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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
 
 

* CZĘŚĆ 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz przedsiębiorstwa 
· 1.1 Identyfikator produktu 
· Nazwa handlowa: HC880 Liquid Plus Nature 
· Numer artykułu: 5272 
· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny i zastosowania odradzane 
· Obszar zastosowań 
SU22 Zastosowanie profesjonalne: Domena publiczna (administracja, edukacja, rozrywka, usługi, rzemieślnicy) 
· Kategoria produktu PC39 Kosmetyki, produkty do pielęgnacji osobistej 
· Funkcja techniczna Środek czyszczący 
· Zastosowanie substancji/mieszaniny 
Detergent do rąk 
Pasta czyszcząca do rąk 
Środek czyszczący do rąk 
· Zastosowania odradzane 
Wszystkie zastosowania inne, niż wymienione w sekcji „Zastosowanie mieszaniny”, są odradzane 
lub muszą być konsultowane z dostawcą/wytwórcą. 
· 1.3 Informacje szczegółowe na temat dostawcy Karty charakterystyki substancji 
· Producent/dostawca: 
Maco Products BV 
Marsweg 40A Tel. +31-(0)38-7410008 
8013 PD Zwolle The Netherlands 
info@macoproducts.nl 
· Właściwy dział odpowiedzialny za informacje: info@macoproducts.nl 
· 1.4 Numer telefonu alarmowego: +31-(0)38-7410008 
 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
 
 

· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Produkt nie podlega klasyfikacji wg 1272/2008 ponieważ produkt jest kosmetykiem w rozumieniu UE 1223/2009. 
Niniejszy produkt nie jest klasyfikowany i oznakowany według rozporządzenia CLP. 
· 2.2 Elementy oznakowania 
· Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Oznakowanie wg 1272/2008 nie jest wymagane: zastosowanie ma rozporządzenie o kosmetykach. 
· Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia Brak 
· Słowo kluczowe Brak 
· Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia Brak 
· Informacje dodatkowe: 
Zawiera mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2-izotiazol-3-on 
[nr WE 220-239-6] (3:1). Może wywoływać reakcję alergiczną. 
Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika 
· Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 w sprawie wyrobów kosmetycznych 
Oznakowanie wg 1272/2008 nie jest wymagane: zastosowanie ma rozporządzenie o kosmetykach nr 1223/2009. 
Produkt nie podlega klasyfikacji wg 1272/2008 ponieważ produkt jest kosmetykiem w rozumieniu UE 1223/2009. 
· 2.3 Inne zagrożenia 
· Wyniki oceny PBT i vPvB 
· PBT: Nie dotyczy. 
· vPvB: Nie dotyczy. 
GB 
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SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
 

 

· 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny 
· Opis: 
Produkt kosmetyczny 
INCI 1223/2009 EC: 
Aqua Dimethyl Glutarate,Zea Mays Cob Meal, Olea Europaea Seed Powder, PEG-4 Rapeseedamide, Dimethyl 
Succinate, 
Sodium laureth Sulfate, Dimethyl Adipate, Oleic Acid, Stearalkonium Bentonite, Acrylates Copolymer, Parfum, 
Cocamidopropylbetaine, Xanthan Gum, Dipropylene Glycol, Titanium Dioxide / CI77891, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-
Diol 
Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Silica, Benzyl Alcohol, Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate, Alcohol, 
Methylchloroisothiazolinone, Silver Chloride, Methylisothiazolinone 
 

· Dangerous components: 
CAS: 106-65-0 
EINECS: 203-419-9 
dimethyl succinate 
Eye Irrit. 2, H319 
2.5-<10% 
CAS: 85536-23-8 amides, rape-oil, N-(hydroxyethyl), ethoxylated 
Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 
2.5-<10% 
CAS: 68891-38-3 
NLP: 500-234-8 
Alkyl Ether Sulfate C12-14, sodium salt 
Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 
2.5-<10% 
CAS: 627-93-0 
EINECS: 211-020-6 
dimethyl adipate 
Eye Irrit. 2, H319 
2-<2.5% 
· Informacje dodatkowe Pełny tekst wymienionych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia podano w sekcji 16. 
 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

· 4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
· Informacje ogólne: Nie są konieczne żadne specjalne środki. 
· W przypadku wdychania Zapewnić dostęp świeżego powietrza. 
· W przypadku kontaktu ze skórą 
Produkt nie wywołuje podrażnienia skóry. 
Produkt jest środkiem czyszczącym do rąk. 
· W przypadku kontaktu z oczami Należy płukać oko przy otwartej powiece przez kilka minut pod bieżącą wodą. 
Następnie skontaktować się z lekarzem. 
· W przypadku połknięcia Jeżeli objawy nie ustępują, zasięgnąć porady lekarza. 
· 4.2 Najważniejsze objawy i skutki, ostre i opóźnione Brak dostępnych dalszych istotnych informacji .. 
(cd. na str. 3) 
 
 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
Brak dostępnych dalszych istotnych informacji 
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SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 

 

· 5.1 Środki gaśnicze 
· Odpowiednie środki gaśnicze Woda 
· 5.2 Szczególne zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny Brak dostępnych dalszych informacji. 
· 5.3 Informacje dla straży pożarnej 
· Wyposażenie ochronne: Nie wymaga się żadnych specjalnych środków. 
 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 

· 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Szczególne niebezpieczeństwo poślizgnięcia na rozlanym/rozsypanym produkcie. 
· 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 
Rozcieńczyć dużą ilością wody. 
Nie dopuścić do przedostania się kanalizacji/wód powierzchniowych ani wód gruntowych. 
· 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: Zebrać 
mechanicznie. 
· 6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Informacje o bezpiecznej eksploatacji można znaleźć w Sekcji 7. 
Patrz Sekcja 8 po informacje o środkach ochrony osobistej. 
Informacje o utylizacji można znaleźć w Sekcji 13. 
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 

· 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Przy prawidłowym użyciu nie są konieczne 
żadne szczególne środki ostrożności. 
· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje o wszelkich niezgodnościach 
· Przechowywanie 
· Wymogi, które muszą spełniać magazyny i pojemniki: Brak wymogów specjalnych. 
· Informacje o przechowywaniu w jednym wspólnym magazynie: Nie wymagane. 
· Inne informacje o warunkach przechowywania: Utrzymywać pojemniki szczelnie zamknięte. 
· 7.3 Szczególne zastosowania końcowe Brak dostępnych dalszych informacji. 
 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 

· Dodatkowe informacje na temat budowy pomieszczeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7. 
· 8.1 Parametry dotyczące kontroli 
· Składniki o wartościach krytycznych podlegających monitorowaniu w miejscu pracy: 
9004-34-6 Celuloza (2,5-<10%) 
WEL Wartość krótkoterminowa: 20* mg/m³ 
Wartość długoterminowa: 10* 4** mg/m³ 
*pył wdychany **respirabilne cząstki pyłu 
· Informacje dodatkowe: Opracowano na podstawie wykazów substancji kontrolowanych obowiązujących w dniu 
opracowywania niniejszej karty charakterystyki. 
· 8.2 Kontrola narażenia 
· Środki ochrony indywidualnej 
· Ogólne środki ochrony i higieny 
Trzymać z dala od artykułów spożywczych, napojów i pożywienia. 
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 
Myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy. 
Unikać kontaktu z oczami. 
Unikać kontaktu ze skórą i oczami. 
(cd. na str. 4) 
 
Aparaty oddechowe: Nie wymagane. 
· Ochrona dłoni: 
Nie wymagane. 
Rękawice ochronne konieczne jedynie podczas czyszczenia wycieków lub przy długotrwałym użytkowaniu produktu. 
Rękawice stosuje się, gdy produkt nie jest wykorzystywany jako środek czyszczący do rąk. Na przykład podczas 
czyszczenia rozlanej substancji. 



Hand Cleaner Extreme 
Karta informacyjna na temat bezpieczeństwa produktu  
 

Zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia REACH, arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa nie jest wymagany dla tego produktu. Ten arkusz karta informacyjna na 
temat bezpieczeństwa produktu został utworzony dobrowolnie. 

 

29.11.19 PL (polski) SDS Ref.: 2000.0_04_COS 4/6 
 

· Materiał rękawic 
Niewymagane. 
Rękawice stosuje się, gdy produkt nie jest wykorzystywany jako środek czyszczący do rąk. Na przykład podczas 
czyszczenia rozlanej substancji. 
· Czas przebicia materiału rękawic Rękawice ochronne konieczne jedynie podczas czyszczenia wycieków lub przy 
długotrwałym użytkowaniu produktu 
· Ochrona oczu: Okulary ochronne zalecane podczas ponownego napełniania. 
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

· 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
· Informacje ogólne 
· Wygląd: 
Forma: Ciastowaty 
Kolor: Beżowy 
· Zapach: Przyjemny 
· Próg zapachu: Nie określono 
· wartość pH w 20 °C: ~ 6,5 
· Zmiana stanu skupienia 
Temperatura topnienia / krzepnięcia; Nieokreślona. 
Temperatura początku wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 100°C 
· Temperatura zapłonu: >93°C 
· Palność (ciało stałe, gaz) Nie dotyczy. 
· Temperatura zapalenia: >150°C 
Temperatura rozkładu: Nie określono 
· Temperatura samozapłonu: Produkt nie jest samozapalny. 
· Właściwości wybuchowe: Produkt nie jest wybuchowy. 
· Granice wybuchowości: 
Dolna: Nie określono 
Górna: Nie określono 
· Ciśnienie par przy 20°C: 23 hPa 
· Gęstość w 20 °C ~ 1,02 g/cm³ 
· Gęstość względna Nie określono. 
· Gęstość par Nie określono. 
· Szybkość parowania Nie określono. 
· Rozpuszczalność w / Mieszalność z 
Woda: W pełni mieszalny. 
· Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Nie określono 
· Lepkość: 
dynamiczna: Nie określono 
kinematyczna w 40 °C: >1000 mm²/s 
· 9.2 Potencjał bioakumulacji Brak dostępnych dalszych informacji. 
 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 

· 10.1 Reaktywność Brak dostępnych dalszych informacji. 
(cd. na str. 5) 

· 10.2 Stabilność chemiczna 
· Rozkład termiczny / warunki, których należy unikać: Brak rozkładu przy właściwym użyciu. 
· 10.3 Możliwość niebezpiecznych reakcji Nie są znane żadne niebezpieczne reakcje. 
· 10.4 Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych informacji. 
· 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych informacji. 
· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu. 
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 

· 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
· Ostra toksyczność W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
· Pierwotne działanie drażniące: 
· Poważne uszkodzenie/podrażnienie skóry W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
· Poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
· Uczulenie dróg oddechowych lub skóry W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
· Rakotwórczość, mutagenność i toksyczność dla reprodukcji 
· Mutagenność komórek rozrodczych W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
· Rakotwórczość W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
· Toksyczność dla reprodukcji W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
· Narażenie jednokrotne STOT W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
· Narażenie wielokrotne STOT W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
· Niebezpieczeństwo aspiracji W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
 

· 12.1 Toksyczność 
· Toksyczność dla środowiska wodnego: Brak dostępnych dalszych istotnych informacji. 
· 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych dalszych informacji. 
· 12.3 Potencjał bioakumulacji Brak dostępnych dalszych informacji. 
· 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych informacji. 
· Dodatkowe informacje ekologiczne: 
· Uwagi ogólne: 
Zagrożenie wodne klasy 1 (przepisy niemieckie) (ocena własna): lekkie zagrożenie dla wody. 
Nie wolno dopuszczać do zetknięcia nierozcieńczonego produktu lub dużych ilości produktu z wodami gruntowymi, 
zbiornikami wodnymi  
i kanalizacji. 
Nie wolno dopuścić, by substancja nierozcieńczona lub niezneutralizowana przedostała się do rurociągów lub rowów 
kanalizacyjnych. 
Zagrożenie dla wody pitnej w przypadku przedostania się nawet niewielkich ilości produktu do gleby. 
· 12.5 Wyniki oceny PBT i vPvB 
· PBT: Nie dotyczy. 
· vPvB: Nie dotyczy. 
· 12.6 Inne szkodliwe skutki Brak dostępnych dalszych informacji. 
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 

· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
· Rekomendacja 
Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie należy dopuszczać do przedostania się produktu 
do kanalizacji. 
· Opakowania nieoczyszczone: 
· Zalecenie: Należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
· Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z detergentem. 
 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
 

· 14.1 Numer ONZ - 
· ADR/ADN, IMDG, IATA Brak 
· 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa ONZ 
· ADR/ADN, IMDG, IATA Brak 
· 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
· ADR, ADN, IMDG, IATA 
· KlasaBrak 
· 14.4 Grupa opakowań - 
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· ADR, IMDG, IATA Brak 
· 14.5 Zagrożenia dla środowiska: Nie dotyczy. 
· 14.6 Specjalne środki ostrożności dla użytkownika Nie dotyczy. 
· 14.7 Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do 
konwencji Marpol i Kodeksu IBC Nie dotyczy. 
· Transport / Informacje dodatkowe: 
· ADR 
· Ilości wyłączone (EQ) NIE PODLEGA ADR 
· Przepisy modelowe ONZ: Brak 
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 
 

 
 

 

· 15.1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska dotyczące substancji lub mieszanki 
· Dyrektywa 2012/18/UE 
· Nazwane substancje niebezpieczne - ZAŁĄCZNIK I Żaden ze składników nie jest wymieniony. 
· 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 
 

Podane dane są oparte na naszej obecnej wiedzy. Nie gwarantują one jednak, 
że produkt posiada określone cechy i nie stanowią podstawy do nawiązania prawomocnego stosunku umownego. 
· Stosowne zwroty 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H318 Powoduje poważne uszkodzenia oczu. 
H319 Powoduje poważne podrażnienie oczu. 
H412 Szkodliwy dla organizmów wodnych, powodując długotrwałe skutki. 
· Dział wystawiający kartę: info@macoproducts.nl 
Kontakt: info@macoproducts.nl 
Skróty i akronimy: 
Podr. skóry 2: Działanie żrące/drażniące na skórę - Kategoria 2 
Uszkodzenie wzroku 1: Poważne uszkodzenia/podrażnienie oczu - Kategoria 1 
Podrażnienie oczu 2: Poważne uszkodzenia/podrażnienie oczu - Kategoria 2 
Chroniczna toksyczność w środowisku wodnym 3: Niebezpieczny dla środowiska wodnego - zagrożenie długotrwałe - Kategoria 3 

* Dane zmienione w porównaniu do poprzedniej wersji. 
GB 
 


