
KARTA CHARAKTERYSTYKI
PREPARATU CHEMICZNEGO

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

N A Z W A  I  A D R E S  F I R M Y :
P.P.H.U. Laurence
ul. Dębowa 26
86-300 Grudziądz
tel: (56) 464 93 66
fax:(56) 464 93 67
mob:0 502 071 851
Data sporządzenia karty charakterystyki:  23.10.2010

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO
Nazwa handlowa: ANTIFOAM

Zastosowanie:  Antifoam jest  preparatem  używanym  w  procesie  recyklingu  butelki  PET,  którego  celem  jest 
likwidacja nadmiaru piany wytworzonej przy czyszczeniu chemicznym materiału wsadowego.

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
W swoim składzie produkt nie zawiera komponentów niebezpiecznych dla zdrowia.
Nie zaśmiecać środowiska odpadami preparatu i opakowań.
Produkt nie jest substancją niebezpieczną w rozumieniu przepisów.

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Opis: Substancje zapachowe i powierzchniowo czynne.

Składniki niebezpieczne:
- - - -

4. PIERWSZA POMOC
Po wdychaniu: Obojętny.
Po styczności ze skórą: Obojętny
Po styczności z okiem: Płukać dużą ilością wody przez 15 minut, podczas płukania trzymać oczy szeroko otwarte, 
w przypadku wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem.
Po przełknięciu: Wypić dużą ilość wody, skontaktować się z lekarzem.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
Przydatne środki gaśnicze: Pożary w obecności preparatu gasić środkami odpowiednimi dla palących się 
materiałów.
Inne dane
Płyn niepalny, można używać wszystkich środków gaśniczych.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA SUBSTANCJI DO ŚRODOWISKA
Indywidualne środki ostrożności: Unikać kontaktu z oczami.
Środki ochrony środowiska:
Zabezpieczyć przed dostaniem się produktu do ścieków, kanalizacji i cieków wodnych. 
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7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE
Składowanie:
Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:
Magazynować w zamkniętych oznakowanych pojemnikach. Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Ochrona dróg oddechowych: Nie jest niezbędna.
Ochrona rąk i skóry: Nie stwierdzono zagrożenia podczas normalnego toku wykorzystania preparatu.
Ochrona oczu: Okulary ochronne.
Wskazania BHP: Używać produktu zgodnie z jego zastosowaniem. Po zakończeniu pracy z preparatem należy 
dokładnie umyć ręce.

9.WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Ogólne dane
Forma: Jednorodna ciecz po czasie rozwarstwiajaca sie

Kolor: Biała emulsja

Zapach: Charakterystyczny dla użytych komponentów

Zmiana stanu
Gęstość: 0,98 -  1,02 g/cm3

Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą: Bez ograniczeń.

Wartość pH: 7,0
 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Bierny

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Nie stwierdza się efektów toksycznych. Preparat nie jest niebezpieczny dla zdrowia.
Przestrzegać norm postępowania z preparatami chemicznymi.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Ekotoksyczność: Z powodu zmiany pH może być niebezpieczny dla życia w środowisku wodnym.
Zdolność do biodegradacji: Ulega biodegradacji.
Wskazówki ogólne:
Używać preparatu zgodnie z jego przeznaczeniem i zastosowaniem
Nie zaśmiecać środowiska odpadami preparatu i opakowaniami.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Zalecenie: Zgodnie z lokalnymi przepisami organów terytorialnych.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
Nie stwarza zagrożenia w transporcie.

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego                                                                         Strona 2 z 3



15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.2001 r. (Dz.U.01.11.84) wraz z późniejszymi 
poprawkami.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich 
klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U.03.199.1948).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia 
człowieka i środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne (Dz.U.03.52.467).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.08.2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki 
niektórych preparatów niesklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U.02.142.1194).
Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U.Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11.05.2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późniejszymi 
zmianami).

16. INNE INFORMACJE
Wydział sporządzający wykaz danych:
P.P.H.U. Laurence, ul. Dębowa 26, 86-300 Grudziądz
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