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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i ide ntyfikacja przedsi ębiorstwa  
 
Identyfikator produktu:   Velox NA 
 
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub  mieszaniny oraz zastosowania odradzane: 
Zastosowanie zidentyfikowane: Chusteczki do dezynfekcji powierzchni 
Zastosowanie odradzane:  nie określono 
 
Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki: 
Producent:    Medi-Sept Sp. z o.o. 
     Konopnica 159C 
     21-030 Motycz, Polska 
     Tel. 081 535 22 22 

Fax. 081 535 22 37 
 
Telefony alarmowe:  112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straŜ poŜarna), 999 (pogotowie medyczne); 
   081 535 22 22 w godz. 8.00 – 16.00 
 
Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: Joanna Stąsik  tel. 081 535 22 36; joanna.stasik@medi-sept.com.pl  
 
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro Ŝeń  
 
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna. 
 
Zagro Ŝenie dla zdrowia człowieka 
Nie stwierdzono zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia. 
Zagro Ŝenie dla środowiska 
Produkt nie stwarza zagroŜeń dla środowiska. 
Zagro Ŝenia fizyczne/chemiczne 
We właściwym stosowaniu nie stwarza zagroŜeń 
 
Elementy oznakowania: 
Symbole zagro Ŝenia i znaki ostrzegawcze: 
Brak. 
Zwroty wskazuj ące rodzaj zagro Ŝenia: 
Brak. 
Zwroty okre ślające warunki bezpiecznego stosowania: 
Brak. 
 
Karta charakterystyki dostępna na Ŝądanie uŜytkownika prowadzącego działalność zawodową. 
 
Inne zagro Ŝenia: 
Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. 
Odpowiednie badania nie były przeprowadzone. 
 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  
 
Substancje: 
Nie dotyczy. 
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Mieszaniny: 
Niebezpieczne składniki: brak. 
 
 
SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  
 
W przypadku kontaktu ze skór ą:  
Nie działa draŜniąco na skórę. 
W przypadku kontaktu z oczami:  
Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) duŜą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać 
silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki, skontaktować się z lekarzem. 
NaraŜenie inhalacyjne:  
W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeŜe powietrze, w razie braku szybkiej 
poprawy zasięgnąć porady lekarza. 
W przypadku połkni ęcia: 
Nie wywoływać wymiotów. Przepłukać usta wodą. Podać do wypicia szklankę wody. Skontaktować się z lekarzem. 
 
NajwaŜniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara Ŝenia: 
Przewód pokarmowy: objawy zatrucia pokarmowego, bóle brzucha, nudności. 
 
Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego post ępowania  
z poszkodowanym: 
Decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego. 
 
 
SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po Ŝaru 
 
Środki ga śnicze: 
Odpowiednie środki ga śnicze:  piana alkoholoodporna lub suche proszki gaśnicze, dwutlenek węgla (gaśnica 
śniegowa), mgła wodna. Stosować metody gaśnicze odpowiednie do warunków otoczenia. 
Niewłaściwe środki ga śnicze:  Silny strumień wody. 
 
Szczególne zagro Ŝenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą: 
Brak. 
 
Informacje dla stra Ŝy po Ŝarnej:  
Pojemniki znajdujące się w strefie poŜaru chłodzić rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to moŜliwe usunąć ze 
strefy zagroŜenia. W przypadku poŜaru w zamkniętym pomieszczeniu naleŜy stosować odzieŜ ochronną i aparat 
oddechowy na spręŜone powietrze. Nie dopuszczać do przedostania się wody gaśniczej do wód powierzchniowych, 
gruntowych i kanalizacji.  
 
 
SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
Indywidualne środki ostro Ŝności, wyposa Ŝenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
Dla osób nienaleŜących do personelu udzielającego pomocy: zawiadomić o awarii odpowiednie słuŜby. Usunąć  
z obszaru zagroŜenia osoby niebiorące udziału w likwidacji awarii. 
Dla osób udzielających pomocy: Zadbać o odpowiednią wentylację. 
 
Środki ostro Ŝności w zakresie ochrony środowiska: 
Zapobiegać rozprzestrzenianiu się oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiorników wodnych. 
 
Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skaŜenia i słu Ŝące do usuwania ska Ŝenia: 
Zapobiegać rozprzestrzenianiu się i usuwać poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia 
okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiał umieścić w odpowiednio oznakowanych pojemnikach 
w celu utylizacji zgodnie z  obowiązującymi przepisami. 
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Odniesienia do innych sekcji  
Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. 
Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty. 
 
 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  
 
Środki ostro Ŝności dotycz ące bezpiecznego post ępowania: 
Brak specjalnych wymogów. Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny: nie spoŜywać pokarmów i 
napojów, nie palić w miejscu pracy, myć ręce po uŜyciu, zdjąć zanieczyszczoną odzieŜ i sprzęt ochronny przez 
wejściem do miejsc przeznaczonych do spoŜywania posiłków. 
 
Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodno ści: 
Brak szczególnych wymagań. Przechowywać w chłodnym suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w 
prawidłowo oznakowanym. 
 
Szczególne zastosowanie(-a) ko ńcowe: Środek do dezynfekcji. 
 
 

SEKCJA 8: Kontrola nara Ŝenia/środki ochrony indywidualnej  
 
Parametry dotycz ące kontroli: 
Normy ekspozycji dla zagroŜeń zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  
z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).  
Składniki dla których obowiązują normy ekspozycji: brak 
 
Kontrola nara Ŝenia: 
Stosowne techniczne środki kontroli:  zalecane jest stosowanie wentylacji ogólnej pomieszczenia. 
 
Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprz ęt ochronny:   
Ochrona oczu  lub twarzy:  
Zalecane stosowanie okularów ochronnych. 
Ochrona skóry: 
Ochrona rąk: 
Nie wymagana,  przypadku długotrwałego kontaktu stosować rękawice ochronne wykonane z kauczuku naturalnego 
lub nitrylowego zgodnych z normą EN 374: 2005. 
Materiał z jakiego wykonane s ą rękawice:  
Wybór odpowiednich rękawic nie zaleŜy jedynie od materiału, ale teŜ od marki i jakości wynikających z róŜnic 
producentów. Odporność materiału, z którego wykonane są rękawice moŜe być określona po przeprowadzeniu 
testów. Dokładny czas zniszczenia rękawic musi być ustalony przez producenta. 
Inne:  
- 
Ochrona dróg oddechowych:  
Nie wymagana. 
Zagro Ŝenia termiczne: 
Nie dotyczy. 
Kontrola nara Ŝenia środowiska 
Nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się w środowisku i przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych. 
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SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  
 
Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych 
 

Wygląd Ciecz  

Kolor Bezbarwny  

Zapach Przyjemny  

Punkt topnienia / zakres topnienia Nie określono 

Punkt wrzenia / zakres wrzenia 100oC 

Temperatura zapłonu >100oC 

Temperatura samozapłonu Nie jest samozapalny 

Niebezpieczeństwo eksplozji Produkt nie grozi wybuchem 

Gęstość w 20oC 1 g/cm3 

Rozpuszczalność w wodzie  W pełni mieszalny 

pH w 20oC 7,2 

Zawartość rozpuszczalników organicznych 0% 

Zawartość ciał stałych 0,8% 

Inne informacje: 
Brak dodatkowych wyników badań.  
 
 
SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść 
 
Reaktywno ść: 
Nie znana. 
Stabilno ść chemiczna: 
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu. 
MoŜliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji: 
Brak. 
Warunki, których nale Ŝy unika ć: 
Unikać podwyŜszonej temperatury, bezpośredniego działania promieni słonecznych, gorących powierzchni  
i otwartego ognia.  
Materiały niezgodne : 
Brak. 
Niebezpieczne produkty rozkładu: 
Brak. 
 
 
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  
 
Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych: 
a) toksyczność ostra składników: brak danych 
b) działanie draŜniące: nie wykazuje 
c) działanie Ŝrące: nie wykazuje 
d) działanie uczulające: nie wykazuje 
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e) toksyczność dla dawki powtarzalnej: brak danych 
f) rakotwórczość: nie wykazuje 
g) mutagenność: nie wykazuje 
h) szkodliwe działanie na rozrodczość: nie wykazuje 
 
Nie przeprowadzono szczegółowych badań produktu. Ze względu na zawarte składniki mieszanina nie została 
sklasyfikowana jako niebezpieczna. 
 
Informacje dotycz ące prawdopodobnych dróg nara Ŝenia: 
Kontakt ze skórą: nie wywołuje podraŜnień  
Kontakt z oczami: nie wywołuje podraŜnień 
Układ oddechowy: nie wywołuje podraŜnień 
Przewód pokarmowy: objawy zatrucia pokarmowego, bóle brzucha, nudności, wymioty. 
 
Opóźnione, bezpo średnie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałe go nara Ŝenia: 
Brak danych. 
Skutki wzajemnego oddziaływania: 
Brak danych. 
 
 
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  
 
Szczegółowe badania nad działaniem mieszaniny na środowisko nie były prowadzone. Produkt nie zawiera 
składników sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska. Nie naleŜy dopuszczać do przedostania się do wód 
gruntowych, kanalizacji i cieków wodnych. 
 
Toksyczno ść składników: 
Brak danych. 
Trwało ść i zdolno ść do rozkładu (zdolno ść biodegradacji): 
Brak danych. 
Zdolno ść do bioakumulacji: 
Brak danych 
Mobilno ść w glebie: 
Brak danych. 
Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB: 
Brak danych. 
Inne szkodliwe skutki działania: 
Brak danych. 
 
 
SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  
 
Metody unieszkodliwiania odpadów: 
Utylizacją odpadów i opakowań jednorazowych powinny się zająć wyspecjalizowane firmy, sposób utylizacji odpadów 
naleŜy uzgodnić z właściwymi terenowo wydziałem ochrony środowiska. Pozostałość składować w oryginalnych 
pojemnikach. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Puste, opróŜnione opakowania naleŜy przeznaczyć 
do recyklingu (po uprzednim oczyszczeniu) lub poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub dostarczyć 
na odpowiednie wysypisko śmieci. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. Nr 112, poz. 
1206). 
Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadów 
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podająca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3 z 6 
września 2000r, wraz z decyzjami zmieniającymi. 
 
 
SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  
 
Numer UN (numer ONZ):  nie dotyczy 
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Prawidłowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy 
 
Klasa(-y) zagro Ŝenia w transporcie: nie dotyczy 
 
Grupa pakowania: nie dotyczy 
 
Zagro Ŝenia dla środowiska: nie dotyczy 
 
Szczególne środki ostro Ŝności dla u Ŝytkowników: przewozić zawsze w zamkniętych pojemnikach, które są 
ustawione pionowo, opatrzone etykieta i zabezpieczone. 
 
Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB C: nie dotyczy 
 
 
SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  
 
Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny: 
 

1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późn. 
zm. 

2. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 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). 

3. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (DZ.U. Nr 11, poz. 84 z późn. 
zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji i preparatów chemicznych (DZ.U. Nr 171 poz. 1666 z późn. zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz  
z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140). 

6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) – (art. 55,  
zał. VI, tab. 3.2) z późn. zm. 

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych. (DZ.U. Nr 53, poz. 
439). 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie określenia wzorów oznakowania 
opakowań (DZ.U. Nr 94, poz. 927). 

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010r w sprawie substancji niebezpiecznych  
i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje sie w zamknięcia utrudniające otwarcie przez 
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeŜenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. 83 poz. 544). 

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.). 
11. Ustawa z dnia 11 maja 2001r  o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63, poz. 638 z późn. 

zm.). 
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. Nr 112, 

poz. 1206). 
13. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadów 

niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podająca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3  
z 6 września 2000r, wraz z decyzjami zmieniającymi. 

14. Ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (DZ.U. Nr 199, poz. 
1671 z późn. zm.) 

15. Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009r w sprawie wejścia w Ŝycie zmian w załączniku A i B Umowy 
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r (DZ.U. Nr 27, poz. 162). 

16. Przepisy ADR – stan prawny od 1 stycznia 2009r. 
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17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U. Nr 217, poz. 
1833 z późn. zm.). 

18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie substancji, preparatów, czynników lub 
procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (DZ.U. Nr 280, 
poz. 2771 z późn. zm.). 

19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. 
zm.). 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzających szczególne 
zagroŜenie dla środowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141). 

 
Ocena bezpiecze ństwa chemicznego: 
Brak oceny bezpieczeństwa chemicznego dla substancji znajdujących się w mieszaninie oraz dla mieszaniny.  
 
 
SEKCJA 16: Inne informacje  
 
Zwroty R i H:  
Brak. 
 
Opis u Ŝytych skrótów, akronimów i symboli:  
Brak. 
 
Szkolenia: 
Nie wymagane. 
 

KARTA CHARAKTERYSTYKI – Velox NA 
 

• Wydanie z     12.11.2008 
• Wersja PL     1.0 z dnia 14.02.2011 

 
Dokonano zmian w karcie charakterystyki zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 
maja 2010 r. załącznik I. 
 
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 
Zał. I do Rozporządzenia (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. 
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty 
Informacje Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. 
 
Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczą wyłącznie preparatu wymienionego w tytule. Dane zawarte  
w karcie naleŜy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu Velox NA. PoniewaŜ warunki 
magazynowania, transportu i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji 
w sensie prawnym. W kaŜdym przypadku naleŜy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób 
trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagroŜeń w miejscu pracy. Produktu nie naleŜy wykorzystywać do innych 
celów niŜ podane w punkcie 1 bez uprzedniej konsultacji z firmą Medi-Sept Sp. z o.o.  
 
Opracowano w SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl dla Medi-Sept Sp. z o.o.  


