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8. Karta bezpiecze�stwa charakterystyki materia�u 
1.0 IDENTYFIKACJA PRODUKTU 
Nazwa produktu:   Roztwór czyszcz�cy HIP HYDRIM 
Zastosowanie produktu:  �rodek czyszcz�cy 
Klasa WHMIS:   Klasa D – Oddzia� 2B 
Klasyfikacja TDG:   Nie s� uznawane jako towary niebezpieczne. 
Producent:    Virox Technologies Inc., 2815 Bristol Circle, Unit 4 
     Oakville, ON L6H 6X5 CA tel (905) 813-0110 
Dostawca:    SciCan Ltd. 
     1140 Don Mills Road, Toronto, ON M3B 3P9 
     tel. (800) 667-7733 
 
2.0 SK�ADNIKI NIEBEZPIECZNE 
Sk�adniki   CAS #  Wt% ACGIH-TLV LC50  Oral LD50 
N-(n-oktyl)-2-pirolidyna       2687-94-7    1-5     nie ustalono  nie dost�pne 2050 mg/kg  
Sodium xylene suphonate 1300-72-7     3-7    nie ustalono  nie dost�pne 7200 mg/kg 
Phosphonic acid,               14860-53-8   5-10  nie ustalono   nie dost�pne  520 mg/kg 
(1-hydroxyethylidene) bis- 
tatrapotassium salt 
 
3.0 DANE FIZYCZNE 
Temperatura wrzenia: nie dost�pne  Ci��ar w�a�ciwy: 1.1 – 1.2 (H2O=1) 
Temperatura krzepni�cia:  nie dost�pne           Wspó�czynnik dystryb.     nie dost�pne 
       woda/olej 
Pr��no�� pary:     nie dost�pne % lotno�ci:           nie dost�pne 
G�sto�� pary:  nie dost�pne  Wspó�czynnik odpar:       nie dost�pne 
Rozpuszczalno�� w wodzie:  kompletna  pH:    9.3 – 9.8 
Stan skupienia:  Ciecz   Lepko��:  rzadko�� wody 
Wygl�d:  Jasna bezbarwna ciecz Próg zapachu: nie dost�pne 
Zapach:  Bezzapachowy 
 
 
8. Karta charakterystyki bezpiecze�stwa materia�u 
4. DANE O �ATWOPALNO�CI I MO�LIWO�CI EKSPLOZJI 
	atwopalno��:   Nie palne wed�ug kryteriów WHMIS. 
Temperatura zap�onu: brak LEL:  nie dost�pne UEL: nie dost�pne 
Niebezpieczne produkty spalania mo�e to by�: tlenki w�gla. Tlenki siarki. Tlenki 
fosforu. 
Temperatura samozap�onu:          nie dost�pne 
Dane o mo�liwo�ci wybuchu: 
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 wra�liwo�� na wp�yw mechaniczny: nie dost�pne 
 wra�liwo�� na wydajno�� statyczn�: nie dost�pne 
�rodki ga�nicze:  �rodki takie jak na materia� znajduj�cy si� w pobli�u 
Niebezpiecze
stwo po�aru:  stra�acy powinni nosi� niezale�ne aparaty oddechowe. 
 
5.0 DANE O REAKCYJNO�CI 
Dane o chwiejno�ci chemicznej: niezmienne 
Materia�y niezgodne: Substancje �r�ce. Kwasy. Utleniacze. 
Reakcyjno��: Nie miesza� z wybielaczem chlorowym lub innymi 

�rodkami chemicznymi. 
Produkty rozk�adaj�ce si�: mog� to by�: Tlenki w�gla. Tlenki siarki. Tlenki fosforu. 
 
6.0 W�A�CIWO�CI TRUJ�CE 
Droga ska�enia:  Oczy, kontakt ze skór�, przyjmowanie pokarmu. 
WP	YW NA ORGANIZM NAPROMIENIOWANIA UDAROWEGO: 
Oczy: Mo�e wyst�pi� podra�nienie 
Skóra: Mo�e wyst�pi� podra�nienie 
Inhalacja: nie jest to zwyk�a droga nara�enia si�. 
Przyjmowanie pokarmu: Podobnie jak inne niestrawne produkty, mo�e on stwarza� 

zagro�enie dla �o��dka przy wi�kszych ilo�ciach. 
 
WP	YW NA ORGANIZM PRZY D	UGIM WYSTAWIENIU NA EFEKTY DZIA	ANIA 
Skóra: Wyd�u�one lub powtarzaj�ce si� nara�enie organizmu na 

dzia�anie produktu mo�e spowodowa� wysuszenie, 
odt�uszczanie i zapalenie skóry. 

Podra�nienie: Mo�e spowodowa� podra�nienie. 
Uczulenie dróg oddechowych: nie stwarza zagro�enia zgodnie z kryteriami WHMIS 
Rakotwórczo��: nie stwarza zagro�enia zgodnie z kryteriami WHMIS 
Teratogenno��: nie stwarza zagro�enia zgodnie z kryteriami WHMIS 
Mutagenno��: nie stwarza zagro�enia zgodnie z kryteriami WHMIS 
Reprodukcyjne materia�y: nie dost�pne 
 
7.0 �RODKI ZAPOBIEGAWCZE 
R�kawiczki: Zwyk�e lub kauczuk butylowy, r�kawiczki nitrylowe lub 

kauczuk neoprenowy. 
Ochrona oczu: Okulary ochronne 
Ochrona dróg oddechowych: nie jest zwykle wymagana 
Pozosta�e wyposa�enie ochronne: zgodnie z kodem pracodawcy. 
�rodki techniczne: Zwyk�a wentylacja 
Procedura dotycz�ca nieszczelno�ci 
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i przecieku:   Przed czyszczeniem zapoznaj si� z 
powy�szymi danymi dotycz�cymi zagro�e
. Sp�ukaj ciecz 
do kanalizacji zgodnie z przepisami miejscowymi. 

Likwidacja odpadów: przed likwidacj� zapoznaj si� z przepisami krajowymi i 
lokalnymi. 

Przenoszenie urz�dzenia: podczas przenoszenia stosuj si� do praktyk 
przestrzeganych w przemy�le. Podczas u�ywania 
urz�dzenia nie spo�ywaj posi�ków i nie pij napojów. Umyj 
r�ce przed przerwami i natychmiast po przenoszeniu 
produktu.  

Magazynowanie: Przechowuj urz�dzenie z dala od dzieci. Przechowuj w 
zamkni�tym pojemniku z dala od materia�ów wchodz�cych 
w reakcj�. 

 
8.0 PIERWSZA POMOC 
Oczy: Umyj zimn� wod�. Je�li u�ywasz szkie� kontaktowych, 

zdejmij je i kontynuuj mycie. W przypadku utrzymywania 
si� podra�nienia udaj si� do lekarza. 

Skóra: Umyj zimn� wod�. U�ywaj myd�a i wody. W przypadku 
utrzymywania si� podra�nienia udaj si� do lekarza. 

Oddychanie:  Nie jest to tradycyjna metoda nara�enia. Je�li objawy 
utrzymuj� si�, wyprowad� ofiar� na �wie�e powietrze. 
Je�li objawy utrzymuj� si�, udaj si� do lekarza. 

Przyjmowanie pokarmu: Nie próbuj wywo�ywa� wymiotów. Przemywaj usta wod�, 
nast�pnie wypij jedn� lub dwie szklanki wody. Udaj si� do 
lekarza. Nie podawa� niczego do ust, je�li ofiara jest 
nieprzytomna lub ma konwulsje. 

 
8.0 DANE O OPRACOWANIU 
Data wej�cia w 	ycie: 15 maj 2006 
Data wa	no�ci: 15 maj 2009 
Sporz
dzi�: Dell Tech Laboratories Ltd. (519) 858-5021 
 
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji pochodz� z uznanych i wiarygodnych �róde�. Poczyniono 
wszelkie starania, aby przedstawi� dane o materia�ach niebezpiecznych, w niektórych przypadkach 
takich danych nie uda�o si� uzyska�. Dostawca nie ma informacji o sposobie zastosowania wszystkich 
produktów wi�c za�o�ono, �e u�ytkownicy materia�ów zostali przeszkoleni zgodnie z wymogami 
uregulowanymi przez odpowiednie przepisy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialno�ci za straty, 
obra�enia lub szkody wynikaj�ce z u�ytkowania sprz�tu. 
 
 
 
 
 


