry: 
odzież ochronna 
Środki higieny: 
Nie dopuszczać do zanieczyszczenia ubrania . Po pracy z preparatem umyć rce i twarz. Nie jeść nie pić w miejscu pracy 
 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 
 
PODAMY W PÓŹNIEJSZYM 
 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 
W normalnych warunkach produkt stabilny. 
 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 
Ocenę toksyczności przeprowadzono na podstawie danych dla poszczególnych składników preparatu. 
12.1 Toksyczność ostra:  

LD50 > 2000 mg/kg (eter polioksyetylenowy syntetycznych alkoholi tłuszczowych) 
LD50 = 1000 mg/kg szczur (Kwas ABS) 
LDL0 – królik (doustnie) – 500 mg/kg (wodorotlenek sodu płatki) 
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12.2 Drogi i skutki narażenia ostrego u ludzi. 

Układ oddechowy - Nie istnieje praktycznie możliwość narażenia drogą inhalacyjną.  
Układ pokarmowy - Spożycie preparatu może silnie podrażnić organy wewnętrzne.  
Skóra – Działa odtłuszczająco na skórę, kontakt nieroźcieńczonej substancji oraz jej roztworów wodnuych ze skórą może 
wywoływać odczyny zapalne.Dłuższy kontakt preparatu ze skórą może spowodować podrażnienie skóry. 
 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 
12.1  Rozkład: Obecne w preparacie detergenty są bardzo łatwo biodegradowalne. 
12.2  Kumulacja: Składniki preparatu oraz produkty jego rozkładu nie ulegają kumulacji. 
12.3  Ekotoksyczność: Nie przeprowadzono badań dla preparatu znane są tylko wyniki badań dla poszczególnych składników 

preparatu: 
- ostra toksyczność dla ryb EC50 = 0,7 – 7,7 mg/l  48 h (kwas ABS) 
- ostra toksyczność dla dafni EC50 = 1,2 – 11,2 mg/l  48 h (kwas ABS) 
- ostra toksyczność dla alg EC50 = 4,3 – 29 mg/l  48 h (kwas ABS) 

 
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

 
Rozlany preparat zebrać do szczelnych pojemników i po oddzieleniu substancji stałych wykorzystać gospodarczo lub przeznaczyć do 
utylizacji. Nie dopuszczać do przedostawania się większych ilości preparatu do ziemi i do zbiorników wodnych ponieważ może to 
spowodować naruszenie równowagi kwasowo-zasadowej. 
 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 
 
Transport lądowy ADR/RID   Nie podlega ograniczeniom przepisów ADR i RID. 
 
Transport morski IMDG   Nie podlega ograniczeniom przepisów IMDG 
 
Transport lotniczy ICAO-TI i IATA-DGR Brak danych 
 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 
15.1    Napisy ostrzegawcze: 

       Działa drażniąco na oczy (R36) 
 Działa drażniąco na skórę (R38) 
 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi (S(1/2))  
 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską (S26). 
 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy (S37/39).  
 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (jeśli to możliwe pokaż etykietę)  
 (S45). 
15.2 Symbole niebezpieczeństwa: 

Produkt żracy (C)  
Obowiązujące unormowania prawne: 
1. Ustawa z dnia 11.01.2001 (Dz. U. nr 11 poz. 84 z 2001r.) o substancjach i preparatach chemicznych wraz z późniejszymi 
zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. nr 173 poz. l679 z 2003r.) w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. 
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U, nr 171 poz. 1666 z 2003r.)w sprawie kryteriów i sposobu 
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. 
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. (Dz.U. nr 140 poz. 1171 z 2002r.) w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego  
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. (Dz.U. nr 199 poz. 1948 z 2003r.) w sprawie wykazu substancji 
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem  
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002r, (Dz.U. nr 142 poz. 1194 z 2002r) w sprawie obowiązku dostarczenia 
karty charakterystyki niektórych preparatów nie zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. 
7. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 5 listopada 1991, w sprawie klasyfikacji wód 
oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. 
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 stycznia 2004 r., w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub 
obrocie, podlegających zgłoszeniu. 
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9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 grudnia 2004 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. 
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 21.02.2005 r. Zieniające rozporządzeni w sprawie ograniczeń zakazów lub 
warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych lub preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je 
produktów. 
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2005 r. W sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i 
oznakowaniem 
 

16. INNE INFORMACJE 

 
Preparat przeznaczony do stosowania w postaci emulsji z wodą w stężeniach 1- 20%. Skład emulsji należy dobrać do rodzaju 
zanieczyszczeń i właściwości czyszczonych powierzchni. Ultramyt nadaje się doskonale do usuwania zanieczyszczeń a zwłaszcza 
smarów, olei i tłuszczy. Doskonały do czyszczenia i przygotowania powierzchni metalowych w galwanizerniach i lakierniach. 
Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona na podstawie danych dostarczonych przez producentów komponentów 
stosowanych w produkcie. Powyższe informacje zostały opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią 

jednak gwarancji własności produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Produkt powinien być 

transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrą praktyką i higieną pracy. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze stosowania powyższej interpretacji 
przepisów lub instrukcji. 

Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Wykorzystanie podanych 
informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem obowiązkiem użytkownika jest stworzenie 
stosownych warunków bezpiecznego obchodzenia się z produktem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


