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Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu 

Środek sanitacyjny Ultra Clean.  

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane 

Środek bakterio i wirusobójczy. 

1.3.  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.  

 

Nazwa i adres Producenta: 

Prestiga Sp. z o.o., ul. Wrocławska 64, 45-701, Opole, biuro@prestiga.eu 

 

Numer telefonu/faxu: 

+48 535 737 937 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

998 lub 112, lub najbliższa jednostka terenowa PSP 

1.5  Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Waldemar Mazur  

Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń. 

2.1.  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny. 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania 

i pakowania  

(CLP) 

 

Toksyczność ostra ( Acute Tox. 4); H302 

Poważne uszkodzenia oczu ( Eye Dam.1); H318 Pełny tekst zwrotów H znajduje się w punkcie 16 

2.2.  Elementy oznakowania. 

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 1272/2008 

 

 
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

H 318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.  

H 302 – Działanie szkodliwe po połknięciu 

 

P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu  

P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. 
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P305+351+338 W WYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  

P313 Zasięgnąć porady/ zgłosić pod opiekę lekarza.  

2.3.  Inne zagrożenia. 

Produkt spełnia kryteria jako  PBT / vPvB: nie dotyczy  

Sekcja 3. Skład/informacje o składnikach. 

Nazwa chemiczna 
Zakres stężeń 

[%] 
Numer CAS EINEC Numer rejestracji 

Symbol zagrożeń i 

zwroty ryzy 

Nadtlenek Wodoru <3 7722-84-1 265-149-8 01-2119485845-22-6019 

Ox. Liq. 1, H271 

Acute Tox. 4, H302 

Skin Corr. 1A, H314 

Acute Tox. 4, H332 

4.1.  Opis środków pierwszej pomocy. 

 

Kontakt z oczami 

W razie kontaktu z oczami natychmiast  przemywać je dużą ilością wody przy szeroko otwartych powiekach przez co 

najmniej 15minut. Unikać silnego strumienia  wody  ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Usunąć 

soczewki kontaktowe, w razie podrażnienia zapewnić konsultację okulistyczną. 

 

Następstwa wdychania: 

Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze, Zapewnić ciepło i spokój. Jeśli 

osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub oddychanie ustało, wykfalifikowany personel powinien wykonać sztuczne 

oddychanie lub podawać tlen. W wypadku utraty przytomności ułożyć w pozycji bocznej ustalonej.  

 

Następstwa połknięcia: 

Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Podać do wypicia dużą ilość wody. Wynieść narażoną  osobę na świeże 

powietrze Przerwać, jeżeli narażona osoba ma mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne. Nigdy nie podawać 

niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utarty przytomności, należy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i 

natychmiast wezwać pomoc medyczną.  

Kontakt ze skórą: 

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek podrażnienia lub inne dolegliwości zasięgnąć porady dermatologicznej. Spłukać skażoną 

skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież 

 

Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy:  

Nie należy podejmować żadnych działań , które stwarzałby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio 

przeszkolonym. Jeżeli podejrzewa się, że opary są wciąż obecne ratownik powinien założyć właściwą maskę lub 

oddechowy aparat izolacyjny. Może być niebezpieczym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta-usta. Należy 

dokładnie zmyć zanieczyszczone ubrania wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice.  

4.2.  Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia. 

Kontakt z okiem 

Powoduje poważne podrażnienia i uszkodzenia oczu.  

 

 

Wdychanie 
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Silne podrażnienia błon śluzowych nosa, gardła, oczu, kaszel, kichanie, duszności, oparzenia chemiczne Może 

powodować toksyczny obrzęk płuc.  

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

poszkodowanym. 

 

Informacje dla lekarza W przypadku narażenia skóry-postępować jak przy oparzeniach chemicznych 

Szczególne sposoby 

leczenia 

Po spożyciu należy wykonać endoskopię w celu oceny zmian w błonie śluzowej żołądka i przełyku. 

Może wystąpić zator gazowy. Nie podawać węgla aktywnego. 

Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru. 

5.1.  Środki gaśnicze. 

Odpowiednie środki gaśnicze: W zależności od materiałów składowych w najbliższym sąsiedztwie 

Nieodpowiednie środki gaśnicze: Proteinowe Środki pianotwórcze  

5.2.  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną. 

Produkt niepalny. Silny utleniacz, który pod wpływem substancji organicznych o właściwościach redukujących rozkłada się 

z wytworzeniem tlenu i ciepła. Rozkład nadtlenku wodoru przy braku odpowiednich urządzeń odpowietrzających w 

zbiornikach zamkniętych grozi wybuchem. Tlen pochodzący z rozkładu nadtlenku wodoru intensywnie podsyca palenie.  

5.3.  Informacje dla straży pożarnej. 

W pomieszczeniach zamkniętych stosować aparaty izolujące drogi oddechowe. W przypadku narażenia na substancje 

nosić kwasoodporne ubranie ochronne. Zbiorniki z rozkładającym się nadtlenkiem wodoru chłodzić za pomocą prądów 

wodnych. Zanieczyszczona woda gaśnicza nie powinna być usuwana do kanalizacji bez rozcieńczania( zanik objawów 

rozkładu) . 

Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska. 

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

Unikać wdychania oparów. Unikać zanieczyszczenia substancją Stosować odzież i sprzęt ochrony osobistej. Zapewnić 

odpowiednią wentylację w pomieszczeniach zamkniętych.  

6.2.  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska. 

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód gruntowych, gleby i otwartych cieków wodnych. Unikać 

bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; usunąć źródła zapłonu; jeśli to możliwe, zlikwidować 

nieszczelność( uszczelnić, uszkodzenie opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym.)  

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

W przypadku rozszczelnienia pojemnika, rozlania produktu, zabezpieczyć źródło wycieku, przelać produkt do pustego 

pojemnika lub uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska 

przez obwałowanie terenu; duże ilości cieczy od pompować. Małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem 

chłonnym (piasek ,ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący, itp.) zebrać do zamykanego pojemnika i przeznaczyć 

do utylizacji, Prace porządkowe wykonywać przy odpowiedniej wentylacji. Miejsce skażenia zmyć dokładnie wodą z 

detergentem 

6.4.  Odniesienia do innych sekcji. 

Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w sekcji 8. Informacje dotyczące obróbki odpadów 

podano w sekcji 13 
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Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie. 

7.1.  Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania. 

Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy. Unikać bezpośredniego kontaktu z substancją. Unikać wdychania par/aerozoli. 

Przestrzegać zasad higieny  osobistej, stosować odzież i sprzęt ochrony indywidualnej. Pracować w dobrze 

wentylowanych pomieszczeniach.  

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

niezgodności. 

Przechowywać we właściwie oznakowanych , szczelnie zamkniętych opakowaniach , w chłodnym , suchym , dobrze 

wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, wyposażonym w instalację elektryczną i wentylacyjną. Odizolować od 

substancji zapalnych, zasad i kwasów. 

7.3.  Szczególne zastosowanie(-a) końcowe. 

Brak dostępnych danych. 

Sekcja 8. Kontrola narażenia /środki ochrony indywidualnej. 

8.1.  Parametry dotyczące kontroli 

Parametry kontroli narażenia (NDS, NDSCh ,NDSP)  

NDS: 0,4 mg/m3 

NDSCh:0,8mg/m3 

- Według Rozporządzenia MPiPS z dnia 6 czerwca 2014 r. Dz. U. Nr. 0,poz. 817 

Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu- metodyka pomiarów: - 

rozporządzenie MZ z dnia 0202.2011r. (Dz.U.Nr. 33 poz.166)  

Wartości DNEL I PNEC: 

DNEL  pracownicy, narażenie ostre, wdychanie, działanie miejscowe: 1,4 mg/m3 

DNEL  pracownicy, narażenie długoterminowe, wdychanie, działanie miejscowe: 1,4mg/m3 

 

PNEC woda słodka: 0.0126mg/l  

PNEC osady wody słodkiej: 0,0103mg/kg mokrego osadu 

PNEC osad wody słodkiej: 0,047 mg/kg suchego osadu 

PNEC 0,0019 mg/kg mokrej gleby  

PNEC 0,023 mg/kg suchej gleby  

  

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)  

Indywidualne środki ochrony 

Ochrona dróg oddechowych: konieczna, w przypadku parowania-maska przeciwgazowa 

Ochrona oczu: konieczna- okulary ochronne typu gogle 

Ochrona rąk: konieczna- rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów   

Ochrona ciała: konieczna- ubranie robocze 

Środki ochronne i higieny osobistej: zmienić zanieczyszczone ubranie . Wymyć ręce i twarz po pracy z tą substancją. 

Stosować krem barierowo-ochronny do skóry po pracy z substancją.  

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie posiadały 

właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.  
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Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne. 

9.1.  Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych. 

Wygląd: ciecz bezbarwna 

Zapach: bezwonny 

Próg zapachu: brak dostępnych danych pH: 2-4 

Temperatura topnienia/krzepnięcia; ok -26 , [º C] 

Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [º C] ok.106 

Temperatura zapłonu: tygla otwartego- nie dotyczy  

Szybkość parowania: 299Pa w 25, [º C] ( 100%H202) 

Palność: nie dotyczy  

Górna/ dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: brak danych 

Prężystość par: Brak danych 

Gęstość par względem powietrza: Brak danych 

Gęstość względna: 1,1122g/cm3 

Rozpuszczalność  w wodzie: nieograniczona 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: brak danych 

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy  

Temperatura rozkładu: Nie oznaczono 

Lepkość: Brak danych 

Właściwości wybuchowe: brak danych Właściwości utleniające: silny utleniacz 

9. 2.  Inne informacje.   

Brak danych 

Sekcja 10. Stabilność i reaktywność. 

10.1.  Reaktywność. 

Silny utleniacz. Ulega rozkładowi do wody i tlenu z wydzieleniem dużej ilości ciepła. (reakcja egotermiczna). 

10.2.  Stabilność chemiczna. 

Posiada wysoką zdolność do rozkładu, szczególnie pod wpływem zanieczyszczeń katalitycznych, czy podwyższonej 

temperatury.  

10.3.  Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji. 

Rozkład nadtlenku wodoru, zwłaszcza w zamkniętych pojemnikach w obecności katalizatorów może przebiegać 

wybuchowo.  

10.4.  Warunki, których należy unikać. 

Podwyższona temperatura, światło, kontakt z substancjami o charakterze zasadowym,brudem,rdzą.  

10.5.  Materiały niezgodne. 

Katalizatory rozkładu nadtlenku wodoru to: materiały organiczne, substancje redukcyjne, tlenki metali, sole metali, jony 

metali ( np. Mn, Fe, Cu, Ni, Cr, Zn) , zasady, zanieczyszczenia, rdza, brud.   

10.6.  Niebezpieczne produkty rozkładu. 

Podczas rozkładu wydziela się tlen oraz duże ilości ciepła.  

http://www.prestiga.eu/
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Sekcja 11. Informacje toksykologiczne. 

11.1.  Informacje dotyczące skutków toksykologicznych. 

Ostra toksyczność 

Dane dla 100% nadtlenku wodoru:  

LD50 ( doustnie, szczur): > 1026mg/kg 

LD50( skórne, królik) > 2000mg/kg 

LC50( inhalacja, szczur):> 170mg/m3/30min. 

Działanie drażniące/żrące na skórę: wywołuje oparzenia chemiczne, białe plamy, egzemy, rany, pęcherze. 

Działanie drażniące/ żrące na oczy: powoduje poważne uszkodzenie oczu 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Nie wywołuje uczulenia skóry 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Nie stwierdzono  

Rakotwórczość: Nie stwierdzono  

Szkodliwe działanie na rozrodczość: Nie stwierdzono  

Zagrożenie spowodowane aspiracją: Nie stwierdzono  

Działanie toksyczne na narządy docelowe- narażenie jednorazowe: Brak dostępnych danych Działanie toksyczne na 

narządy docelowe- narażenie powtarzalne: Brak dostępnych danych  

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi: Po spożyciu mogą wystąpić 

mdłości, wymioty, euforia; przy absorpcji większej ilości: zawroty głowy, stan upojenia, narkoza, paraliż dróg oddechowych; 

przy wdychaniu: podrażnienie błon śluzowych; przy kontakcie z oczami: powierzchniowe podrażnienia. 

Sekcja 12. Informacje ekologiczne. 

12.1.  Toksyczność. 

Ekotoksyczność:  

LC50: 16,4 mg/dm3/24h(ryby)  

EC50: 2,4 mg/dm3/48h(bezkręgowce)  

EC 50: 466 mg/dm3( mikroorganizmy) około 24h  

12.2.  Trwałość i zdolność do rozkładu. 

Łatwo biodegradowalny. W powietrzu ulega fotodegradacji. Okres półtrwania nadtlenku w powietrzu ok.24h. 

12.3.  Zdolność do bioakumulacji.  

Substancja nie ulega bioakumulacji 

12.4.  Mobilność w glebie 

W oparciu o właściwości fizykochemiczne ( wysoka polarność i bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie) przewiduje się, 

że substancja będzie wykazywała wysoką mobilność w glebie.  

12.5.  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB. 

Nie przeprowadzono oceny PBT lub vPvB ponieważ nie jest wymagana / wykonana ocena bezpieczeństwa chemicznego.  

12.6.  Inne szkodliwe skutki działania. 

Nie dopuszczać do przedostania się do wód, ścieków i gleby.  

Sekcja 13. Postępowanie z odpadami. 

13.1.  Metody unieszkodliwiania odpadów. 

Rozlany nadtlenek wodoru rozcieńczyć dużą ilością wody do zaniku widocznej reakcji rozkładu ( intensywne tworzenie się 

pęcherzy gazu).  

Kod odpadu: 16 09 03*  Nadtlenki( np. nadtlenek wodoru)  
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Usuwanie zużytych opakowań:  

Opróżnione opakowania jednorazowego użytku przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów. 

Opakowania wielokrotnego użytku, jeśli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, mogą być powtórnie stosowane. 

Klasyfikacja odpadów:  

 

- Substancja:  

Odpowiednio do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach. - opakowania: 

15 01 02- opakowania z tworzyw sztucznych 

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz. 21) 

 

Ustawa z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi( Dz. U. 2013, nr 0, poz.888)  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.12. 2014r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. nr. 0,poz. 1923)  

Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu. 

a) Numer ONZ: UN 2014  

b) Nazwa przewozowa: Nadtlenek wodoru, roztwór wodny  

c) Numer zagrożenia: 58 

d) Klasa RID/ADR: 5.1 

e) Grupa pakowania: II 

f) Nalepki : 5.1+ 8 

g) Kod ograniczeń przewozu przez tunele: E 

• Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych 

• Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03. 2000r. ( Dz. U. nr. 26 poz. 313) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.  

 

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 użytkowania 

Niedostępne 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC  

Niedostępne 

 

Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

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

mieszaniny. 

Kartę wykonano zgodnie z: 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz.U. 2014, poz. 

817), z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie 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 
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67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej L335/1 z dnia 31 grudnia 2008 roku) z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

1907/2006 ws. REACH), 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63 z 2011r. Poz. 

322) z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr. 790/2009 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.  

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr. 944/2013 z dnia 2 października 2013r. 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.  

15.2.  Ocena bezpieczeństwa chemicznego. 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego została przeprowadzona.  

Sekcja 16. Inne informacje. 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H)  

H302 Działania szkodliwe po połknięciu.  

H318 Powoduje poważne uszkodzenia oczu.  

 

Szkolenia: 

Osoby uczestniczące w obrocie produktem powinny zostać przeszkolone w zakresie postępowania, bezpieczeństwa i 

higieny. Kierowcy pojazdów powinni odbyć przeszkolenie i uzyskać stosowne zaświadczenie zgodnie z wymaganiami 

przepisów ADR. 

  

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 produktem, o 

zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki. 

Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/ 

lub internetowych baz danych oraz obowiązujących przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów 

chemicznych. 

Inne źródła informacji:  

 IUCLID Data Bank( European Commision -European Chemicals Bureau)  

ESIS- European Chemical Substances Information System ( European Chemicals Bureau)  

Firma SULIMA jest przekonana, że informacje podane w niniejszej karcie  

są dokładne i pewne w dniu opracowania. 
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