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Karta charakterystyki 1907/2006/WE (REACH) 
Węgiel w płynie

Rozdział 1: Oznaczenie substancji, mieszanki i przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikator produktu 
Węgiel w płynie

1.2 Istotne zastosowania substancji albo mieszanki oraz zastosowania, których się odradza 
1.2.1 Istotne zastosowania 

Nawoz akwarystyczny.
1.2.2 Zastosowania, których się odradza 

inne niz wymienione
1.3 Szczegóły dla dostawcy, 

Firma 
Zoo24 Grzegorz Barszcz
Skurow48A
05-600 Grojec
Sklep: www.zoo24.sklep.pl

 1.4 Numer alarmowy 

nr telefonu 112

Rozdział 2: Możliwe zagrożenia 

2.1 Klasyfikacja substancji albo mieszanki 

2.1.1 Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP] 

Brak klasyfikacji 

2.1.2 Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem 67/548/EWG albo 1999/45/WE 

Brak klasyfikacji 

2.2 Elementy oznaczenia 

Produkt zgodnie z Dyrektywą Wspólnoty Europejskiej nie wymaga oznaczeń 

Oznaczenie zgodnie z rozporządzeniem 67/548/EWG albo 1999/45/WE 

Symbole zagrożeń 
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Brak 

Ostrzeżenia dot. substancji niebezpiecznej (R-Sätze) 

Brak 

Oznaczenia szczególne 

Karta charakterystyki dostępna dla użytkownika 

2.3 Pozostałe zagrożenia 

Fizyczno-chemiczne zagrożenia 

Brak znanych szczególnych zagrożeń 

Zagrożenia zdrowotne 

Zagrożenie poważnego uszczerbku na zdrowiu przy dłuższej ekspozycji poprzez wdychanie. 

Częstszy i długotrwały kontakt ze skórą może prowadzić do podrażnień. 

Zagrożenia środowiskowe 

Nie zawiera substancji PBT ani vPvB 

Inne zagrożenia 

Pozostałych zagrożeń nie stwierdzono na obecnym etapie 

Rozdział 3: Zestawienie / Informacje dot. składników 

Komentarz do składników 

Lista SVHC: Nie zawiera, albo zawiera mniej niż 0,1% odnotowanych substancji   
Treści dotyczące przytoczonych substancji niebezpiecznych i zagrożeń z nich wynikających 
(Zwroty R/H) znajdują się w rozdziale 16 

Rozdział 4: Pierwsza pomoc 
4.1 Opis działań pierwszej pomocy 
Wskazówki ogólne: Zmienić zabrudzone ubranie 
Po wdychaniu: Zadbać o świeży dostęp powietrza 

Przy dolegliwościach wezwać lekarza 

75% CaCO3 weglan wapnia
4%MgCO3 weglan magnezu
0,25% Fe zelazo
dodatkowe
5%SiO2dwutlenek krzemu
0,1% K2O tlenek potasu
0,015% Na sod 
0,015% P2O5 Fosforan
0,01Mn mangan
CAS: 7631-86-9
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Po kontakcie ze skórą: Przy zetknięciu ze skórą umyć wodą i mydłem 
Przy ciągłym podrażnieniu skóry zasięgnąć opinii lekarza 

Po kontakcie z oczami: Ostrożnie przez kilka minut przemyć oczy wodą. Zdjąć ewentualne soczewki 
kontaktowe. Nadal spłukiwać. Przy trwającym podrażnieniu oka zasięgnąć 
opinii lekarza 

Po połknięciu: Wypłukać usta i wypić dużo wody. Przy dolegliwościach wezwać lekarza. 

4.2 Najważniejsze ostre albo przewlekle występujące symptomy i ich działanie 
Brak znanych 

4.3 Wskazówki dot. natychmiastowej pomocy lekarskiej 
Postępowanie objawowe 

Rozdział 5: Środki zaradcze do zwalczania pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Właściwe środki gaśnicze Sam produkt nie pali się. Dobrać odpowiednie środki gaśnicze 
do miejsca pożaru. 

Niewłaściwe środki gaśnicze Silny prąd wodny 

5.2 Zagrożenia wynikające ze szczególnych materiałów albo mieszanek 

Dwutlenek węgla (CO2) 
Tlenki metalu   

5.3 Wskazówki do zwalczania pożaru 
Zastosować  samodzielny, chroniący drogi oddechowe sprzęt 
do oddychania 
Pozostałości ze spalania i zanieczyszczona woda muszą zostać 
oczyszczone zgodnie z miejscowymi, urzędowymi przepisami 

Rozdział 6: Środki zaradcze przy niezamierzonym uwolnieniu 

6.1 Odpowiednie do osoby środki ostrożności, odzież ochronna i zastosowane postępowanie w 
razie nagłej potrzeby 

Unikać pylenia 
Dbać o wystarczający dostęp powietrza 

6.2 Środki zaradcze dot. ochrony środowiska 
Nie dopuścić do wycieku do kanalizacji/ wód 
powierzchniowych/ wód gruntowych 

6.3 Metody i materiały dot. powstrzymania dalszemu uwalnianiu się i oczyszczania 
Wycierać mechanicznie 
Unikać pojawienia się pyłu 
Usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami wytarty 
materiał 

6.4 Odnośnik do innych rozdziałów 
Patrz rozdział 8+13 

Rozdział 7: Posługiwanie się i magazynowanie 

7.1 Środki ochronne dot. bezpiecznego posługiwania się 
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Unikać tworzenia się i nawarstwiania pyłu 
Odkurzyć pył w wypadku jego utworzenia 

Podczas przerw i przy skończeniu pracy umyć ręce 
Zastosować krem do rąk w celu poprawy kondycji skóry rąk 
Podczas pracy nie jeść i nie pić 

7.2 Warunki bezpiecznego składowania 
Zachować oryginalne opakowanie 
Nie dopuścić do przeniknięcia do gruntu 
Nie składować razem ze środkami spożywczymi i paszą 
Składować w suchym miejscu 
LGK 13: Materiały niepalne 

7.3 Specyficzne zastosowania końcowe 
Patrz zastosowania produktu, rozdział 1.2 

Rozdział 8: Ograniczenie i kontrola ekspozycji / odzież ochronna 

8.1 Do parametrów kontroli 
Wartość graniczna dla miejsca pracy (DE) 
Zawartość [%] Część składowa 
<10 Dwutlenek krzemu – pył 

CAS: 7631-86-9, EINECS/ELINCS: 231-545-4 
Wartość graniczna dla miejsca pracy: 4 mg/m3, E, 
Y, DFG,2 

8.2 Ograniczenie i kontrola ekspozycji 

Dodatkowe wskazówki do organizacji urządzeń technicznych 

 Zadbać o odpowiednią wentylację i przewietrzenie na miejscu 
pracy 
Stosować się do ogólnych wartości granicznych   

Ochrona oczu Okulary ochronne 
Ochrona dłoni Kauczuk nitrylowy, >120 min (EN 374) 
Ochrona ciała  Nie jest wymagana przy uwzględnieniu warunków 

koniecznych 
Pozostałe środki ochronne Unikać przetarcia oczu 

Nie wdychać pyły 
Ochrona dróg oddechowych Ochrona dróg oddechowych podczas tworzenia pyłu 

Krótkotrwałe filtry, filtr P2 
Zagrożenia termiczne Brak 
Ograniczenie i kontrola ekspozycji na środowisko 

 Nie znajduje zastosowania 

Rozdział 9: Fizyczne i chemiczne właściwości 

9.1 Informacje dotyczące podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
Forma Proszek 
Kolor  Szary  

 Beżowy 
Żółty 

Zapach Bezzapachowy 
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Próg zapachu Nieistotny 
Wartość pH 9,7 (wodnisty nanos) 
Wartość pH [1%] nie określono  
Temperatura wrzenia [0C]  Nie znajduje zastosowania 
Temperatura zapłonu [0C] Nie znajduje zastosowania 
Łatwopalność [0C] Nie znajduje zastosowania 
Minimalna granica eksplozji Nie znajduje zastosowania 
Maksymalna granica eksplozji Nie znajduje zastosowania 
Utlenianie Nie 
Ciśnienie pary/ gazu [kPa] Nie istotne 
Gęstość [g/ml] ~ 2,74 (200C / 68,0 0F) 
Gęstość nasypowa [kg/m3]  nie określono 
Rozpuszczalność w wodzie ~ 2g/l 
Współczynnik podziału [n-oktanol/woda] 

Nie określono 
Lepkość Nie znajduje zastosowania 
Względna gęstość pary [wartość odniesienia: powietrze] 

Nie znajduje zastosowania 
Szybkość  parowania Nie znajduje zastosowania 
Temperatura topnienia [0C] Nie określono 
Samozapłon [0C] nie określono 
Temperatura rozkładu [0C]  ~ 900 

9.2 Pozostałe informacje Brak 

Rozdział 10: Trwałość  i reaktywność 

10.1 Reaktywność 
Przy odpowiednim stosowaniu nie jest znana 

10.2 Trwałość chemiczna 
Produkt pod pojęciem tzw. „normalnych warunków” jest trwały 

10.3 Niebezpieczne reakcje 
Niebezpieczne reakcje nie są znane 

10.4 Warunki do uniknięcia nieprawidłowości 
Patrz rozdział 7.2 

10.5 Materiały niezgodne 
Nie istotne 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane 

Rozdział 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Ostra toksyczność 

Ciężkie uszkodzenie oczu/ podrażnienie oczu 
Nie określono 
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Działanie żrące / podrażnienie skóry dłoni 
Nie określono 

Sensybilizacja dróg oddechowych / skóry 
Nie określono 

Działanie toksyczne na organy docelowe przy jednorazowej ekspozycji 
Nie określono 

Działanie toksyczne na organy docelowe przy wielokrotnej ekspozycji 
Nie określono 

Działanie mutagenne Nie określono 
Szkodliwe działanie na rozrodczość Nie określono 
Rakotwórczość Nie określono 
Ogólne spostrzeżenia Brak klasyfikacji według procedury obliczeniowej wytycznych 

odnośnie przygotowania produktu. Nie są przedłożone 
toksykologiczne informacje dotyczące produktu całkowitego 

Rozdział 12: Informacje dotyczące środowiska 

12.1 Toksyczność 
12.2 Trwałość i rozkład 
Zachowanie w przedziałach środowiskowych 

Nie określono 
Zachowanie w oczyszczalniach ścieków 

Nie określono 
Rozkład biologiczny Nie przydatny 

12.3 Potencjał bioakumulacji Nie przydatny 
12.4 Mobilność w glebie Nie przydatna 
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

 Na podstawie wszystkich dostępnych informacji nie 
zaklasyfikowano jako PBT i vPvB 

12.6 Inne szkodliwe skutki Brak znanych 

Rozdział 13: Wskazówki dotyczące usuwania odpadów 

13.1 Postępowanie dotyczące zagospodarowania odpadów 

Pozostałości produktu należy utylizować zgodnie z dyrektywą w sprawie odpadów 2008/98 / WE, jak 
również przepisów krajowych i regionalnych. Dla tego produktu nie ma klucza odpadów zgodnie z 
Europejskim Katalogiem Odpadów (EWC), ponieważ tylko cel zamierzony umożliwia alokację. Kod 
odpadów ustala się na terenie UE w porozumieniu z firmą zajmującą się utylizacją odpadów. 

Produkt Nie jest konieczny w normalnych warunkach 
Kod klasyfikacji w Europejskim Katalogu Odpadów 

020199 nigdzie indziej nie sklasyfikowano 
Nieoczyszczone opakowania 

Niezanieczyszczone opakowania mogą zostać poddane 
procesowi recyclingu 

Kod klasyfikacji w Europejskim Katalogu Odpadów 
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 
150101 Opakowania z papieru i tektury 
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Rozdział 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numery UN 

Odpowiednio oznaczenie wysyłki UN patrz rozdział 14.2 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Transport lądowy ADR/RID Nie ogranicza 
Żegluga śródlądowa (ADN) Nie ogranicza 
Transport morski według IMDG NOT CLASSIFIED AS „DANGEROUS GOODS” 
Transport powietrzny według IATA NOT CLASSIFIED AS „DANGEROUS GOODS” 
14.3 Klasy zagrożenia w transporcie 
Odpowiednio oznaczenie wysyłki UN patrz rozdział 14.2 

14.4 Grupa opakowań 
Odpowiednio oznaczenie wysyłki UN patrz rozdział 14.2 

14.5 Zagrożenia środowiskowe 
Odpowiednio oznaczenie wysyłki UN patrz rozdział 14.2 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkownika 
Odpowiednie informacje w rozdziałach 6-8 

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 
Nie znajduje zastosowania 

Rozdział 15 Przepisy prawne  
15.1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska / specyficzne 
przepisy prawne dla materiału i mieszanki 

Przepisy UE 1967/548 (1999/45); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 
2004/42; 648/2004; 1907/2006 (Reach); 1272/2008; 
75/342/EWG (2008/47/WE); 453/2010/WE 

Przepisy transportowe ADR (2013); IMDG-Code (2013, 36 Amdt.); IATA-DGR (2014) 
Przepisy krajowe  Rozporządzenie w sprawie substancji niebezpiecznych 

(GefStoffV) 2011; Ustawa o Detergentach i Środkach 
Czyszczących – WRMG; Ustawa o czystej wodzie (CWA); TRG 
300; TRGS: 200, 615, 900, 905, ogłoszenie 220 (TRGS 220) 

- Klasa szkodliwości wody 1, zgodnie z VwVwS z 27.07.2005  
- Klasyfikacja według TA-powietrza 5.2.1 pył ogółem, w tym drobne pyły
- Klasa składowania (TRGS 510) LGK 13: niepalne materiały stałe 
- Ograniczenia zatrudnienia nie 
-VOC (1999/13/WE) 0% 
- Pozostałe przepisy TRGS 559: pył mineralny 

15.2 Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego 
Nie znajduje zastosowania 

Rozdział 16: Pozostałe informacje 
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16.1 Zwroty R do rozdziału 3 R 48/20: Szkodliwy dla zdrowia – niebezpieczeństwo 
poważnych uszczerbków na zdrowiu przy dłuższej ekspozycji 
poprzez wdychanie 

16.2 Zagrożenia (rozdział 3) H373 może uszkodzić płuca przy dłuższej lub powtarzającej 
się ekspozycji poprzez wdychanie 

16.3 Skróty i akronimy: 
ADR = L' Accord européen relatif au transport international 
des marchandises Dangereuses par Route 
RID = Règlement concernant le transport international 
ferroviaire des marchandises dangereuses 
ADN = L' Accord européen relatif au transport international 
des marchandises Dangereuses par voie de navigation 
intérieure 
EWC =  Europejski Katalog Odpadów 
BGI = Informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy 
CAS = Chemical Abstracts Service 
CLP = Classification, Labelling and Packaging 
DMEL = Derived Minimum Effect Level 
DNEL = Derived No Effect Level 
EC50 = Median effective concentration 
ECB = European Chemicals Bureau 
EEC = European Economic Community 
EINECS = European Inventory of Existing Chemical Substances 
ELINCS = European LIst of Notified Chemical Substances 
GHS = Globally Harmonized System of Classification and 
Labelling of Chemicals 
IATA = International Air Transport Association  
IBC-CODE = International Code for the Construction and 
Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk 
IC50 = Inhibition centration, 50% 
IMDG = International Martime Code for Dangerous Goods 
IUCLID = International Uniform Chemical Information 
Database 
LC50 = Lethal concentration, 50% 
LD50 = Median lethal dose 
MARPOL = International Convention for the Prevention of 
Pollution from Ships 
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic sunbstance 
PNEC = Predicted No-Effect Concentration 
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals 

TLV®/TWA = Threshold limit value  - time veighted average

TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
TRGS = Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych 
VOC = Volatile Organic Compounds 
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative 
VwVwS =  Rozporządzenie administracyjne substancji 
zanieczyszczającej 

16.4 Pozostałe informacje 
Postępowanie klasyfikacyjne 
Zmienione pozycje  Żadne 
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GV Grupa wydania Wysoka 




