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Arkusz danych składników dla Domestos Zero Kamienia Lime
1.Substancje – nie dotyczy produkt jest mieszaniną

2. Mieszaniny

Klasyfikacja
Nazwa produktu/składnika

kwas chlorowodorowy

kwas sulfamidowy

Identyfikatory

%

RRN : 012119484862-27
WE:231-595-7
CAS : 7647-01-0
Indeks:017-00201-X
RRN : 012119846728-23
WE:
CAS : 5329-14-6
Indeks:

>=5 <10

(Z)-Octadec-9-enyloamina

oksetylenowana 2 molami
tlenku etylenu

C; R34
Xi; R37

Rozporządzenie (WE)
Nr 1272/2008 [CLP]

Skin Corr./Irrit. 1B,
H314

Typ

[1][2]

STOT SE 3, H335

>=5 <10

Xi; R36/38
R52 R53

Skin Corr./Irrit. 2, H315

[1]

Eye Dam./Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

>=1 WE:

67/548/EWG

<3

CAS : 26635-93-

C; R34
R22
N; R50

8
Indeks:

Acute Tox. 4, H302

[1]

Skin Corr./Irrit. 1B,
H314
Aquatic Acute 1, H400
M: 1
Aquatic Chronic 1, H410
M: 1

chlorek

heksadecylotrimetyloamoniu
m

RRN : 012119970558-23
WE:203-928-6

CAS : 112-02-7
Indeks:

>=0.1 -

<1

Xn; R21/22
N; R50
C; R34 Xi; R41

Skin Corr./Irrit. 1, H314
Aquatic Acute 1, H400
M: 10
Acute Tox. 4, H302
Eye Dam./Irrit. 1, H318
Acute Tox. 3, H311
Aquatic Chronic 1, H410

Typ
[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska
[2] Substancja, dla której wyznaczono dopuszczalne stężenie w środowisku pracy
[3] Substancja spełnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporządzeniem (WE)

[1]

Nr 1907/2006, Aneks XIII
[4] Substancja spełnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporządzeniem (WE)
Nr 1907/2006, Aneks XIII
[5] Substancja wywołująca równorzędne obawy
Pełny tekst powyższych zwrotów R lub uwag H podano w punkcie 16 Karty charakterystyki
3. OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY

Kontakt z okiem

: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z
ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Natychmiast przepłukać oczy
dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna
powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować
płukanie przez co najmniej 10 minut. Oparzenia chemikaliami
powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza.

Wdychanie

: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z
ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeśli
podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik powinien załozyć
właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Jeżeli osoba nie
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało,
wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie
lub podać tlen. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej
sztucznego oddychania usta usta. W przypadku utraty przytomności,
należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i
natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą
wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat
lub pasek.

Kontakt ze skórą

: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z
ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Skażoną skórę umyć mydłem i
wodą. Zdjąć skażoną odzież i buty. Należy dokładnie zmyć
zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć
rękawice. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut.
Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez
lekarza. Uprać odzież przed ponownym użyciem. Wyczyścić
dokładnie buty przed ponownym założeniem.

Spożycie

: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z
ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Przemyć usta wodą. Wyjąć
protezy dentystyczne, jeśli są. Wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeżeli
materiał został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy
podać do wypicia małą ilość wody. Przerwać, jeżeli narażona osoba
ma mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne. Nie
wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel
medyczny. W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna
być utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc.
Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez
lekarza. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.
W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do
udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc
medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież,
na przykład kołnierz, krawat lub pasek.

Ochrona osób udzielających
pierwszej pomocy

: Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko
dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Jeśli
podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik powinien założyć
właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Może być

niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta
usta. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed
jego zdjęciem lub założyć rękawice.

