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Karta informacyjna 
 
 
 

 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 
 

 1.1. Identyfikator produktu. 
 Kod: TCLEAN5  
 Nazwa. TOPTHERM CLEAN 5  

   
 

 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane. 
 Opis/Zastosowanie. Usuwa szlam i metalowe osady w STARYCH obwodach grzewczych i/lub klimatyzacyjnych 

 
 

 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki. 
 Firma spółki. Foridra S.r.l.  
 Adres. SS 16 Adriatica 17/A  
 Miejscowosć i kraj. 60022 Castelfidardo (AN)  

  Italia  

  tel. 0717211048  

  fax. 0717819950  
 Adres poczty elektronicznej kompetentnej.  
 osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki. ufficiotecnico@foridra.it  

   
 

 1.4. Numer telefonu alarmowego. 
 W sprawie pilnych informacji zwrócić się do. Centro Antiveleni Ospedale Niguarda +39 0266101029  

 
 SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń. 

 
 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny. 

Produkt nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl odnośnych przepisów Rozporządzenia (WE) 1272/2008 (CLP) (i późniejsze zmiany i 
dostosowania). 
Klasyfikacja i wskazówki zagrożenia: 

 
 2.2. Elementy oznakowania. 

 
 Piktogramy określające 
rodzaj zagrożenia: 

-- 

 
 Hasła ostrzegawcze: -- 

 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

 
  -- 

 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

 
  -- 

 
 2.3. Inne zagrożenia. 
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Na podstawie dostępnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB powyżej 0,1%. 

 
 SEKCJA 3. Skład/informacja o składnikach. 

 
 3.1. Substancje. 

 
Nie dotyczy. 

 
 3.2. Mieszaniny. 

 
Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska w myśl odnośnych przepisów Rozporządzenie (UE) 
1272/2008 (CLP) (i późniejsze zmiany i dostosowania) wymagają zgłoszenia pod względem ilościowym. 

 
 SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy. 

 
non sono necessari provvedimenti specifici 

 
 
 4.1. Opis środków pierwszej pomocy. 

 
Nie są wymagane. W kazdym razie, zaleca się przestrzegać przepisów higieny pracy. 

 
 
 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia. 

 
Nie są znane przypadki ujemnego skutkowania produktu na zdrowie. 

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

 
Brak. 

 
 
 SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru. 

 
 
 
 5.1. Środki gaśnicze. 

 
ZALECANE ŚRODKI GAŚNICZE 
Zwykłe środki gaśnicze: dwutlenek węgla, piana, proszki gaśnicze i mgła chłodziwa. 
NIE ZALECANE ŚRODKI GAŚNICZE 
Żaden. 

 
 
 
 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną. 

 
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z EKSPOZYCJĄ NA POŻAR 
Unikać wdychania produktów rozkładu. 
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 5.3. Informacje dla straży pożarnej. 

 
WSKAZÓWKI OGÓLNE 
Pojemniki chłodzić strumieniami wody, aby zapobiec rozkładowi produktu i powstaniu substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia. Wyposażenie 
ochrony przeciwpożarowej należy stosować zawsze w komplecie. Zebrać mieszaninę gaśniczą nie odprowadzając do kanalizacji. Zanieczyszczoną wodę 
i pozostałości gaśnicze skierować do zniszczenia zgodnie z obowiązującymi normami. 
WYPOSAŻENIE OCHRONNE 
Stosowna odzież przeznaczona do akcji przeciwpożarowej, tj aparat powietrzny butlowy ze sprężonym powietrzem i otwartym obwodem (EN 137), 
odzież ognioodporna (EN469), rękawice ognioodporne (EN659) i obuwie wysokie dla strażaków (HO A29 lub A30). 

 
 
 SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska. 

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

 
W przypadku par lub pyłu rozproszonych w powietrzu stosować ochronę dróg oddechowych. Niniejsze wskazówki odnoszą się do osób uczestniczących 
w obrocie substancją, jak również w przypadku sytuacji awaryjnej. 

 
 
 
 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska. 

 
Unikać przedostania się produktu do kanalizacji, do wód powierzchniowych i do wód gruntowych. 

 
 
diluire con abbondante acqua. Impedire infiltrazioni in fognatura/nelle acque superficiali/nelle falde freatiche 

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

 
Potraktować ziemią lub kruszywem. Zebrać większość materiału i usunąć pozostałości za pomocą strumieni wody. Likwidacja zanieczyszczonego 
materiału winna się odbywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 13. 

 
 
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, 
segatura). 

 
 
 6.4. Odniesienia do innych sekcji. 

 
Ewentualne informacje odnośnie do ochrony indywidualnej i postępowaniem z odpadami podano w punktach 8 i 13. 

 
 
Non vengono emesse sostanze pericolose. 
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7. 
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8. 
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13. 

 
 
 SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie. 
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 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania. 

 
Przed manipulowowaniem produktu należy zapoznać się ze wszelkimi wskazówkami zawartymi w niniejszej karcie charakterystyki. Unikać uwolnienia 
produktu do środowiska. Podczas stosowania nie palić tytoniu, nie pić, nie jeść. 

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

 
Przechowywać produkt w odpowiednio oznaczonych pojemnikach. Przechowywać pojemniki z dala od materiałów nie kompatybilnych, postępując 
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w sekcji 10. 

 
 
Il prodotto, se stoccato correttamente, è stabile per 24 mesi 

 
 
 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe. 

 
 
Brak. 

 
 SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej. 

 
 
Guanti in neoprene, tuta protettiva, consigliato l'uso di occhiali protettivi in fase di travaso 

 
 8.1. Parametry dotyczące kontroli. 

 
Brak. 

 
 8.2. Kontrola narażenia. 

 
Przestrzegać ogólne środki bezpieczeństwa niezbędne do obchodzenia się z substancjami chemicznymi. 

 
OCHRONA RĄK 
Nie wymagane. 

 
OCHRONA SKÓRY 
Nie wymagane. 

 
OCHRONA OCZU 
Nie wymagane. 

 
OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH 
W przypadku przekroczenia wartości granicznej (np. NDS-NDN) danej substancj lub jednej lub kilka substancji zawartych w produkcie, zaleca się 
stosować maskę z filtrem typu A, dobór klasy (1, 2 lub 3) do ustalenia w zależności od dopuszczalnego stężenia użytkowego. (p. norma EN 14387). W 
warunkach uwalniania się różnego rodzaju gazów lub par i/lub gazów lub par cząsteczkowych (aerozole, dymy, mgły, etc) należy przewidzieć filtry 
kombinowane. 
Stosowanie środków ochrony dróg oddechowych obowiązuje w obecności rozwiązań inżynieryjnych nie zdatnych do ograniczenia ekspozycji pracownika 
do zalecanych wartości dopuszczalnych. W każdym razie ochrona mask jest ograniczona. 
W przypadku, gdy wymieniona substancja jest bezwonna lub jej próg wyczuwalności węchowej jest powyżej odnośnej wartości NDN-NDS i w razie 
awarji, stosować sprzęt izolujący autonomiczny sprężonego powietrza z otwartym obiegiem (p. norma EN 137) lub sprzęt izolujący z doprowadzeniem 
czystego powietrza (p. norma EN 138). Wybór stosownego środka ochronnego dróg oddechowych do ustalenia zgodnie z normą EN 529. 
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KONTROLE NARAŻENIA ŚRODOWISKA. 

 
Należy wykonywać pomiary emisji wynikających z urządzeń wentylacyjnych i z procesów roboczych, zgodnie z rozporządzeniami w sprawie ochrony 
środowiska. 

 
 
Guanti in neoprene, tuta protettiva, consigliato l'uso di occhiali protettivi in fase di travaso 

 
 SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne. 

 
 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych. 

 
 Stan skupienia ciecz 
 Kolor ambra 
 Zapach charakterystyczny 
 Próg zapachu. Niedostępne. 
 pH. 7 
 Temperatura topnienia/krzepnięcia. Niedostępne. 
 Początkowa temperatura wrzenia. 100 °C. 
 Zakres temperatur wrzenia. Niedostępne. 
 Temperatura zapłonu. > 101 °C. 
 Szybkosć odparowania Niedostępne. 
 Palność (ciała stałego, gazu) niepalny 
 Dolna granica zapłonu. 2,6 % (O/O). 
 Górna granica zapłonu. 12,6 % (O/O). 
 Dolna granica eksplozji. Nie dotyczy. 
 Górna granica eksplozji. Nie dotyczy. 
 Prężność par. 23 hPa 
 Gęstość par Niedostępne. 
 Gęstość względna. 1,080 Kg/l 
 Rozpuszczalnosć mieszalny 
 Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Niedostępne. 
 Temperatura samozapłonu. 371 °C. 
 Temperatura rozkładu. Niedostępne. 
 Lepkosć Niedostępne. 
 Właściwości wybuchowe nie dotyczy 
 Właściwości utleniające Niedostępne. 

 
 9.2. Inne informacje. 

 
Brak. 

 
 SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność. 

 
 
 
 10.1. Reaktywność. 

 
W zalecanych warunkach użytkowania nie istnieją szczególne zagrożenia odnośnie do reakcji z innymi substancjami. 

 
 
 
 10.2. Stabilność chemiczna. 

 
Produkt stabilny w zalecanych warunkach użytkowania i składowania. 
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 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji. 

 
Non sono note reazioni pericolose. 

 
Nie przewiduje się niebezpiecznych reakcji w zalecanych warunkach użytkowania i składowania. 

 
 
 
 10.4. Warunki, których należy unikać. 

 
Żadnych. Postępować jednak zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w stosunku do chemikalii. 

 
 
 
 10.5. Materiały niezgodne. 

 
Brak. 

 
 
 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu. 

 
Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi. 

 
 
 SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne. 

 
Nie są znane przypadki uszkodzenia zdrowia, spowodowane przez oddziaływanie produktu. Jednak zaleca się przestrzegania zasad higieny pracy przy 
wykonywaniu wszelkich czynnosci. 

 
 
 11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych. 

 
 
 
 
Il prodotto non ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della direttiva generale della 
Comunità sulla classificazione di preparati nella sua ultima versione valida. 
Sulla base delle nostre esperienze e delle informazioni disponibili il prodotto non è dannoso per la salute se 
manipolato correttamente e utilizzato secondo le norme. 

 
 SEKCJA 12. Informacje ekologiczne. 

 
Przy stosowaniu preparatu przestrzegać zasad dobrej praktyki przemysłowej, unikając zrzutów do srodowiska. W wypadku przedostania się produktu do 
cieków wodnych lub albo w wypadku zanieczyszczenia gleby lub wegetacji, zawiadomić odpowiednie władze. 

 
 12.1. Toksyczność. 

Brak. 

 
 
 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu. 

 
BIODEGRADABILE 
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 12.3. Zdolność do bioakumulacji. 

 
Brak. 

 
 
 12.4. Mobilność w glebie. 

 
Brak. 

 
 
 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB. 

 
Na podstawie dostępnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB powyżej 0,1%. 

 
 12.6. Inne szkodliwe skutki działania. 

 
Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso 
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità. 

 
 SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami. 

 
 
 
 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów. 

 
W miarę możliwości, przekazać do utylizacji. Pozostałości produktu należą do odpadów specjalnych nie klasyfikowanych jako niebezpieczne. 
Usuwanie odpadów należy przekazać firmie posiadającej stosowne zezwolwenia na gospodarkę odpadami, w rozumieniu narodowych i ewentualnie 
miejscowych przepisów. 
ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIA  
Zanieczyszczone opakowania należy przekazać do utylizacji lub likwidacji w rozumieniu narodowych przepisów w sprawie gospodarki odpadami. 

 
 SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu. 

 
14.1. Numer UN (numer ONZ). 

 
 
Nie dotyczy. 

 
 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN. 

 
 
Nie dotyczy. 

 
 
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie. 

 
 
Nie dotyczy. 

 
 
14.4. Grupa pakowania. 
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Nie dotyczy. 

 
 
14.5. Zagrożenia dla środowiska. 

 
 
Nie dotyczy. 

 
 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników. 

 
 
Nie dotyczy. 

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

 
 
Nie dotyczy. 

 
 SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych. 

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

 
 Kategoria Seveso. żadna. 

 
Restrykcje odnośne produktu lub substancji zawartych zgodnie z Załącznikiem XVII Rozporządzenia (CE) 1907/2006. 

 
żadna. 

 
Substancje na Liście Kandydackiej (Art. 59 REACH). 

 
żadna. 

 
Substancje podlegające autoryzacji (Załącznik XIV REACH). 

 
żadna. 

 
Substancje podlegające powiadomieniu o wywozie Roz. (WE) 649/2012: 

 
żadna. 

 
Substancje podlegające Konwencji Rotterdamskiej: 

 
żadna. 

 
Substancje podlegające Konwencji Sztokholmskiej: 

 
żadna. 

 
Kontrole Lekarskie. 
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Brak. 

 
 
 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego. 

 
Nie sporządzono oceny bezpieczeństwa chemicznego odnośnie do mieszaniny i w niej zawartych substancji. 

 
 SEKCJA 16. Inne informacje. 

LEGENDA: 
- ADR: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
- CAS NUMBER: Numer Chemical Abstract Service 
- CE50: Stężenie efektywne dla 50% populacji badawczej 
- CE NUMBER: Numer identyfikacyjny w ESIS (Europejski Wykaz Istniejących Substancji) 
- CLP: Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 
- DNEL: Pochodny poziom niepowodujący zmian 
- EmS: Emergency Schedule 
- GHS: Globalny Zharmonizowany System 
- IATA DGR: Przepisy dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym 
- IC50: Stężenie immobilizacyjne dla 50% populacji badawczej 
- IMDG: Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych 
- IMO: Międzynarodowa Organizacja Morska 
- INDEX NUMBER: Numer indeksu w Aneksie VI tekstu CLP 
- LC50: Stężenie śmiertelne dla 50% populacji badawczej 
- LD50: Dawka śmiertelna dla 50% populacji badawczej 
- OEL: Dopuszczalna wartość narażenia zawodowego 
- PBT: substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna według REACH 
- PEC: Przewidywane stężenie w środowisku 
- PEL: Przewidywany poziom narażenia 
- PNEC: Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku 
- REACH: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
- RID: Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
- TLV: Wartość progową 
- TLV WAR. PUŁAP.: stężenie, które nie może być w środowisku pracy przekroczone w żadnym momencie. 
- TWA STEL: Granica krótkotrwałego ryzyka zawodowego 
- TWA: Granica ważona średnia ekspozycji 
- VOC: Związek organiczny lotny 
- vPvB: Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji według REACH 
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland). 

 
 
BIBLIOGRAFIA POWSZECHNA: 
1. Rozporządzenie (UE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego (REACH) 
2. Rozporządzenie (WE) 1272/2008 Parlamentu Europejskiego (CLP) 
3. Rozporządzenie (UE) 790/2009 Parlamentu Europejskiego (I Atp.CLP) 
4. Rozporządzenie (UE) 2015/830 Parlamentu Europejskiego 
5. Rozporządzenie (UE) 286/2011 Parlamentu Europejskiego (II Atp.CLP) 
6. Rozporządzenie (UE) 618/2012 Parlamentu Europejskiego (III Atp.CLP) 
7. Rozporządzenie (UE) 487/2013 Parlamentu Europejskiego (IV Atp. CLP) 
8. Rozporządzenie (UE) 944/2013 Parlamentu Europejskiego (V Atp. CLP) 
9. Rozporządzenie (UE) 605/2014 Parlamentu Europejskiego (VI Atp. CLP) 
- The Merck Index. - 10th Edition 
- Handling Chemical Safety 
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) 
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition 
- Strona Web Agencja ECHA 
Uwaga dla uzytkownika: 
Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są o wiedzę, którą dysponujemy na dzień opracowania ostatniej wersji karty. 
Uzytkownik powinien sprawdzić, czy podane informacje są prawidłowe i wyczerpujące w stosunku do specyficznego zastosowania produktu. 
Niniejszego dokumentu nie wolno utozsamić z gwarancją dowolnej specyficznej własciwosci produktu. 
Poniewaz producent nie ma mozliwosci bezposredniej kontroli nad uzyciem produktu, uzytkownik ma obowiązek dostosować się na własną 
odpowiedzialnosć do prawa i zarządzeń obowiązujących w sprawie higieny i bezpieczeństwa. Producent nie bierze na siebie zadnej odpowiedzialnosci 
za niewłasciwe zastosowanie produktu. 
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Zapewnić odpowiednie przeszkolenie osobom wyznaczonym do manipulacji produktów chemicznych. 

 
Zmiany w porównaniu z poprzednią rewizją: 
Zostały wprowadzone zmiany w następujących rozdziałach: 
01. 


