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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
 

1.1. Identyfikator produktu 

Nazwa produktu : FOAM SOAP Antibacterial 

Kod produktu : RHG 8048 

Rodzaj produktu : Kosmetyk 

SKU # : RVU8528; RVU11528 
 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Szczegóły dot. zastosowań 
przemysłowych/profesjonalnych 

: Przeznaczony do użytku przez profesjonalistów 

 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 

Brak dodatkowych informacji 
 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Dostawca 
Newell Europe Sàrl 
Chemin de Blandonnet 10 
CH-1214 Vernier - Switzerland 
T +44(0)870 5686824 
SDS.RCP@newellco.com 

Inne 
Newell Poland Services Sp. z.o.o. 
Plac Andersa 7 
61-894 Poznań - Poland 
T +44(0)870 5686824 
www.rubbermaid.eu/contact 

  

 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu pogotowia : +44(0)870 5686824 
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

 

Mieszanka wody, łagodnych środków powierzchniowo czynnych i środka konserwującego. Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami UE 
niniejszy produkt musi być uważany za produkt kosmetyczny spełniający wymagania rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych EC 
1223/2009. Informacje o składzie znajdują się w deklaracji dotyczącej składników, umieszczonej na opakowaniu. 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
 

3.1. Substancja 

Nie dotyczy 
 

 

3.2. Mieszanina 

 

Składnik 

AQUA 

PROPYLENE GLYCOL 

Lactic Acid 

ALCOHOL 

SODIUM CUMENESULFONATE 

SODIUM LAURETH SULFATE 

SODIUM HYDROXIDE 

COCAMIDOPROPYL BETAINE 

TRICLOSAN 

ISOPROPYL ALCOHOL 

TRIETHYLENE GLYCOL 

BENZYL ALCOHOL 

MAGNESIUM CHLORIDE 

Magnesium Nitrate 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 

Methylisothiazolinone 
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SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego 
na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Podawać 
duże ilości wody do picia. NIE wywoływać wymiotów. 

 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Symptomy/urazy : Nie dotyczy. 
 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Nie dotyczy. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Ditlenek węgla. Suchy proszek. Piana. Piasek. Woda rozpylana. 
 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku 
pożaru 

: Nie dotyczy. 

 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Inne informacje : Nie dotyczy. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Ogólne środki zaradcze : Zebrać rozlany płyn za pomocą materiału wchłaniającego. 

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 

Brak dodatkowych informacji 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 

Brak dodatkowych informacji 
 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Brak dodatkowych informacji 
 

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

Metody oczyszczania : Zebrać rozlany płyn za pomocą materiału wchłaniającego. 

Inne informacje : Może być śliski na twardej i gładkiej powierzchni. 
 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania 

: Nie dotyczy. 

 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności 

Środki techniczne : Należy przestrzegać obowiązujących rozporządzeń prawnych. 

Warunki przechowywania : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywać w chłodnym miejscu. 
 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Nie dotyczy. 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 
 

Sodium Hydroxide (1310-73-2) 

Polska Nazwa miejscowa Wodorotlenek sodu 

Polska NDS (mg/m³) 0,5 mg/m³ 

Polska NDSCh (mg/m³) 1 mg/m³ 
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Alcohol (64-17-5) 

Polska Nazwa miejscowa Etanol (alkohol etylowy) 

Polska NDS (mg/m³) 1900 mg/m³ 
 

 

 

Dodatkowe wskazówki : Nie dotyczy 

8.2. Kontrola narażenia 

Ochrona wzroku : Brak w przypadku normalnego użytkowania 

Ochrona dróg oddechowych : Brak w przypadku normalnego użytkowania 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia : Ciecz 
  

Wygląd : Przezroczysty. 

Barwa : przezroczysta. 
  

Zapach : bez zapachu. 
  

Próg zapachu : Brak danych 
  

pH : Brak danych 
  

Roztwór pH : 4,2 - 4,7 

Szybkość parowania względne (octan butylu=1) : Brak danych 
  

Temperatura topnienia : Brak danych 
  

Temperatura krzepnięcia : Brak danych 
  

Temperatura wrzenia : Brak danych 
  

Temperatura zapłonu : Brak danych 
  

Temperatura samozapłonu : Brak danych 
  

Temperatura rozkładu : Brak danych 
  

Łatwopalność (ciało stałe, gaz): : Brak danych 
  

Ciśnienie pary : Brak danych 
  

Gęstość względna pary w temp. 20  °C : Brak danych 
  

Gęstość względna : 1,06 - 1,08 
  

Rozpuszczalność : Brak danych 
  

Log Pow : Brak danych 
  

Lepkość, kinematyczna : 10 - 12 sekundy 
  

Lepkość, dynamiczna : Brak danych 
  

Właściwości wybuchowe : Brak danych 
  

Właściwości utleniające : Brak danych 
  

Granica wybuchowości : Brak danych 
  

 

9.2. Inne informacje 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 

10.1. Reaktywność 

Nie dotyczy. 
 

10.2. Stabilność chemiczna 

Nie dotyczy. 
 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Nie dotyczy. 
 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Nie dotyczy. 
 

10.5. Materiały niezgodne 

Nie dotyczy. 
 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Nie dotyczy. 
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra : Nie sklasyfikowany 
 

 

Lactic Acid (79-33-4) 

LD50 doustnie 3730 mg/kg masy ciała 

LD50 przez skórę > 2000 mg/kg masy ciała 

LC50 – inhalacja, szczur (pył/mgła – mg/l/4 h) > 7940 mg/m³ 
 

Sodium Cumenesulfonate (28348-53-0) 

LD50 doustnie, szczur 7200 mg/kg 

LD50 doustnie > 7000 mg/kg masy ciała 

LD50, skóra, szczur 2000 mg/kg 
 

Sodium Hydroxide (1310-73-2) 

LD50 doustnie, szczur 191 mg/kg 

LD50, skóra, szczur 1350 mg/kg 
 

Alcohol (64-17-5) 

LD50 doustnie, szczur 7060 mg/kg 

LD50 doustnie 10470 mg/kg masy ciała 

LD50 skóra, królik > 16000 mg/kg 

LD50 przez skórę 15800 mg/kg masy ciała 

LC50 inhalacja, szczur (mg/l) > 20 mg/l/4h 

LC50 – inhalacja, szczur (pył/mgła – mg/l/4 h) > 99999 mg/m³ 
 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące 
na oczy 

: Nie sklasyfikowany 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę 

: Nie sklasyfikowany 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany 

Rakotwórczość : Nie sklasyfikowany 
 

 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe 

: Nie sklasyfikowany 

 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane 

: Nie sklasyfikowany 

 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracja : Nie sklasyfikowany 
 

  

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
 

12.1. Toksyczność 

Ekologia - ogólnie : Produkt ten nie jest uważany za toksyczny dla organizmów wodnych i nie powoduje 
długotrwałych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. 

 

 

Lactic Acid (79-33-4) 

LC50 dla ryby 1 195 mg/l 

EC50 inne organizmy wodne 1 130 mg/l EC50 waterflea (48 h) 

EC50 inne organizmy wodne 2 > 2800 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l 
 

Sodium Cumenesulfonate (28348-53-0) 

LC50 dla ryby 1 1000 mg/l 

EC50 Dafnia 1 1000 mg/l 

EC50 inne organizmy wodne 1 > 100 mg/l EC50 waterflea (48 h) 

EC50 inne organizmy wodne 2 > 100 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l 
 

Sodium Hydroxide (1310-73-2) 

LC50 dla ryby 1 45,4 mg/l 

EC50 Dafnia 1 156 mg/l 

EC50 inne organizmy wodne 1 > 33 mg/l 

EC50 inne organizmy wodne 2 IC50 algea (72 h) mg/l 

ErC50 (glony) 33 - 100 mg/l 
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Alcohol (64-17-5) 

LC50 dla ryby 1 13000 mg/l 

EC50 Dafnia 1 9300 mg/l 

EC50 inne organizmy wodne 1 5012 mg/l EC50 waterflea (48 h) 

EC50 inne organizmy wodne 2 275 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l 
 
 

 

 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

FOAM SOAP Antibacterial  

Trwałość i zdolność do rozkładu Nie dotyczy. 
 

Alcohol (64-17-5) 

Trwałość i zdolność do rozkładu Nie ustalono. 
 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

FOAM SOAP Antibacterial  

Zdolność do bioakumulacji Nie dotyczy. 
 

Sodium Hydroxide (1310-73-2) 

Log Pow -3,88 
 

Alcohol (64-17-5) 

Log Pow -0,3 

Zdolność do bioakumulacji Nie ustalono. 
 

12.4. Mobilność w glebie 

FOAM SOAP Antibacterial  

Ekologia - gleba Nie dotyczy. 
 

 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Brak dodatkowych informacji 
 

 

 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Inne szkodliwe skutki działania : Nie dotyczy. 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Zalecenia dotyczące usuwania odpadów : Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego 
wykorzystania. 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
 

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

Produkt nie jest niebezpieczny według przepisów dotyczących transportu 

 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR) : Nie dotyczy 

Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG) : Nie dotyczy 

Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA) : Nie dotyczy 

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN) : Nie dotyczy 

Prawidłowa nazwa przewozowa (RID) : Nie dotyczy 
 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

ADR   

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADR) : Nie dotyczy 

   

IMDG   

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IMDG) : Nie dotyczy 

   

IATA   

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IATA) : Nie dotyczy 

   

ADN   
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Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADN) : Nie dotyczy 

   

RID   

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (RID) : Nie dotyczy 
 

14.4. Grupa pakowania 

Grupa pakowania (ADR) : Nie dotyczy 

Grupa pakowania (IMDG) : Nie dotyczy 

Grupa opakowań (IATA) : Nie dotyczy 

Grupa opakowań (ADN) : Nie dotyczy 

Grupa pakowania (RID) : Nie dotyczy 
 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Produkt niebezpieczny dla środowiska : Nie 

Ilości wyłączone : Nie 

Inne informacje : Brak dodatkowych informacji 
 

    
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

14.6.1. Transport lądowy 

14.6.2. transport morski 

14.6.3. Transport lotniczy 

14.6.4. Transport śródlądowy 

Zakaz transportu (ADN) : Nie 

Nie podlega ADN : Nie 

14.6.5. Transport kolejowy 

Zabroniony przewóz (RID) : Nie 
 

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 lub mieszaniny 

15.1.1. Przepisy UE 
 

Nie zawiera substancji podlegającej ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH 

Nie zawiera żadnej substancji umieszczonej na liście kandydatów do rozporządzenia REACH 
 

Nie zawiera żadnej substancji wymienionej na liście Załącznika XIV rozporządzenia REACH 

 
 

 

  
 

 

15.1.2. Przepisy krajowe 

Brak dodatkowych informacji 
 
 

 
 

 

 
 

 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Brak dodatkowych informacji 
  

SEKCJA 16: Inne informacje 
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Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem. Dlatego nie należy ich 
rozumieć jako gwarancji konkretnych cech produktu 
 


