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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu: Kamfora (Camphora)

Nr indeksowy: ----------
Nr CAS: 76-22-2
Nr WE: 200-945-0
Wzór chemiczny: C10H16O

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Surowiec farmaceutyczny, surowiec kosmetyczny.
Zastosowania odradzane: Inne niż wymienione powyżej.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Wytwórca: PPH MICROFARM Kacperski i wspólnicy Spółka jawna

32-080 Zabierzów
os. H. Sienkiewicza 33
tel. 12 65-66-234, fax 12 65-66-235
e-mail: microfarm@krakow.home.pl

Kontakt do kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: 
microfarm@krakow.home.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego
112 – dostępny całą dobę 42 631-80-24 (informacja toksykologiczna w Polsce)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wg rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Klasy zagrożenia i kody kategorii: Flam.Sol.2 – substancja stała łatwopalna

działa szkodliwie po połknięciu
Skin Irrit.2 – działanie drażniące na skórę
Eye Irrit.2 – działanie drażniące na oczy 
STOT SE3 – może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Zwroty H: H228, H315, H319, H335

Pełne brzmienie zwrotów H oraz akronimy symboli, klas zagrożenia i kodów kategorii podano w sekcji 16 
Karty Charakterystyki

2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy GHS:

 
Hasło ostrzegawcze: UWAGA

mailto:microfarm@krakow.home.pl
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Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H228: substancja stała łatwopalna
H315: działanie drażniące na skórę
H319: działanie drażniące na oczy 
H335: może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: 
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących
powierzchni i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub 
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania.
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. Nadal płukać.
P312:  W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

2.3. Inne zagrożenia 
Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT i vPvB.

SEKCJA 3: Skład/ informacja o składnikach

3.1. Substancje

Nazwa
substancji

Nr
indeksowy

Nr CAS Nr  WE Skład
w %

Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Klasy zagrożenia i kody kategorii Kody zwrotów wskazujących rodzaj
zagrożenia

Kamfor 76-22-2 200-945-0 100 Flam.Sol.2 – substancja stała łatwopalna
działa szkodliwie po połknięciu
Skin Irrit.2 – działanie drażniące na skórę
Eye Irrit.2 – działanie drażniące na oczy 
STOT SE3 – może powodować 
podrażnienie dróg oddechowych

H228: substancja stała łatwopalna
H315: działanie drażniące na skórę
H319: działanie drażniące na oczy 
H335: może powodować 
podrażnienie dróg oddechowych

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Wdychanie: Poszkodowanego wynieść/ wyprowadzić z miejsca narażenia na świeże 

powietrze; zapewnić spokój i ciepło, rozluźnić uciskające części ubrania. W 
razie utraty przytomności ułożyć w pozycji bocznej ustalonej; kontrolować i 
utrzymywać drożność dróg oddechowych. W przypadku utraty przytomności,
zaburzeń oddychania lub utrzymującego się złego samopoczucia natychmiast 
zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Spłukać dużą ilością wody, zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dużą 
ilością wody z mydłem. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

Kontakt z oczami: Natychmiast spłukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej, przez co 
najmniej 15 minut. Usunąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia 
wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli 
podrażnienie nie ustępuje, należy skonsultować się z lekarzem-okulistą.

Przewód pokarmowy: Jeżeli nastąpi połknięcie, nie prowokować wymiotów. Nigdy nie podawać 
niczego do ust osobie nieprzytomnej. W razie dolegliwości zapewnić pomoc 
lekarską.
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4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Powoduje podrażnienia oczu, skóry i układu oddechowego.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania
z poszkodowanym
Leczyć objawowo. Dla uzyskania specjalistycznej porady lekarze powinni skontaktować się z Centrum 
Informacji o Zatruciach.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze:
Gaśnice CO2,  gaśnice pianowe, gaśnice płynowe z dodatkowym wodnym roztworem środka, gaśnice 
proszkowe z proszkiem gaszącym ABC lub BC, woda gaśnicza.

Nieodpowiednie środki gaśnicze:
Zwarty strumień wody – ryzyko rozprzestrzenienia pożaru. Unikać jednoczesnego stosowania piany i wody
na tą samą powierzchnię.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Substancja jest łatwopalna i drażniąca. Pył zawieszony w powietrzu może tworzyć mieszaniny wybuchowe
zwłaszcza w wysokiej temperaturze. Nie całkowite spalanie prowadzi do powstania niebezpiecznych 
gazów i oparów.

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Substancja łatwopalna. Łatwopalne pary tworzące mieszaniny wybuchowe z powietrzem w wysokich 
temperaturach. Pojemniki narażone na działanie ognia chłodzić z bezpiecznej odległości rozproszonym 
strumieniem wody; o ile to możliwe, usunąć je z terenu zagrożonego. Odzież ochronna, sprzęt ochronny 
układu oddechowego.

Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków
Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie 
bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia (kompletna odzież ochronna z kaskiem, osłona na 
twarz i kark, kurtka i spodnie z materiału izolacyjnego, z opaskami wokół ramion, na nogach i wokół pasa)
i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza.

Niebezpieczne produkty spalania
Tlenki węgla, drażniące i toksyczne dymy i gazy.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla personelu nieratowniczego:
Unikać wdychania par. Unikać zanieczyszczenia substancją. Zapewnić wystarczającą wentylację. Usunąć 
źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących). Usunąć osoby
niezabezpieczone z zagrożonego obszaru. Unikać bezpośredniego kontaktu z substancją. W razie potrzeby 
zarządzić ewakuację. Stosować środki ochrony indywidualnej typu: okulary ochronne lub maska ochronna,
rękawice ochronne, obuwie z podeszwą antypoślizgową.
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Dla osób udzielających pomocy:
Zapoznać się z informacjami w sekcji 8. W przypadku wydostania się do środowiska, osoby postronne 
przebywające na zagrożonym awarią obszarze należy natychmiast ewakuować. Awaria musi być jak 
najszybciej zlokalizowana i zlikwidowana. Do likwidowania skażenia mogą przystąpić osoby przeszkolone
w ratownictwie chemicznym.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie dopuścić do przedostania się substancji do wód powierzchniowych i gruntowych, kanalizacji, ścieków 
lub gleby. Powiadomić odpowiednie władze sanitarne i ochrony środowiska.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenieniu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia
Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. Usunąć 
źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących). Zbieranie 
substancji przeprowadzić mechanicznie do zamykanego pojemnika. Zanieczyszczoną powierzchnię 
spłukać dużą ilością wody.
W przypadku niemożności zlikwidowania następstw awarii własnymi siłami i środkami, przeprowadzenie 
akcji należy powierzyć zewnętrznym, wyspecjalizowanym służbom ratowniczym. Chronić kanalizację. W 
przypadku wydostania się substancji do wód powierzchniowych, ostrzec użytkowników.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Środki ochrony osobistej: patrz sekcja 8.
Usuwanie: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania
Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i miejscową. Trzymać z daleka od źródeł zapłonu i od źródeł 
wysokiej temperatury. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i 
gruntowych oraz gleby. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie użytkowania. Myć ręce po zakończeniu pracy. 
Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdjąć i uprać.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodności
Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 
chłodnych i suchych pomieszczeniach magazynowych wyposażonych w wentylację z dala od źródeł 
zapłonu oraz źródeł wysokiej temperatury oraz utleniaczy. Zabezpieczać przed działaniem promieni 
słonecznych.

7.3. Szczególne zastosowania końcowe
Zastosowania zgodne z punktem 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli
NDS: 12mg/m3 NDSCh:  18mg/m3 NDSP:  --------
Jeżeli produkt zawiera składniki, na które ekspozycja jest ograniczona może być niezbędny monitoring 
osobisty, monitoring środowiska pracy lub biologiczny w celu określenia skuteczności wentylacji lub inny 
sposób kontroli konieczności używania środków ochrony dróg oddechowych.
DNEL
Brak dostępnych poziomów DEL.
PNEC
Brak dostępnych poziomów PEC.
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Podstawa prawna:
Rozporządzenie MpiPS z dnia 6 czerwca 2014r. Dz.U. Nr 0, poz. 817
Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu – metodyka pomiarów: rozporządzenie MZ z dnia 
02.02.2011r. (Dz.U. Nr 33 poz. 166)

8.2. Kontrola narażenia
Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 
dnia 21 grudnia 2005r. (Dz.U. Nr 259, poz.2173)

8.2.1. Stosowane techniczne środki kontroli
Przestrzegać ogólnych zasad BHP i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Stosować 
wentylację. Nie wdychać par produktu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Jeżeli podczas procesów pracy 
występuje niebezpieczeństwo zapalenia odzieży na pracowniku, w pobliżu stanowisk powinny być 
zainstalowane prysznice bezpieczeństwa oraz oddzielne myjki do przemywania oczu.

8.2.2. Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny:
Drogi 
oddechowe:

W przypadku wystąpienia dużego stężenia par produktu w powietrzu stosować ochronę dróg oddechowych

Ręce i skóra: W warunkach produkcyjnych stosować odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien 
syntetycznych, rękawice ochronne

Oczy: W warunkach produkcyjnych stosować okulary ochronne typu gogle

8.2.3. Kontrola narażenia środowiska:
Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Właściwości fizyczne i chemiczne
a) Wygląd: Białe kryształy

b) Zapach: Charakterystyczny

c) Próg zapachu: Brak dostępnych danych 

d) pH: Brak danych

e) Temperatura topnienia/ krzepnięcia: Od 175 0C do 177 0C

f) Temperatura wrzenia: 2040C

g) Temperatura zapłonu: 660C

h) Szybkość parowania: Brak danych

i) Palność: Brak danych

j) Granice wybuchowości: Brak danych

    górna Brak danych

    dolna Brak danych

k) Prężność par: Brak danych

l) Gęstość par: Brak danych

m) Gęstość: Brak danych

n) Rozpuszczalność w wodzie: Trudno rozpuszczalna w wodzie

o) Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Brak danych

p) Temperatura samozapłonu: Brak danych

q) Temperatura rozkładu: Brak danych
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r) Lepkość: Brak danych

s) Właściwości wybuchowe: Brak danych

t) Właściwości utleniające: Brak danych

9.2. Inne informacje
Brak

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność
W warunkach normalnych substancja jest chemicznie stabilna. Wchodzi w reakcje z substancjami 
utleniającymi, takimi jak chlor, stężony kwas siarkowy (VI), kwas azotowy (V).

10.2. Stabilność chemiczna
Produkt stabilny w warunkach normalnych

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznej reakcji
Reaguje z utleniaczami.

10.4. Warunki, których należy unikać
Wysoka temperatura, źródła zapłonu, otwarty ogień

10.5. Materiały niezgodne
Silne utleniacze, mocne kwasy i zasady, chlorki kwasowe, reduktory, amoniak

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Podczas pożaru mogą wydzielać się tlenki węgla (CO, CO2)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
toksyczność ostra:
LD50 Doustnie - szczur - > 50000 mg/kg
LC50 wdychanie - szczur - 0,5 mg/ml

Po spożyciu dużych ilości: dolegliwości żołądkowe-jelitowe

Kontakt z oczami: podrażnienie, zaczerwienienie oczu

Kontakt ze skórą: w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu może wystąpić 
podrażnienie skóry.

Po inhalacji: podrażnienie układu oddechowego 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność
Toksyczność wodna: Br. rerio LC50: 35 mg/l/96h.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Brak danych.

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Spodziewana jest znaczna bioakumulacja

12.4. Mobilność
Log P (o/w): 3,04 (obliczony)
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12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Brak danych

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak danych

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów:
Metody unieszkodliwiania odpadu:
Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie usuwać razem z odpadami komunalnymi. Nie 
dopuszczać do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych.

Metody unieszkodliwiania opakowań:
Opakowania których nie można oczyścić traktować jak produkt. Zużyte opakowania dokładnie opróżnić.
Opakowania wielokrotnego użytku mogą być używane powtórnie. Kod odpadu: 15 01 02 – opakowania z 
tworzyw sztucznych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628) z późn. zmianami. 
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz.638) z późniejszymi zmianami.
Rozp. Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 Nr 112, poz.1206)

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1. Numer UN
Nie dotyczy opakowań do 5,00kg

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa
Nie dotyczy opakowań do 5,00kg

14.3. Klasa (-y) zagrożenia w transporcie
Nie dotyczy opakowań do 5,00kg

14.4. Grupa opakowania
Grupa pakowania: Nie dotyczy opakowań do 5,00kg

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Brak danych

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Brak danych

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Brak danych

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 
mieszaniny
– Rozp. MZ z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża 

się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. 2012, poz. 688).
– Rozp. MZ z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012, poz. 1018).
– Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (D.U. Nr 63, poz. 3222011)
– Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. 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
– Rozp. MZ z 20 kwietnia 2012r. w sprawie sposobu oznakowania opakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz 

niektórych mieszanin (Dz.U. 2012, poz. 445)
– Rozp. MZ z 22 maja 2012r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników służących do przechowywania lub 

zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz.U. 2012, poz. 601)
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– Rozporządzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 
mieszanin (D.U.U.E. Seria L nr 235 z 5 września 2009r.)

– Rozporządzenie Komisji (UE) NR 286/2011 z dnia 10 marca 2011r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

– Rozporządzenie Komisji (WE) NR 618/2012 z dnia 10 lipca 2012r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

– Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. W sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),  utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 
1999/48/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,  93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (D.U.U.E. Seria L nr 396 z 30 grudnia 2006r. z późn. 
zmianami)

– Rozporządzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH) (D.U.U.E. Seria L nr 133 z 31 maja 2010r.)

– Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671, 2002)
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84) z późn. zmianami
– Ustawa z dnia 9 stycznia 2009r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 20, poz. 

106)

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Substancja zarejestrowana wstępnie z okresem przejściowym

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1. Wskazanie zmian (aktualizacja karty charakterystyki)
Edycja nr Data opracowania Zmiana dotyczy

Edycja 3 14.09.2018r. 1. Aktualizacja – całość dokumentu

Zwroty H i skróty użyte w punkcie 2 i 3 Karty charakterystyki:
H228 –  Substancja stała łatwopalna
H315: działanie drażniące na skórę
H319: działanie drażniące na oczy 
H335: może powodować podrażnienie dróg oddechowych
Flam.Sol.2 – substancja stała łatwopalna, działa szkodliwie po połknięciu
Skin Irrit.2 – działanie drażniące na skórę
Eye Irrit.2 – działanie drażniące na oczy 
STOT SE3 – może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w 
jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów 
bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. W przypadku, gdy warunki 
stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne 
stosowanie produktu spada na użytkownika.
Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z 
substancją, o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki.
Niniejsza karta opracowana została na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub 
internetowych baz danych oraz obowiązujących przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i 
preparatów chemicznych. Niniejsza karta stanowi własność PPH MICROFARM Kacperski i wspólnicy 
Spółka jawna i charakteryzuje wyłącznie produkty oznakowane na etykiecie znakiem i nazwą firmy.


