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KARTA CHARAKTERYSTYKI 

PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

 [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH), wraz z jego późniejszymi 

zmianami oraz 453/2010] 

1.1. Identyfikator produktu 

Nazwa produktu CLEANER EXTRA CLEAN

1.2. Istotne zastosowania zidentyfikowane substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie 

odradzane 

Profesjonalny preparat kosmetyczny do ekstremalnego odtłuszczania płytki paznokcia 

naturalnego przed zastosowaniem różnego rodzaju powłok. 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Producent: 

Telefon: 

Strona internetowa: 

e-mail:

Modena Nails®
Ul. Leśna 1a, 44-102 
Gliwice. Poland

+48 32 733-20-52
www.modenanails.pl
biuro@modenanails.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego 

112 (telefon alarmowy); 998 (straż pożarna); 999 (pogotowie medyczne) 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

H225 Flam. Liq. 2 Wysoce łatwopalna ciecz i pary; Kategoria 2. 

H319 Eye Irrit. 2 Działa drażniąco na oczy; Kategoria 2. 

H336 STOT SE 3 Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy; 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe STOT naraż. 

jednor., Kategoria 3 

Klasyfikacja zgodna z dyrektywą Rady 67/548/EWG 

F; R11 Produkt wysoce łatwopalny. 
Xi Produkt drażniący. 
R36 Działa drażniąco na oczy. 
R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń 

mailto:technolog03@silcare.com
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Zagrożenia dla człowieka: 

Produkt wysoce łatwopalny, drażniący. Powoduje podrażnienie oczu. Powtarzające się 

narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary produktu mogą wywoływać 

uczucie senności i zawroty głowy. 

Zagrożenia dla środowiska: 

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. 

2.2. Elementy oznakowania 

Według Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 

Piktogramy: 

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H225 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H336 Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. – Palenie wzbronione. 

P261 Unikać wdychania par. 

P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

Reagowanie: 

P303+ P361+P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): 

Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 

Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:  

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: 

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić 

warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. 

Według z dyrektywy Rady 67/548/EWG 

Piktogramy: 

F 

WYSOCE ŁATWOPALNY

Xi

DRAŻNIĄCY
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Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
R11 Produkt wysoce łatwopalny. 
R36 Działa drażniąco na oczy. 

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie 
skóry. 

R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

S3 Przechowywać w chłodnym miejscu. 
S7 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
S9 Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. 
S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. 
S20 Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. 
S33 Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom 

elektrostatycznym. 
S37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. 

2.3. Inne zagrożenia 

Substancja nie spełnia kryteriów PBT i vPvB. Pary tworzą mieszaninę wybuchową z powietrzem. 
Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych częściach 
pomieszczeń. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować. 

3.1. Substancja 

Nie dotyczy. 

3.2. Mieszaniny 

Nazwa substancji % nr CAS EINECS# Nr rejestracji 
Symbole 

zagrożenia 

Isopropyl Alcohol 99,98 67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25-XXX
F R:11, Xi 
R:36, R:67 

Pełen tekst zwrotów R w punkcie 16. 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Uwagi ogólne: 

Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych 

na etykiecie. 

W kontakcie ze skórą: 

Obficie zmywać letnią, bieżącą wodą. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Jeśli podrażnienie 

nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarza.  

W kontakcie z oczami: 

Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15 

min. Usunąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko 

mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy 

skonsultować się z lekarzem-okulistą. 

Sekcja 3: Skład/Informacja o składnikach 

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy 
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W przypadku spożycia: 

Jeżeli nastąpi połknięcie, nie powodować wymiotów ponieważ istnieje ryzyko 
zachłyśnięcia się i przedostania substancji do płuc. Zapewnić natychmiastową pomoc 
lekarską. 

W przypadku narażenia drogą oddechową: 
Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej pozycji półleżącej 
lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Jeżeli wystąpią zaburzenia 
oddychania, zastosować sztuczne oddychanie. Jeżeli objawy nie ustępują, wezwać. 
lekarza. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Pary w stężeniach bliskich najwyższych dopuszczalnych wartości u osób nie 
przyzwyczajonych powodują łzawienie oczu, uczucie podrażnienia nosa. Wdychanie par w 
dużych stężeniach powoduje ból i zawroty głowy, mdłości, bradykardię, spadek ciśnienia 
tętniczego krwi, halucynacje, kaszel, duszność, zaburzenia oddechowe, depresję ośrodka 
oddechowego, zaburzenia świadomości, utratę przytomności, śpiączkę. Skażenie skóry może 
wywołać jej zaczerwienienie i stan zapalny, a wchłanianie przez skórę może spowodować 
ogólne objawy zatrucia. Skażenie oczu powoduje zaczerwienienie, ostry stan zapalny i 
oparzenia rogówki z powikłaniami ze strony gałki ocznej. Zatrucie drogą pokarmową wywołuje 
nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunkę z ryzykiem krwotocznego zapalenia żołądka (w 
dawce 10 ml) oraz objawów narkotycznych, jak w zatruciu drogą inhalacyjną. Wypicie 100 ml 
może spowodować śmierć. Następstwem ostrego zatrucia może być uszkodzenie wątroby i 
nerek. 

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

Miejsce pracy powinno być wyposażone w prysznic i stanowisko do płukania oczu. 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: 

Piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, woda – prądy rozproszone. 

Niewłaściwe środki gaśnicze: 

Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. 

5.2. Szczegółowe zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Podczas spalania mogą się tworzyć toksyczne produkty spalania: tlenek węgla i dwutlenek 
węgla. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem 
strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania 
 z niezależnym obiegiem powietrza. Pojemniki z produktem chłodzić rozpylonym strumieniem 
wody. Podczas pożaru mogą tworzyć się tlenki węgla [CO i CO2] oraz inne niebezpieczne pary 
i gazy. 

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
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6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 

W warunkach przemysłowych stosować odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub 

włókien syntetycznych, rękawice wykonane z nitrylu/chloroprenu (grubość 0.65±0.1 mm, czas 

przebicia ≥480 min), nitrylu (grubość 0.4±0.05 mm, czas przebicia ≥480 min), kauczuku 

fluorowego (grubość 0.7±0.1 mm, czas przebicia ≥480 min), butylu (grubość 0.3±0.05 mm, czas 

przebicia ≥480 min). Stosować okulary ochronne typu gogle, chroniące przed kroplami cieczy. 

Nie pić, nie jeść i nie palić w trakcie używania. Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną 
i miejscową. Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania 
narzędzi iskrzących). Usunąć osoby niezabezpieczone z zagrożonego obszaru. Unikać 
bezpośredniego kontaktu z substancją. Unikać wdychania par. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz 
gleby. 

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

Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Jeżeli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ 
cieczy, uszczelnić). Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. W razie 
dużego wycieku obwałować miejsce wycieku, zebraną ciecz odpompować. Pary rozcieńczyć 
rozproszonym strumieniem wody. Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz 
palenia i używania narzędzi iskrzących). Małe ilości zaabsorbować w chemicznie obojętny 
materiał wiążący (piasek, ziemia okrzemkowa), przenieść do szczelnie zamykanych pojemników 
przenieść do szczelnie zamykanych pojemników i przekazać do utylizacji. Zanieczyszczoną 
powierzchnię spłukać wodą. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Postępowanie z odpadami produktu – Sekcja 13; 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i miejscową. Trzymać z daleka od źródeł wysokiej 
temperatury i źródeł zapłonu. Wskazane jest podejmowanie środków ostrożności, aby podczas 
pracy z substancją unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać par. Zabezpieczyć przed 
przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie jeść, nie 
pić i nie palić w czasie użytkowania. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. 
Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed ponownym założeniem. 

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

Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z wentylacją wywiewną. Instalacja, 
aparatura i zbiorniki powinny być zawsze szczelnie zamknięte. Pary substancji z powietrzem 
mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe. Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy 

Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do 
środowiska 

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich 
magazynowanie 
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powierzchni podłogi lub gruntu. Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, 
szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu magazynowym, wyposażonym w instalację elektryczną i wentylacyjną w 
wykonaniu przeciwwybuchowym. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz 
utleniaczy. Zabezpieczać przed działaniem promieni słonecznych. 

7.3. Szczególne zastosowanie(a) końcowe 

Brak informacji o innych kierunkach zastosowania poza podanymi w punkcie 1. 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Nazwa substancji nr CAS NDS mg/m3 NDSCh mg/m3 NDSP 
mg/m3 

Isopropyl Alcohol 67-63-0 900 1200 - 

8.2. Kontrola narażenia 

8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli 

Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna usuwająca pary z miejsc ich emisji oraz 
wentylacja ogólna pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji miejscowej przy płaszczyźnie 
roboczej lub poniżej. Wywiewniki wentylacji ogólnej w górnej części pomieszczenia oraz przy 
podłodze. Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać warunkom ustalonym ze względu na 
niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. Nie używać w pobliżu źródeł wysokiej temperatury i 
źródeł zapłonu. W przypadku niedostatecznej wentylacji używać ochron dróg oddechowych 
Zapewnić prysznic i stanowisko do płukania oczu. 

8.2.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny 

Drogi oddechowe: 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń par substancji należy stosować ochrony 
dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym oznaczonym kolorem białym i symbolem P2 oraz 
filtrem par oznaczonym kolorem brązowym i literą A. Można stosować filtry zespolone AP. 
Ręce i skóra: W warunkach przemysłowych stosować odzież ochronną z materiałów 
naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych, rękawice wykonane z nitrylu/chloroprenu 

(grubość 0.65  0.1 mm, czas przebicia  480 min), nitrylu (grubość 0.4  0.05 mm, czas 

przebicia  480 min), kauczuku fluorowego (grubość 0.7  0.1 mm, czas przebicia  480 min), 

butylu (grubość 0.3  0.05 mm, czas przebicia  480 min). 

Oczy:  
Stosować okulary ochronne typu gogle, chroniące przed kroplami cieczy. 

Higiena pracy: 
Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Nie dopuszczać do przekraczania w 
środowisku miejsca pracy dopuszczalnych stężeń normatywnych. Po zakończeniu pracy zdjąć 
zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć 
dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy. W atmosferze zagrożonej 
wybuchem stosować odzież, rękawice i obuwie w wersji antyelektrostatycznej. 

Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
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Metody oceny narażenia w środowisku pracy: 
PN-86/Z-04050.01 – Ochrona czystości powietrza. Przyrządy i zestawy do pobierania próbek. 
Postanowienia ogólne.  
PN-89/Z-04008.07 – Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Postanowienia ogólne. 
Zasady pobierania próbek w środowisku pracy i interpretacja wyników. 
PN-92/Z-04224 ark. 02. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu 
propylowego. Oznaczanie alkoholu izopropylowego na stanowiskach pracy metodą 
chromatografii gazowej. 

8.2.3 Kontrola narażenia środowiska 

Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków 
wodnych. 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Informacje ogólne: 
stan skupienia/postać: ciecz 
barwa: bezbarwna 
zapach:  charakterystyczny alkoholowy 
wartość pH: brak danych 
temperatura topnienia/krzepnięcia - 88 °C
temperatura wrzenia: 82 - 83 

o
C *

temperatura zapłonu: 20 
o
C *

palność:  brak danych
granice wybuchowości(dolna / górna): 2,0% obj. / 12,0% obj. *
właściwości utleniające:  brak danych
prężność par (20ºC): 43 hPa (20

 o
C); 76 hPa (30

 o
C)

gęstość par 2.07 (powietrze=1)
gęstość względna (H2O=1): 0,78 – 0,79 w 20

 o
C

rozpuszczalność wodzie: w 20 
o
C: miesza się bez ograniczeń.

Rozpuszczalność w innych
rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w
większości rozpuszczalników organicznych

lepkość:  2,86 mPa*s (15 
o
C)

współczynnik podziału: n-oktanol/woda 0.05 (25 
o
C) – dane literaturowe

temperatura samozapłonu 425 
o
C

właściwości wybuchowe  pary substancji z powietrzem mogą tworzyć
mieszaniny wybuchowe

właściwości utleniające ze względu na budowę cząsteczki nie
oczekuje się właściwości utleniających

9.2. Inne informacje 

Stężenie pary nasyconej:  – w temp. 20°C: 106 g/m3
– w temp. 30°C: 181 g/m3

Temperatura krytyczna: 235,17°C 
Ciśnienie krytyczne: 4,76 MPa 
Współczynnik załamania światła w temp. 20 °C:  1.3771 
Ciepło właściwe: 2.57 J/(g·K) 

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
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Ciepło parowania: – w temp. wrzenia: 663,9, J/g
– w temp. 25 °C: 757,9 J/g

Ciepło spalania:   -33,41 kJ/g

10.1. Reaktywność 

W warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywności. 

10.2. Stabilność chemiczna 

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania substancja stabilna. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Pary substancji z powietrzem mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Wysoka temperatura, źródła zapłonu, otwarty ogień. 

10.5. Materiały niezgodne 

Gwałtownie reaguje z silnymi utleniaczami, ługami, aminami, alkanoloaminami, aldehydami. 
Atakuje żelazo, aluminium, stop Monela. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozpadu 

Nie są znane. 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

LDLo- doustnie mężczyzna 5272 mg/kg 

LDLo- doustnie człowiek 3570 mg/kg 

TDLo- doustnie człowiek 223 mg/kg 

LD50 - doustnie szczur 5045 mg/kg 

LD50 – skóra królik 12800 mg/kg 

LCLo- inhalacyjnie szczur 16000 ppm (4h) 

Działanie żrące/drażniące na skórę: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: 

Działa drażniąco na oczy. 

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność 

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne 
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Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: 

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Rakotwórczość: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: 

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Zagrożenie spowodowane aspiracją: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Skutki zdrowotne narażenia miejscowego 

Wdychanie: Wdychanie par może powodować nudności, bóle i zawroty głowy, ból gardła, 
kaszel, mdłości, torsje, urywany oddech, pobudzenie psychoruchowe, 
zaburzenia koordynacji ruchów, świadomości. W dużych stężeniach działa 
depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. 

Kontakt z oczami: Pary mogą powodować podrażnienie oczu powodując zaczerwienienie i ból 
oraz osłabienie widzenia. 

Kontakt ze skórą: Może powodować podrażnienie. Dłuższy lub powtarzający się kontakt z 
produktem prowadzi do utraty tłuszczu w skórze i może wywoływać nie 
alergiczne uszkodzenia skóry. Może również następować sorpcja przez 
uszkodzoną skórę. 

Połknięcie: Może powodować mdłości, wymioty, ból brzucha, ból i zawroty głowy, 
senność. 

12.1. Toksyczność 

LC50 – ryby (Pimephales promelas) 9640-11130 mg/l (96h) 

LC50 – ryby (Carassius auratus) >5000 mg/l (24h) 

LC50 - ryby (Leuciscus idus melanotus) 8970-9280 mg/l (48h) 

LC50 - ryby (Rasbora heteromorpha) 7100 mg/l (24h) 

EC50 – bezkręgowce (Daphnia magna) >10000 mg/l (24h) 

EC50 – glony (Scenedesmus subspicatus) >1000 mg/l (72h) 

EC50 – bakterie (Photobacterium phosphoreum) 22000 mg/l (15min) 

EC50 – bakterie (Pseudomonas putida) 1050 mg/l (16h) 

Sekcja 12: Informacje ekologiczne 
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EC50 – pierwotniaki (Entosiphon sulcatum) 4930 mg/l (72h) 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Biodegradacja tlenowa: > 70 % (10 dni). 
Oczyszczalnie ścieków: EC50 > 100mg/l - praktycznie nietoksyczny dla organizmów w 
oczyszczalniach ścieków. 
Inne informacje: Stanowi znaczne ryzyko zubożenia systemów wodnych w tlen. 
Szybko odparowuje z wody, a jej okres półtrwania w wodzie, gdzie ulega umiarkowanej 
biodegradacji, wynosi od 1 do 10 dni. 
Pary alkoholu izopropylowego reagują w powietrzu z rodnikami hydroksylowymi, a okres 
półtrwania substancji w powietrzu wynosi od 1 do 10 dni.  

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Nie stwierdzono znacznej bioakumulacji alkoholu izopropylowego. 
Współczynnik podziału oktanol/woda (Kow): 0.05 
Współczynnik biokoncentracji (BCF): brak dostępnych danych  

12.4. Mobilność w glebie 

Substancja szybko odparowuje z gleby, ale może również przeniknąć do wód gruntowych. W 
glebie ulega biodegradacji.  

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPVB 

Substancja nie spełnia kryteriów PBT i vPvB. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak dostępnych danych. 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Zalecenia dotyczące preparatu: 
Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadzać do kanalizacji. Nie 
dopuszczać do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. Produkt można 
poddać spalaniu w specjalistycznych spalarniach odpadów. 

. 
Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: 

Zużyte opakowania dokładnie opróżnić. Opakowania wielokrotnego użytku mogą być (po 
oczyszczeniu) używane powtórnie. Opakowania jednorazowe (po dokładnym oczyszczeniu) 

przekazać do recyklingu. 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

1219  

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

IZOPROPANOL (ALKOHOL IZOPROPYLOWY) 

Sekcja 13: Postępowanie z odpadami 

Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu 
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14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

3 

14.4. Grupa pakowania 

II 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Substancja nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w 
przepisach modelowych ONZ. 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkownika 

Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi 
iskrzących). Trzymać z daleka od źródeł wysokiej temperatury i źródeł zapłonu. 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do MARPOL 73/78 i kodem IBC 

Nie dotyczy 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 
dla substancji i mieszaniny 

Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, 
poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. z 2009 r Nr 152, poz. 1222).  
Rozporządzenie MZ z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych 
wraz  
z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140).  
Rozporządzenie MZ z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 wraz z późn. zmianami).  
Rozporządzenie MZ z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania substancji 
niebezpiecznych  
i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439).  
Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, 
poz. 1833 wraz z późn. zmianami).  
Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do 
załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 
nr 27, poz. 162).  
Rozporządzenie MOŚ z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1206).  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z 2005 r.).  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z 2005 r. 
wraz  
z późn. zmianami).  
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. nr. 28, poz.145.)  
1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
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Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę 
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 
1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i 
uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006.  
67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania  
i etykietowania substancji niebezpiecznych.  
1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów 
niebezpiecznych.  
790/2009/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu 
naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008  
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 
mieszanin.  
453/2010/ WE Rozporządzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie 
(we) nr 1907/2006 parlamentu europejskiego i rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń  
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego. 

Brak danych na temat dokonania oceny bezpieczeństwa chemicznego dla substancji. 

Sekcja 16: Informacje dodatkowe 

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpnięte z karty substancji 
dostarczonej przez producenta. 

Pełen zakres zwrotów R z Sekcji 3. Karty 

R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 

Określenia dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją 

S3 Przechowywać w chłodnym miejscu. 
S7 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
S9 Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. 
S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. 
S20 Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. 
S33 Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom 

elektrostatycznym. 
S37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. 

. 

R11 Produkt wysoce łatwopalny. 
 R36 Działa drażniąco na oczy. 
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Szkolenia: 
Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP 
odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie 
stanowiskowe. 

Dodatkowe informacje: 

Modena Nails®
 zobowiązuje każdego klienta, który otrzymuje Kartę Charakterystyki do dokładnego 

przestudiowania dokumentu odnośnie wszelkich zagrożeń. 

Każdy zainteresowany bezpieczeństwem klient powinien: 

Poinformować pracowników, sprzedawców, i kontrahentów informacjach zawartych w Kartach 
Charakterystyki. 

Dostarczyć kopię Karty Charakterystyki do kontrahentów , którzy mają kontakt z tym 
produktem. 

Poinformować kontrahenta by ten z kolei poinformował swoich pracowników i klientów. 

Klasyfikacja produktu została ustalona na podstawie faktycznego stężenia każdego z komponentów i przedstawia 
rzeczywiste zagrożenia, jakie stwarza ten produkt. Rzeczywista wartość stężeń poszczególnych komponentów 
mieści się zawsze w odpowiednim przedziale. Z tego też powodu końcowa klasyfikacja produktu może odbiegać 
od klasyfikacji obliczonej na podstawie górnych wartości stężeń. 

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę 
posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych 
właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu 
produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z 
przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. 




