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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny/przedsi ębiorstwa 

1.1 Identyfikacja mieszaniny 
Inhibitor korozji STALOX 
 
1.2 Istotne zidentyfikowanie zastosowania mieszaniny oraz zastosowanie odradzane 
Zastosowane ogólne:  Inhibitor korozji STALOX jest przeznaczony do wodnych układów zamkniętych 
grzejnych i chłodniczych. Zabezpiecza przed korozją wszystkich najczęściej stosowanych materiałów 
konstrukcyjnych takich jak: żeliwo, aluminium, cynk, miedź, mosiądz, ołów, stal oraz zapobiega odkładaniu 
się osadów (kamienia kotłowego). Ma zastosowanie w przemysłowych i komunalnych systemach grzewczych 
lub chłodniczych. Ma zastosowanie konsumenckie.  
Zastosowa ń odradzanych nie zidentyfikowano . 

 
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
Enersun sp. z o.o. 
ul. Lipnowska 25-29 
87-100 Toruń 
tel. 56 652 89 63 
adres www: enersun.pl 
email:  biuro@enersun.pl 

 
1.4 Telefon alarmowy 
Tel. 112 (ogólny telefon alarmowy) 
 

Sekcja 2. Identyfikacja zagro żeń 

2.1 Klasyfikacja mieszaniny 
Mieszanina: 
Skin Irrit. 2 H315 Działa drażniąco na skórę.  
Eye  Irrit. 2 H319 Działa drażniąco na oczy. 
 

Nazwa mieszaniny  Symbole niebezpiecze ństwa wg 
rozporz ądzenia (WE) nr 1272/2008 

Inhibitor korozji STALOX 
H315 
H319 

 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. 
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.  
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą 
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.  
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. 
 



KARTA CHARAKTERYSTYKI                                       

Inhibitor korozji STALOX 
Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2006r. 

 

 

Data sporządzenia: 03.10.2015r. Data aktualizacji: - Wersja 1.0 Strona 2 z 16 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe:  
Pełne brzmienie akronimów: zob. SEKCJA 16. 
 
2.2 Elementy oznakowania 
Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]. 

 
 
2.3 Inne zagrożenia 
Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII REACH. 

 
Sekcja 3. Skład/Informacje o składnikach 
 
3.1 Substancje 
Nie dotyczy. 
 
3.2 Mieszanina 
W tabeli podano składniki mieszaniny i ich stężenia zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008. 

Nr CAS Nr EC Nr indeksów 
Nr 

rejestracyjny 
REACH 

% wagowy Nazwa Klasyfikacja wg CLP 

1344-09-8 215-687-4 Brak 
01-

2119448725-
31-0017 

31-35 

Kwas krzemowy, sól sodowa 
o module MR >2,6≤3,2; 

roztwór inna nazwa: szkło 
wodne sodowe, krzemian 

sodu MR>2,6≤3,2 

Skin Irrit. 2 H315 
Eye Irrit. 2 H319 

64-02-8 200-573-9 607-428-00-2 
01-

2119486762-
27-xxxx 

1,2 
Sól czterosodowa kwasu 

etylenodiaminotetraoctowego 

Accute Tox. 4 H302 
Eye Dam. 1 H318 
Acute Tox. 4 H332 

Uwaga: Produkowane są sole sodowe kwasu krzemowego o różnym stosunku molowym (MR) 
definiowanym jako stosunek molowy SiO2 do Na2O. MR i stan skupienia wpływają w istotny sposób na 
klasyfikację i oznakowanie. 

Informacje dodatkowe: 
Pełne brzmienie akronimów: zob. SEKCJA 16. 
 
 
Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy 
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4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
Wdychanie: w przypadku narażenia drogą oddechową, wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. 
Skóra: przemyć dużą ilością wody. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. 
Oczy: natychmiast przemyć oczy dużą ilością bieżącej wody przez co najmniej 10 minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Zapewnić pomoc lekarza okulisty. 
Połknięcia: w razie połknięcia wypłukać usta, nie wywoływać wymiotów.  
W przypadku wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych wezwać natychmiast pomoc lekarską. 
 
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Mieszanina ciekła, o charakterze alkalicznym. Kontakt ze skórą powoduje poważne podrażnienia. 
Przypadkowe wprowadzenie substancji do oka grozi podrażnieniem. Połknięcie substancji powoduje 
uszkodzenie śluzówki. 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
W przypadku przedostania się substancji do oczu i nie ustąpienia podrażnienia lub zaczerwienienia oczu po 
przemyciu dużą ilością wody, należy natychmiast udzielić poszkodowanemu pomocy lekarza okulisty. Przy 
silnych podrażnieniach skóry obmyć skórę dużą ilością wody. Nie stosować środków zobojętniających. 
Założyć na oparzenia jałowy opatrunek. W przypadku długotrwałych i powtarzających się podrażnień skóry 
należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku nie zamierzonego połknięcia należy dać poszkodowanemu 
do picia dużą ilość wody, nie prowokować wymiotów, nie podawać środków zobojętniających (kwaśnych). 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości wezwać niezwłocznie lekarza lub przetransportować 
poszkodowanego do szpitala. Personelowi medycznemu udzielającemu pomocy pokazać kartę 
charakterystyki, etykietę lub opakowanie. 
 
 
Sekcja 5. Post ępowanie w przypadku po żaru 
 
5.1 Środki gaśnicze: 
Mieszanina chemiczna niepalna i nie podtrzymująca palenia. W przypadku zaistnienia pożaru stosować środki 
odpowiednie dla materiałów znajdujących się w pobliżu. Brak danych o środkach nie zalecanych przy 
gaszeniu pożaru. 
 
5.2 Szczególne zagrożenia związane z produktem 
Mieszanina ciekła niepalna, niewybuchowa. Reaguje z silnymi kwasami mineralnymi. 
 
5.3 Informacje dla straży pożarnej 
Należy unikać bezpośredniego kontaktu z nieosłonięta skórą i z oczami. Stosować ogólne środki 
indywidualnej ochrony osobistej. 

Informacja uzupełniająca: 
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Zanieczyszczoną wodę zbierać osobno. Nie powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych. 
Produkt rozpuszczalny w wodzie, alkaliczny. Nie dopuścić do przedostania się do wód powierzchniowych lub 
gruntowych. 
 
 
Sekcja 6. Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
W przypadku niezamierzonego rozlania produktu miejsce skażone obwałować, zastosować piasek lub 
sorbent, zebrać resztki mechanicznie, przekazać do utylizacji. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do 
miejskiego systemu wodno – kanalizacyjnego, cieków wodnych i do gleby. Nie spłukiwać wodą. Zapobiec 
rozpyleniu i wdychaniu aerozoli z powietrzem. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, unikać zanieczyszczenia 
skóry i odzieży produktem; zapewnić wentylację w pomieszczeniach zamkniętych. Nakładać odzież ochronną 
i rękawice gumowe chroniące przed zanieczyszczeniami; stosować maski lub półmaski przeciwpyłowe z 
filtrem A/P2; stosować ochronę twarzy –gogle. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym 
użyciem. 
 
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych, 
zbiorników i cieków wodnych. W przypadku skażenia środowiska dużą ilością produktu powiadomić 
odpowiednie władze i służby ratownictwa chemicznego. 
 
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia  
Cały uwolniony do środowiska materiał zebrać mechanicznie. Miejsce skażone obwałować, w szczególności 
nie dopuścić by produkt dostał się do miejskiego systemu wodnokanalizacyjnego i cieków wodnych Pokryć 
obojętnym materiałem chłonnym (piasek, ziemia, sorbenty mineralne), zebrać do oznakowanego pojemnika, 
przekazać do utylizacji. Nie spłukiwać wodą. Nie neutralizować. W przypadku niewielkich ilości materiału 
zanieczyszczoną powierzchnię można zneutralizować i dokładnie spłukać wodą. 
 
6.4 Odniesienie do innych sekcji  
Stosować środki kontroli i ochrony indywidualnej opisane w sekcji 8 niniejszej karty. Z uwolnionym materiałem 
postępować zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji 13 niniejszej karty – postępowanie z odpadami. 

 
Sekcja 7. Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  
 
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania aerozoli powstających podczas stosowania mieszaniny. 
Pojemniki opróżniać do końca. Postępować zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z 
substancjami i mieszaninami chemicznymi, zasadami dobrej praktyki przemysłowej oraz zaleceniami 
producenta. Stosować środki ochrony osobistej: rękawice, ochronę oczu, ubranie robocze według zasad 
opisanych w sekcji 8 niniejszej karty.  
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Nie wolno spożywać posiłków, pić napojów oraz palić tytoniu podczas pracy z mieszaniną, z wyjątkiem miejsc 
do tego przeznaczonych; należy myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy.  

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności  
Produkt ciekły: Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, pojemniki dokładnie zamykać, jeżeli 
pozostaje w nich produkt. Przechowywać w zbiornikach stalowych izolowanych termicznie lub mniejsze ilości 
– w beczkach metalowych lub z tworzywa sztucznego. Nie dopuszczać do spadku temperatury 
przechowywania poniżej 0°C ze względu na możliwość zamarzania produktu i uszkodzenia opakowania. 
Wskazana temperatura przechowywania powyżej 10°C. Ze spadkiem temperatury wzrasta lepkość i gęstość 
utrudniając czynności przelewania i dozowania produktu. Nie przechowywać w pojemnikach wykonanych lub 
pokrywanych cynkiem, aluminium. Nie przechowywać w pobliżu kwasów. Operacje opróżniania wykonywać w 
pomieszczeniach zaopatrzonych w ogólną wentylację.  
 
7.3 Szczególne zastosowanie końcowe  
Mieszanina znajduje zastosowanie w produktach przeznaczonych dla konsumentów. W produktach 
konsumenckich zagrożenie działaniem drażniącym powinno być wskazywane na etykiecie produktu. 
Konsumentom doradza się zastosowanie rękawic przy użytkowaniu w warunkach domowych. W przypadku 
konsumentów narażenia ogólne, przez skórę, inhalacyjne lub doustne są zminimalizowane ze względu na 
dostępność małych opakowań i odpowiednie oznakowanie. 
 
 
Sekcja 8. Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej  
 
8.1 Parametry dotyczące kontroli 
Znane są parametry kontroli dla głównego składnika mieszaniny: Kwas krzemowy, sól sodowa o module 
MR >2,6≤3,2; inaczej: szkło wodne sodowe.  
Nie wyznaczono wspólnotowej ani krajowej wartości NDS dla substancji. 
Wyznaczono następujące wartości DNEL (Dopuszczalny Poziom Niepowodujący Zmian): dla pracowników 
zatrudnionych w procesach wytwarzania i przetwarzania, w których stężenie substancji w produkcie lub 
mieszaninie przekracza 25% oraz dla konsumentów stosujących produkty zawierające substancję. 
 
DNEL/DMEL – Kwas krzemowy, sól sodowa o module MR > 2,6≤3,2; inaczej: szkło wodne sodowe 
  Droga narażenia Działania Wartość DNEL 
Pracownik DNEL, długotrwałe skórny ogólne 1,59 mg/kg 

bw/d 
Pracownik DNEL, długotrwałe inhalacyjny ogólne 5,61 mg/m3 
Konsument DNEL, długotrwałe skórny ogólne 0,8 mg/kg 

bw/d 
Konsument DNEL, długotrwałe inhalacyjny ogólne 1,38 mg/m3 
Konsument DNEL, długotrwałe doustny ogólne 0,8 mg/kg 

bw/d 
Pracownik DNEL, długotrwałe skórny miejscowe nie ma zastosowania 
Pracownik DNEL, długotrwałe inhalacyjny miejscowe nie ma zastosowania 
Konsument DNEL, długotrwałe skórny miejscowe nie ma zastosowania 
Konsument DNEL, długotrwałe inhalacyjny miejscowe nie ma zastosowania 
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Pracownicy mogą być narażeni na działanie soli sodowej kwasu krzemowego podczas wytwarzania, 
przetwarzania oraz napełniania pojemników. Wyznaczono poziomy DNEL dla pracowników dla narażenia 
długotrwałego drogą inhalacyjną (5,61) i przez skórę (1,59). Wyznaczono poziomy OEL (krytyczne stężenie 
na stanowisku pracy): 3mg/m3 dla wchłaniani drogą doustną i 10 mg/m3 dla wchłaniania drogami 
oddechowymi. Przekroczenie wyznaczonych dawek o 5% powodowało chroniczne bronchity. Pomimo, że 
wyznaczone poziomy DNEL dla pracowników przy działaniu systematycznym i długotrwałym są wyższe, niż to 
wynika ze zbadanych/ wyznaczonych stężeń w środowisku pracy, z powodu alkaliczności substancji 
miejscowe szkodliwe działanie na skórę, oczy i na drogi oddechowe musi być brane pod uwagę. 
Dla konsumentów największe zagrożenie stwarza powtarzające się działanie przez skórę, 
krótkoterminowe narażenie może być wywołane przez wchłanianie drogą oddechową. Zagrożenie 
wywołane połknięciem odgrywa marginalną rolę.  
 
Wyznaczono następujące poziomy warto ści PNEC  (poziom nie powodujący zmian w środowisku):  
Dla środowiska wodnego – woda słodka: 7,5 mg/L  
Dla środowiska wodnego – woda morska: 1,0 mg/L  
Dla przerywanego uwalniania do wody: 7,5 mg/L 
Dla osadów ściekowych - 348 mg/L 
Dla pozostałych komponentów środowiska wartości PNEC nie zostały wyznaczone z powodu bardzo małego, 
niemożliwego do oszacowania, ryzyka dla środowiska. 
 
8.2 Kontrola narażenia 
 
8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli 
W warunkach produkcji lub przetwarzania w celu zapobiegania inhalacyjnemu wchłanianiu składników 
mieszaniny w postaci aerozolu należy stosować lokalną wentylację odciągową wszędzie, gdzie tylko jest to 
możliwe. Poza układami zamkniętymi zapewnić indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, skóry i oczu. 
Silenal S do zastosowań konsumenckich zawiera sklasyfikowany składnik mieszaniny w ilościach nie 
powodujących zagrożeń. Sporadycznie może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry lub oczu. Należy 
przestrzec konsumentów przed szkodliwym działaniem w przypadku spożycia i wdychania. Produkty 
przeznaczone do użytku domowego powinny być pakowane w sposób utrudniający dostęp dla dzieci, zaś 
jeżeli to niemożliwie, powinny posiadać odpowiedni opis na etykiecie i być przechowywane w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. 
 
8.2.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny 
W procesach wytwarzania i przetwarzania całkowicie lub częściowo zhermetyzowanych – stosować odzież 
ochronną ogólnego przeznaczenia oraz rękawice gumowe (guma naturalna lub z dodatkiem polichloroprenu) 
zgodnie z zgodnie z PN-EN 420+A1:2010.  
Poza układami zamkniętymi należy stosować: maski lub półmaski z filtrem przeciwpyłowym zgodne z normą: 
PN-EN 149+A1:2010, np. półmaski typu A z filtrem białym (P), np. półmaska przeciwpyłowa typu FFP3DV, 
rękawice gumowe – guma naturalna lub z dodatkami, grubość 0,6 mm, poziom bezpieczeństwa 6, 
(wytrzymałość powyżej 480 min) zgodne z PN-EN 420+A1:2010, odzież ochronna ogólnego zastosowania, 
osłona oczu typu gogle spełniającą normę PN-EN 166:2005. 
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W większości zastosowań konsumenckich nie istnieje zagrożenie dla użytkownika powodujące konieczność 
stosowania środków ochrony osobistej. 
 
8.2.3 Kontrola narażenia środowiskowego 
Mieszanina nie stwarza istotnych zagrożeń dla środowiska, jednak ze względu na znaczną alkaliczność 
zaleca się jej neutralizację przed odprowadzeniem do wód lub ścieków. 
Informacje ze scenariusza narażenia dla zastosowania przemysłowego i profesjonalnego szkła wodnego 
sodowego:  
Kategoria uwolnienia do środowiska nie jest wymagana, jako że rozpuszczalne krzemiany, łącznie z 
krzemianem sodu, nie spełniają kryteriów klasyfikacji substancji niebezpiecznej dla środowiska. Ponadto, jako 
substancja o dużej wielkości produkcji, rozpuszczalne krzemiany zostały zweryfikowane względem 
powodowania narażenia dla środowiska i możliwych zagrożeń wynikających z ich uwolnienia (Van Dokkum et 
al. 2002, OECD SIDS 2004, HERA 2005 r., a CEES 2008 ). Stwierdzono, że rozpuszczalne krzemiany są 
substancją o niskim profilu ryzyka dla środowiska. 
 
 
Sekcja 9. Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne 
 
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
Stan fizyczny    ciekły 
Kolor     szaro-zielony 
Zapach     nie jest wyczuwalny 
pH     ok. 12 w temperaturze 20oC 
Zmiana stanu 
Temperatura topnienia/krzepnięcia dla roztworów nie określa się 
     dla czystej głównej substancji: 
     temperatura mięknięcia 550-670oC 
     temperatura płynięcia 730-870oC  
Początkowa temperatura wrzenia, min temperaturę wrzenia roztworu determinuje zawartość wody; 
     dla czystej substancji wielkości tej nie wyznacza się, gdyż czysty  

krzemian sodu topi się powyżej 300oC 
Temperatura zapłonu   badanie nie jest konieczne, roztwór substancji nieorganiczny 
Palność 
 Ciała stałego   nie dotyczy – mieszanina niepalna 
 Gazu    nie dotyczy – mieszanina niepalna 
Właściwości wybuchowe  
 Brak, produkt niewybuchowy 
Granice wybuchowości – dolna  badanie nie jest konieczne – produkt niepalny 
Granice wybuchowości – górna  badanie nie jest konieczne – produkt niepalny  
Temperatura samozapłonu  badanie nie jest konieczne – produkt niepalny, nieorganiczny 
Temperatura rozkładu   brak danych – główny składnik substancji nie rozkłada się 
     w temperaturach poniżej 1400oC 
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Właściwości utleniające 
 Brak, produkt nieutleniający 
Prężność par    0,0103 kPa (1175oC dla czystej substancji głównej) 
Gęstość względna   1310-1350 kg/m3  
Rozpuszczalność w wodzie  produkt doskonale rozpuszczalny w wodzie 
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach 
 Nierozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych 
Współczynnik podziału   badanie nie jest konieczne – substancja organiczna 

Gęstość par    jak dla wody w odpowiedniej temperaturze 
Lepkość    20-30 cP w 20oC 
 
9.2 Inne informacje 
Brak innych, istotnych informacji. 
 
 
Sekcja 10. Stabilno ść i reaktywno ść  
 
10.1 Reaktywność  
Mieszanina alkaliczna oraz łatwo rozpuszczająca się w wodzie. Reaguje z kwasami z wydzieleniem ciepła. 
 
10.2 Stabilność chemiczna  
Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania.  
 
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  
Należy unikać kontaktu z mocnymi kwasami. Reakcji z kwasami towarzyszy wydzielanie ciepła. 

10.4 Warunki, których należy unikać  
Nie dopuszczać do spadku temperatury poniżej 0ºC ze względu na możliwość zamarzania produktu i 
uszkodzenia opakowania.  
 
10.5 Materiały niezgodne  
Należy unikać następujących materiałów: roztworów kwaśnych (reakcja egzotermiczna), materiałów 
wykonanych lub pokrywanych cynkiem, aluminium, cyną i ołowiem ze względu na wydzielanie się H2. 
 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu  
Nie są znane w zalecanych warunkach stosowania.  
 
 
Sekcja 11. Informacje toksykologiczne  
 
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
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Toksyczno ść ostra  

Kwas krzemowy, sól sodowa o module MR >2,6 ≤3,2;roztwór 

� Droga pokarmowa: LD50 (szczur) =  3400 mg/kg bw  
� Droga inhalacyjna LC50 (szczur) = 2,06 g/m3 
� Po naniesieniu na skórę; LD50 (szczur) = 5000 mg/kg bw  

sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego  
� Droga pokarmowa: doustnie LD50> 2000 mg/kg bw (szczur)  
� Droga inhalacyjna:LC50 1000-5000 mg/m3/6h (OECD 403)  
� Po naniesieniu na skórę: Badanie naukowo nieuzasadnione 

 
Substancja sklasyfikowana: Acute Tox. 4 H302 Toksyczność ostra kategoria 4; Działa szkodliwie po 
połknięciu (droga narażenia: pokarmowa); Acute Tox. 4 H332 Toksyczność ostra kategoria 4, Działa 
szkodliwie w następstwie wdychania (droga narażenia: inhalacyjna). 
W oparciu o metodę obliczeniową (wg rozporządzenia (WE) NR 1272/2008, pkt 3.1.3.6.1) stwierdzono, że 
substancja w stężeniu ok. 1% nie wpływa na klasyfikację niniejszej mieszaniny w żadnej z powyższych dróg 
narażenia. Świadczą o tym wartości ATEmix, które znacznie przewyższają granice oszacowanego przedziału 
ostrej toksyczności uzyskanego w sposób doświadczalny (tabela 3.1.2. rozp. (WE) NR 1272/2008). Powyższe 
wnioski potwierdzają obliczenia: 
 

 
 
Działanie dra żniące/żrące 

Kwas krzemowy, sól sodowa o module MR >2,6 ≤3,2;roztwór 

Badania działania krzemianu sodu na skór ę królika wykazały, że może wykazywać działanie od drażniącego 
do żrącego zależnie od modułu molowego MR. Wraz ze wzrostem MR działanie żrące/drażniące maleje. Dla 
MR = 2,0 do 2,4 działanie drażniące w stopniu 2, utrzymujące się przez co najmniej 5 dni występuje przy 
stężeniu 38-41% (dane literaturowe Cuthbert i Carr 1985).  
Brak wyników badań na ludziach. Ponieważ krzemian sodu działa drażniąco na skórę (kategoria 2 CLP; opis 
w 11.1.2.) nie prowadzono również badań in vivo na zwierzętach. Ocenę oddziaływania na oczy  oparto o 
cytowaną poniżej literaturę.  
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Metoda  Wynik  Oznaczenia  Źródł o 
Badanie in vitro 
 
królik 
 
działanie drażniące na oczy 

Drażniący; 
Oceny: 1-3; średnie 0.5, 1, 2, 3, 
4 godzin po dozowaniu 

Test material: CAS No. 1344 -
09-8 
 
MR = 2.6 

Wilson, A. and Hartop, P. (1993) 
 
York, M. et al. (1994) 
 
OECS SIDS (2004) 

Badanie in vitro 
 
królik 
 
działanie drażniące na oczy 

Wysoce drażniący; 
Oceny: 1-4; średnie 0.5, 1, 2, 3, 
4 godzin po dozowaniu 

Test material: CAS No. 1344 -
09-8 
 
MR = 2.4 

Wilson, A. and Hartop, P. (1993) 
 
York, M. et al. (1994) 
 
OECS SIDS (2004) 

Badanie in vitro 
 
królik 
 
działanie drażniące na oczy 

Wysoce drażniący; 
Oceny: 1-4; średnie 0.5, 1, 2, 3, 
4 godzin po dozowaniu 

Test material: CAS No. 1344 -
09-8 
 
MR = 2.0 

Wilson, A. and Hartop, P. (1993) 
 
York, M. et al. (1994) 
 
OECS SIDS (2004) 

W cytowanych powyżej wynikach badań zaobserwowano w niektórych przypadkach zmiany chorobowe 
rogówki 4 stopnia. 

sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego  
na skórę: nie drażni (królik)  
na oczy: drażni (królik)  

Działanie uczulaj ące 

Kwas krzemowy, sól sodowa o module MR >2,6 ≤3,2;roztwór 

Stosując zasadę badania read-across (czytanie przekrojowe) przy ocenie działania uczulającego na skórę 
oparto się na dostępnych źródłach literaturowych dla metakrzemianu sodu; dla tej substancji (EC 229-912-90) 
przeprowadzane były badania odnotowane w literaturze (OECD SIDS 2004), które nie wykazały działania 
uczulającego na skórę ani na drogi oddechowe. Sporadycznie występująca pokrzywka wywołana kontaktem z 
krzemianem sodu ma charakter indywidualny.  

sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego  
nie działa uczulająco 

W oparciu o przytoczone argumenty, omawiana mieszanina  nie jest substancj ą uczulaj ącą. 
 

Toksyczno ść dawki powtarzalnej 

Kwas krzemowy, sól sodowa o module MR >2,6 ≤3,2;roztwór 

Krzemian sodu był badany na toksyczne działanie dawki powtarzanej od 28 do 180 dni narażenia drogą 
pokarmową dla szczurów i psów.  
Nie zaobserwowano negatywnych efektów podając szczurom (osobniki żeńskie i męskie) substancję w 
wodzie przeznaczonej do picia przez okres 180 dni. Wyznaczony NOAEL dla szczura wynosi >159 mg/kg 
bw/d. U psów zaobserwowano negatywne efekty przy dawce 2400 mg/kg bw/d.  

sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego  
Nie zaobserwowano żadnych skutków ujemnych po powtórnym narażeniu 
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Rakotwórczo ść 

Nie są dostępne żadne dane, które pozwalałyby sądzić o rakotwórczym działaniu składników mieszaniny. 

 

Mutagenno ść 

Kwas krzemowy, sól sodowa o module MR >2,6 ≤3,2;roztwór 

Dostępne są badania in vitro z bakteriami, których wyniki są negatywne. Krzemian sodu o MR=3,3, dla 
którego istnieją literaturowe dane o badaniach mutagenności komórek ssaków, wykazał wynik negatywny 
zarówno w obecności czynników aktywujących jak i bez nich. Przeprowadzone badania in vivo na kościach 
myszy również nie dały podstaw do twierdzenia o potencjalnie pozytywnym wpływie substancji na działanie 
mutagenne na komórki rozrodcze. Dane literaturowe dostępne w Raporcie Bezpieczeństwa Chemicznego. 

sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego 
Większość wyników przeprowadzonych badań nie wykazało działania mutagennego w testach in vitro 
oraz in vivo. 

 

Szkodliwe działanie na rozrodczo ść 

Kwas krzemowy, sól sodowa o module MR >2,6 ≤3,2;roztwór 

Dla oceny ryzyka wykorzystano wartości literaturowe: NOAEL (poziom niewywołujący dających się 
zaobserwować szkodliwych skutków) dla szczura >159mg/kg bw/d (Smith et al.1973) dla oceny wpływu na 
funkcje rozrodcze i płodność i NOAEL (mysz) >200 mg/kg bw/d (Saiwai et al. 1980) dla oceny niekorzystnego 
wpływu na potomstwo. 

sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego 
Badania na zwierzętach nie wykazują działania uszkadzającego płód przy dawce, która nie jest 
toksyczna dla osobników w wieku rozrodczym. 

Przytoczone wartości danych pozwalają ocenić substancję (krzemian sodu) i mieszaninę jako nieszkodliw ą 
dla rozrodczo ści i dla potomstwa. 

 
  
Sekcja 12. Informacje ekologiczne  
 
12.1 Toksyczność  
Kwas krzemowy, sól sodowa o module MR >2,6 ≤3,2;roztwór  
Rozważano toksyczność dla środowiska wodnego na podstawie badań toksyczności ostrej i toksyczności 
długoterminowej rozpuszczalnych krzemianów sodu dla ryb i bezkręgowców. Ponieważ krzemiany 
rozpuszczalne są nie do odróżnienia od naturalnych form krzemianów, które stanowią 59% skorupy ziemskiej 
i przedostają się do wód w wyniku naturalnych procesów geochemicznych , krzemiany z produkcji, które 
dostają się do wód i mórz z produkcji w Europie w ilości ok. 5 Mton SiO2/rok nie maja znaczenia 
antropogenicznego. Na podstawie następujących danych:  
Toksyczność ostra dla ryb:  
LC50 (96 h): 1108 mg/L (Brachydanio rerio)  
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LC50 (96 h): 260 - 310 mg/L (Onchorhynchus mykiss) NOEC (96 
h, Mortality): 348 mg/L (Brachydanio rerio)  
Toksyczność długoterminowa dla ryb:  
NOEC niemożliwy do wyznaczenia 
Toksyczność ostra dla bezkręgowców: 
EC50 (48 h): 1700 mg/L (Daphnia magna)  
Toksyczność długoterminowa dla glonów:  
EC50 (72 h, biomass): 207 mg/L (Scenedesmus subspicatus) 
EC50 (72 h, growth rate): > 345.4 mg/L (Scenedesmus subspicatus) 
 
Zagro żenie dla środowiska wodnego jest niewystarczaj ące dla sklasyfikowania produktu ..  
 
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu  
W wodzie substancje alkaliczne wchodzące w skład mieszaniny ulegają hydrolizie. Mieszanina hydrolizuje z 
uwolnieniem jonów sodowych i hydroksylowych.  
Mieszanina silnie alkaliczna. W miejscu uwolnienia silnie alkalizuje środowisko wodne.  
Sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego  trudno ulega biodegradacji (wg OECD). 
 
12.3 Zdolność do bioakumulacji  
Kwas krzemowy sól sodowa nie ulega bioakumulacji.  
Sól  czterosodowa  kwasu  etylenodiaminotetraoctowe go  współczynnik  biokoncentracji  ok. 1,8 (28 dni 
Lepomis mocrochirus) 
  
12.4 Mobilność w glebie  
Z uwagi na dobrą rozpuszczalność w wodzie substancje tworzące mieszaninę przenikają do wód 
powierzchniowych w miejscu uwolnienia i mogą być wykryta w punktach znajdujących się daleko od tego 
miejsca. Jednakże rozpuszczalna krzemionka pochodząca z rozpuszczalnych krzemianów jest nie do 
odróżnienia od naturalnych krzemianów z geochemicznych procesów rozkładu minerałów. Z tego powodu 
krzemiany uwolnione do wody w stopniu nie przekraczającym wyznaczonego poziomu PNEC dla wód nie 
stanowią zagrożenia dla środowiska. 
 
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  
Substancje wchodzące w skład mieszaniny nie wykazują cech substancji PBT ani vPvB. 
 
12.6 Inne szkodliwe skutki działania  
Mieszanina alkaliczna, dobrze rozpuszczalna w wodzie. Niezamierzone uwolnienie znacznej ilości substancji 
do środowiska wodnego może spowodować szkodliwą dla organizmów wodnych lokalną zmianę pH . 
 
  
Sekcja 13. Post ępowanie z odpadami  
 
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów  
W przypadku rozlania się mieszaniny: 
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Jeżeli jest taka możliwość zebrać mechanicznie i potraktować jak odpad niebezpieczny. Kod odpadu według 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz.U. 2014 poz. 
1923) 06 08 99. Można również użyć przeznaczonych na ten cel sorbentów, zebrać ostrożnie ciecz do 
zamykanych opakowań/pojemników wykonanych z tworzyw sztucznych w tym PE. Powstały odpad 
niebezpieczny należy trwale oznakować a następnie poddać procesowi magazynowania w wyznaczonym na 
ten cel miejscu na terenie instalacji/obiektu, unieszkodliwić lub poddać odzyskowi we własnych obiektach na 
podstawie posiadanych zezwoleń lub przekazać bezpośrednio uprawnionemu odbiorcy odpadów w celu jego 
unieszkodliwienia bądź odzysku. 
Z procesu zagospodarowania odpadu można odzyskać opakowania przez ich dokładne oczyszczenie np. 
umycie. 
  
 
Sekcja 14. Informacje dotycz ące transportu  
 
Produkt nie jest sklasyfikowany w wykazie materiałów niebezpiecznych. Nie podlega przepisom o przewozie 
materiałów niebezpiecznych w transporcie kolejowym i drogowym.  
 
 14.1 Transport lądowy (ADR/RID)  
Numer UN (numer ONZ)   Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.  
Prawidłowa nazwa przewozowa UN  Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.  
 
Klasa zagrożenia w transporcie  Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.  
Grupa pakowania    Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.  
 
14.2 Transport wodny śródlądowy (ADN)  
Numer UN (numer ONZ)   Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.  
Prawidłowa nazwa przewozowa UN  Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.  
Klasa zagrożenia w transporcie  Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.  
Grupa pakowania    Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.  
 
14.3 Transport morski (IMDG)  
Numer UN (numer ONZ)   Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.  
Prawidłowa nazwa przewozowa UN  Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.  
Klasa zagrożenia w transporcie  Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.  
Grupa pakowania    Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.  
 
14.4 Transport lotniczy (ICAO)  
Numer UN (numer ONZ)   Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.  
Prawidłowa nazwa przewozowa UN  Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.  
Klasa zagrożenia w transporcie  Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.  
Grupa pakowania    Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.  
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14.5 Zagrożenia dla środowiska  
Praktycznie nie występuje. 
 
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników  
Produkt alkaliczny. W przypadku niezamierzonego uwolnienia (rozlania) zebrać mechaniczne stosując środki 
ochrony osobistej opisane w sekcji 8 niniejszej karty. 

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC  
Produkt nie jest transportowany luzem.  
 
  
Sekcja 15. Informacje dotycz ące przepisów prawnych  
 
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa , ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji 
lub mieszaniny  
Informacje dotyczące przepisów UE  

� Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów 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 z późniejszymi zmianami. 

� Załącznik do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady REACH z 
późniejszymi zmianami.  

 
Przepisy narodowe  

� Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i ich mieszaninach – tekst ujednolicony 
(Dz.U.2011.63.322) z późniejszymi zmianami. 

� Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; tekst jednolity (Dz.U.1974.24.141) z późniejszymi 
zmianami (obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 23.12.1997 w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu). 

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.2005.11.86) z 
późniejszymi zmianami.  

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych 
(Dz.U.2008.203.1275) z późniejszymi zmianami.  

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
(Dz.U.2014.0.817) z późniejszymi zmianami.  

� Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 
(Dz.U.2013.0.888) z późniejszymi zmianami.  

� Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – tekst ujednolicony (Dz.U.2013.0.21) z późniejszymi 
zmianami.  
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� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz.U. 
2014 poz. 1923) z późniejszymi zmianami. 

  
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego  
Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla głównego składnika mieszaniny została wykonana.  
 
  
Sekcja 16. Inne informacje  
 
16.1 Wyjaśnienie skrótów i akronimów:  
H302 Działa szkodliwie po połknięciu  
H315 Działa drażniąco na skórę  
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H319 Działa drażniąco na oczy  
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 
Eye Irrit. 2 Działanie drażniące na oczy kategoria zagrożenia 2  
Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu kategoria narażenia 1  
Skin Irrit.2 Działanie drażniące na skórę kategoria zagrożenia 2 
Acute Tox. 4 H302 Toksyczność ostra kategoria 4; Działa szkodliwie po połknięciu  
Acute Tox. 4 H332 Toksyczność ostra kategoria 4, Działa szkodliwie w następstwie wdychania 
DNEL – Dopuszczalny poziom niepowodujący zmian. 
EC50 – Stężenie przy którym obserwuje się 50% zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu.  
LC 0/50/100 - Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 0/50/100% badanych organizmów. 
LD50 - Dawka przy której obserwuje się zgon 50% badanych organizmów.  
NDS – Najwyższe dopuszczalne stężenie.  
NDSCh – Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe.  
NDSP – Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe.  
NOAEL– Poziom niewywołujący dających się zaobserwować szkodliwych skutków (no observable 
adverse effect level).  
OEL – Limit narażenia zawodowego (occupational exposure limit)   
PNEC – Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku.  
PBT - Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne.  
vPvB - Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji. 
 
16.2 Informacja uzupełniająca  
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania  
do druku. Informacje powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia się zawartego w tym 
arkuszu o zachowaniu środków ostrożności produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, 
transportu i usunięcia. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Jeśli produkt zostanie zmieszany lub 
przetworzony z innymi materiałami, dane tego arkusza o zachowaniu ostrożności nie są przenośne nie bez 
pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy materiał. 
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Niniejsza Karta Charakterystyki nie jest podstawą zobowiązującą do jakiejkolwiek odpowiedzialności 
producenta za szkody spowodowane stosowaniem lub magazynowaniem produktu niezgodnie z zaleceniami 
lub wykorzystywaniem produktu do innych celów. 
 

(Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart charakterystyk dostarczonych 
od poddostawców) 

 

 


