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SEKCJA 1:  Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1.  Identyfikator produktu:  

 MUSKIL   PASTA 

1.2.  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Produkt Biobójczy  

Rodentycyd, trutka do zwalczania gryzoni. Preparat w formie pasty. 
Zastosowanie odradzane: wszystkie inne zastosowania niż w/w. 

1.3.  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

ZPUH „BEST-PEST” Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Spółka Jawna 
ul. Moździerzowców 6 B, 43-602 Jaworzno, Polska 
Tel.: 32-617 75 71, fax: 32-615 00 07; e-mail: biuro@bestpest.com.pl 
Osoba odpowiedzialna za kartę: SDS@bestpest.com.pl 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

3 2  6 1 7  7 5  7 1  (Biuro firmy: pn-pt. 8.00-16.00) 
O g ó l n o p o l s k i  N u m e r  A l a r m o w y  1 1 2   
Pogotowie: 999  ;  Straż Pożarna:  998  ;   Policja:  997 
 

SEKCJA 2:  Identyfikacja zagrożeń 

2.1.  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  

Zagrożenia fizykochemiczne:   
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń. 

Zagrożenia dla zdrowia:   

Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń. 

Zagrożenia dla środowiska:   

Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń. 

2.2.  Elementy oznakowania 

Piktogram:    nie dotyczy  

Hasło ostrzegawcze:  nie dotyczy 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:  nie dotyczy  

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

               P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.  
               P102 Chronić przed dziećmi. 
               P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.  
               P280 Stosować rękawice ochronne. (użytkownik profesjonalny) 
               P301+310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z  
               lekarzem. 
               P405 Przechowywać pod zamknięciem. 
               P401 Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt. 
               Dodatkowe informacje: 

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z 
instrukcją użycia. 

2.3.  Inne zagrożenia 
 Difenakum  CAS: 56073-07-5 : difenakum jest uważany za potencjalny PBT 
      Bromadiolon  CAS: 28772-56-7 : bromadiolon jest uważany za potencjalny PBT 
 

mailto:biuro@bestpest.com.pl
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vPvB:  nie dotyczy 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.2. Mieszaniny 

Nazwa:  bromadiolon 

Zawartość:  0,0025 % 
Nr WE:  249-205-9 
Nr CAS: 28772-56-7 
Klasyfikacja:  Acute Tox. 1 H330, H310, H300, STOT RE 1 H372 , Aquatic Acute 1 H400,  
                            Aquatic Chronic 1 H410 
 

Nazwa:  difenakum 
Zawartość:  0,0025 % 
Nr WE:  259-978-4 
Nr CAS: 56073-07-5 
Index number:  607-157-00-X 
Klasyfikacja:  Acute Tox. 1 H330, H310, Acute Tox. 2 H300, STOT RE 1 H372 , Aquatic Acute 1 H400,  
                            Aquatic Chronic 1 H410 

Odniesienia do innych sekcji: pełne brzmienie zwrotów znajduje się w sekcji 16 karty. 

SEKCJA 4:  Środki pierwszej pomocy 

4.1.  Opis środków pierwszej pomocy 

Narażenie inhalacyjne:  wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze. W razie potrzeby 
skonsultować się z lekarzem.               

W przypadku kontaktu ze skórą: obmyć skórę wodą, a następnie wodą i mydłem. 
Kontakt z oczami: przemywać płynem do przemywania oczu lub czystą wodą, utrzymując powieki 
otwarte, przez co najmniej 10 minut. 
W przypadku połknięcia: dokładnie wypłukać usta wodą . Natychmiast zasięgnąć porady lekarza. 
Pokazać opakowanie, etykietę lub kartę charakterystyki produktu. 
Uwaga: Nigdy nie podawać niczego doustnie nieprzytomnej osobie. Nie powodować wymiotów, 
jeśli nie zaleci tego centrum toksykologii lub lekarz. 
 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
               Objawy zatrucia bromadiolonem wynikają z podwyższonej tendencji do krwawienia i polegają na  
               wzroście czasu protrombinowego, łatwym powstawaniu siniaków, krwi w stolcu i moczu oraz ogólnym  
               osłabieniu. W cięższych przypadkach może wystąpić krwotok lub wstrząs. 

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

Informacja dla lekarza: Difenakum i bromadiolon są pośrednimi antykoagulantami, które mogą 
powodować krwawienia, wystąpienie krwawienia może być opóźnione o kilka dni od połknięcia. 
Jeżeli nie ma aktywnego krwawienia INR (czas protrombinowy) powinien być mierzony po 
przyjęciu pacjenta oraz 48 -72 godzin po ekspozycji. Jeżeli INR jest większe niż 4, należy podać 
witaminę K1 (fitomenadion) 5-10 mg powolnym dożylnym zastrzykiem (100 ig / kg wagi ciała dla 
dziecka). Leczenie fitomenadionem (doustnie lub dożylnie) może wymagać kilku tygodni. 
Antidotum: K1. (fytometadion). Inne formy witaminy K są nieskuteczne. 
W razie potrzeby skorzystać również z pomocy Krajowej Informacji Toksykologicznej lub lokalnego 
ośrodka toksykologicznego lub telefonu alarmowego producenta : 
Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej w Łodzi (042) 631 47 24; 631 47 25. 



 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 
zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830  z dnia 28 maja 2015r. (REACH) 

Data sporządzenia:  2017-12-14 
Aktualizacja:  ----- 
Wersja:  1.0 

MUSKIL PASTA 
 

 

 3/10 

 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

Zalecenia ogólne 
Usunąć z zagrożonego obszaru osoby niepowołane, niebiorące udziału w likwidowaniu pożaru.  
Usunąć źródła zapłonu, nie palić. W razie potrzeby wezwać Straż Pożarną tel. 998.  

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie  środki gaśnicze: ditlenek węgla (CO2), proszek lub mgła wodna. Duże pożary gasić wodą lub  
pianą alkoholoodporną. 
Niewłaściwe środki gaśnicze: brak danych 

5.2. Szczególe zagrożenia związane z substancja lub mieszaniną 

W wyniku pożaru mogą powstawać toksyczne dymy. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Wyposażenie straży pożarnej zgodnie z normami europejskimi EN469. 

Środki ochrony indywidualnej: 
Nie wdychać dymów i gazów wytwarzających się  podczas pożaru/wybuchu.  
Wyposażenie straży pożarnej zgodnie z normami europejskimi EN469. 
Dodatkowe informacje: zużyte środki gaśnicze zebrać i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

SEKCJA 6:  Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

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

Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Zabronić dostępu osobom postronnym do miejsca 
skażenia. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 

          Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do wód powierzchniowych, gruntowych i gleby (w sposób  
          inny niż zalecony w instrukcji stosowania). Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji.  
          Zabezpieczyć kratki i studzienki ściekowe. 
 

         Powiadomić odpowiednie władze w przypadku uwolnienia produktu do środowiska. 

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

          Uwolniony produkt zebrać mechanicznie do szczelnie zamykanego i oznakowanego pojemnika na odpady  
          w celu utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
          Zapewnić skuteczną wentylację podczas usuwania uwolnionego produktu. 
          Zanieczyszczone pozostałości produktu i środki stosowane do usunięcia uwolnionego produktu przekazać  
          do upoważnionej firmy utylizacyjnej, usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Sprzęt ochronny i odzież – patrz sekcja 8. Unieszkodliwianie odpadu –patrz sekcja 13. 
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SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

          Po pracy z produktem umyć ręce i skórę zanieczyszczoną produktem. Stosować odpowiednie  
          nieprzepuszczalne rękawice ochronne. 
          Nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu ani nie przechowywać żywności w pomieszczeniach roboczych. 
          Zalecenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe: nie są wymagane specjalne zalecenia. 

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje  dotyczące  wszelkich wzajemnych niezgodności 

          Przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym,   
          dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt nie będących przedmiotem  
          zwalczania zwłaszcza psów, kotów, świń i ptaków. 
           
          Przechowywać w miejscach niedostępnych dla zwierząt domowych i hodowlanych. 
          Nie przechowywać z żywnością, napojami i paszą. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia narzędzi czy  
          powierzchni kontaktujących się z żywnością, napojami czy paszą. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Rodentycyd. Patrz etykieta. Nie ma dalszych informacji. 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

          Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy: 

          Produkt nie zawiera znaczących ilości  materiałów, których wartości graniczne musiałyby być    
kontrolowane pod kątem warunków miejsca pracy. 

8.2. Kontrola narażenia   

          Indywidualny sprzęt ochronny taki jak środki ochrony indywidualnej 

          Ogólne środki ochrony i higieny. 

          Przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP w zakresie postępowania z chemikaliami. Przechowywać  
          z dala od żywności, napojów i pasz. Myć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. Zabrania się  
          palenia, picia, jedzenia podczas pracy produktem. 

          Ochrona dróg oddechowych. 

          Nie ma potrzeby w warunkach stosowania zgodnie z zaleceniami 

          Ochrona skóry rąk. 
         Materiał rękawic musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu. Z  
         powodu braku badań zalecenia dotyczącego materiału dla rękawic nie mogą być podane dla produktu /  
         preparatu / mieszaniny substancji chemicznych. 
         Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i   
         degradacji materiał, z którego wykonane są rękawice. Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od  
         materiału, lecz także od innych cech jakościowych i różni się od producenta do producenta. Ponieważ  
         produkt jest preparatem składającym się z  kilku substancji, to odporności rękawic nie można wcześniej  
         wyliczyć i dlatego też musi by c ona sprawdzona przed zastosowaniem. 

          Czas penetracji dla materiału: Dokładny czasu przebicia powinien być określony przez producenta  

         rękawic i musi być kontrolowany. 

         Ochrona oczu. 

         Nie ma potrzeby w warunkach stosowania zgodnie z zaleceniami. 
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8.2.3 Kontrola narażenia środowiska  
         Nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się w środowisku (w sposób inny niż zalecany w instrukcji  

         stosowania) i przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Wygląd:     stała forma barwy czerwonej 

Zapach:     charakterystyczny 

Próg zapachu:    nie określono 

pH:     6,90 (CIPAC MT 75.3) 1% roztwór wodny 

Temperatura topnienia / krzepnięcia: brak dostępnych badań 

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:  nie dotyczy (stały) 

Temperatura zapłonu:   nie określono 

Palność (ciała stałego, gazu):  nie określono (produkt nie zawiera składników  

                                                                                 zaklasyfikowanych jako palne) 

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: nie określono 

Prężność par:    nie dotyczy 

Gęstość par:    nie dotyczy 

Gęstość względna:   1,282 g/ml (CIPAC MT 33) 

Rozpuszczalność:    nie  rozpuszcza się w wodzie 

Współczynnik podziału n-oktanol / woda: nie określono 

Temperatura samozapłonu:  nie ulega samozapłonowi 

Temperatura rozkładu:   nie określono 

Lepkość:     nie dotyczy 

Właściwości wybuchowe:                  produkt nie stanowi zagrożenia wybuchem 

9.2. Inne informacje 

             Zawartość rozpuszczalników: 

             Rozpuszczalniki organiczne:  0,3 % 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność  
W warunkach zgodnego z przeznaczeniem użytkowania oraz przechowywania mieszanina 
nie ulega niebezpiecznym reakcjom 

10.2. Stabilność chemiczna 
Produkt stabilny w temperaturze pokojowej w zalecanych warunkach składowania i stosowania. 
Rozkład termiczny / warunki których należy unikać: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z  
przeznaczeniem. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Reakcje niebezpieczne nie są znane. 
10.4. Warunki, których należy unikać: żadne dalsze istotne informacje nie są dostępne. 
10.5. Materiały niezgodne: brak dostępnych dalszych istotnych danych. 

 
 



 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 
zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830  z dnia 28 maja 2015r. (REACH) 

Data sporządzenia:  2017-12-14 
Aktualizacja:  ----- 
Wersja:  1.0 

MUSKIL PASTA 
 

 

 6/10 

 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu: niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane. 

 

 

SEKCJA 11:  Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

11.1.2 Mieszaniny 

Toksyczność ostra: produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie. 

Wartości LD/LC50  dla substancji aktywnej 

Difenakum:  doustna      LD50                     1,9 mg/kg  (szczur) samiec, 2,0 mg/kg (królik) 

                       dermalna    LD50                     1 000  mg/kg (królik) 

Bromadiolon:  doustna      LD50                        1,125 mg/kg masy ciała (szczur) 

                           dermalna    LD50                        1,71  mg/kg masy ciała (królik) 

                           wdychanie  LD50/4 godz          0,00043 mg/l masy ciała (szczur) 

Wartości LD/LC50  dla MUSKIL PASTA 

 doustna      LD50                     > 2500 mg/kg  (szczur) OECD 423 

 dermalna    LD50                     > 2000 mg/kg  (szczur) OECD 402 

Działanie żrące/ drażniące na skórę: brak działania drażniącego (królik) OECD 404 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: brak działania drażniącego (królik) OECD 405 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: 

 żadne działanie uczulające nie jest znane (mysz) OECD 429 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane:  na podstawie dostępnych 

informacji, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający 

zagrożenie w tej klasie. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: na podstawie dostępnych 

informacji, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający 

zagrożenie w tej klasie. 

Działanie rakotwórcze: na podstawie dostępnych informacji, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie. 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: na podstawie dostępnych informacji, kryteria klasyfikacji 

nie są spełnione. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość: na podstawie dostępnych informacji, kryteria klasyfikacji nie są 

spełnione. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie. 

Zagrożenie spowodowane aspiracją: na podstawie dostępnych informacji, kryteria klasyfikacji nie są 

spełnione. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie. 
              
             Dodatkowe informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia poza zamieszczonymi w sekcji 4  
             nie są znane. 
 
             Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia podano w  
             informacji dla lekarzy w sekcji 4. 
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1.  Toksyczność 

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego: 

Difenakum 

LC50/96 godz           0,10 mg/l  Pstrąg tęczowy 

LD50                           > 50 mg/kg Kurczak 

                 

 Bromadiolon 

LC50/96 godz          3,0 mg/l   Bass błękitnoskrzeli 

LC50/96 godz           1,4 mg/l  Pstrąg tęczowy 

LD50                           138 mg/kg   Przepiór wirginijski 

                LC50                           > 1000 mg/kg  Dżdżownica 

12.2.  Trwałość i zdolność do rozkładu  

             Brak dalszych istotnych informacji 

12.3  Zdolność do bioakumulacji:   

             Brak dalszych istotnych informacji 

12.4   Mobilność w glebie: 

            Brak dalszych istotnych informacji 

12.5  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: 

      Difenakum  CAS: 56073-07-5 : difenakum jest uważany za potencjalny PBT 
      Bromadiolon  CAS: 28772-56-7 : bromadiolon jest uważany za potencjalny PBT 
      vPvB:  nie dotyczy 

12.6  Inne szkodliwe skutki działania: brak dostępnych dalszych istotnych informacji 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
 
Uwagi dotyczące usuwania produktu. 
Pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku, niewykorzystany 
produkt, wodę wykorzystaną do mycia powierzchni zanieczyszczonych produktem oraz padłe 
gryzonie i opakowania po produkcie przekazać firmie posiadającej uprawnienia do utylizacji i 
unieszkodliwiania odpadów (np. spalarnie). Nie usuwać do środowiska. Nie dopuścić do 
zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po 
produkcie. 

Klasyfikacja odpadów: 07 04 13 Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne.  

Uwagi dotyczące usuwania opakowań: 
Opakowania po produkcie traktować jak odpad niebezpieczny przekazać do utylizacji (firmie 
utylizacyjnej 
posiadającej uprawnienia), jako odpady niebezpieczne. 
Niezanieczyszczone produktem opakowania usuwać jako odpady komunalne. 
Klasyfikacja odpadów: 
15 01 01 opakowania z papieru i tektury 
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 
15 01 05 opakowania wielomateriałowe 
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SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako materiał niebezpieczny w transporcie krajowym i międzynarodowym: 
ADR-transport drogowy, ADN-transport wodami śródlądowymi, IMDG-transport morski, IATA – transport 
lotniczy. 

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                 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  i kodeksem IBC: nie dotyczy 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

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

 Informacje dotyczące krajowego statusu prawnego substancji/mieszaniny: 
  Pozwolenie na obrót produktem biobójczym Nr PL/2014/0107/MR 

                              Grupa produktowa: 14 , rodentycydy 
                              Posiadacz zezwolenia:  ZAPI S.p.A – Via Terza Strada 12 – 35026 Conselve(PD)Włochy 

 Akty prawne: 

▪ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie 
udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. 

▪ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 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 

▪ ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r. 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 2006 r. w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak 
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EWG i 
2000/21/WE (z późniejszymi zmianami) 

▪ Rozporządzenie Komisji (UE)  2015/830 z dnia  28 maja 2015r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

▪ Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz.U. 2011 nr 63 
poz. 322. 

▪ 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 
, poz. 817 ). 

▪ ADR - Europejska Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2003r.  
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15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego: ocena bezpieczeństwa substancji-składników produktu. Nie została 
wykonana dla tej mieszaniny. 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Kryteria klasyfikacji produktu (mieszaniny): 
- Zgodnie z kryteriami klasyfikacji  w przypadku zagrożeń fizykochemicznych MUSKIL PASTA  nie 
klasyfikuje się do żadnej z kategorii zagrożeń. 
- Zgodnie z kryteriami klasyfikacji na podstawie zawartości niebezpiecznych składników  
w przypadku zagrożeń dla człowieka MUSKIL PASTA nie klasyfikuje się do żadnej z kategorii zagrożeń. 

- Zgodnie z kryteriami klasyfikacji preparatów na podstawie zawartości niebezpiecznych składników w 
przypadku zagrożeń dla środowiska MUSKIL PASTA nie klasyfikuje się do żadnej z kategorii zagrożeń. 

Wykaz zwrotów  (z punktu 3 karty): 
Acute Tox. 1 Toksyczność ostra kat.1 
Acute Tox. 2 Toksyczność ostra kat.2 
H330 Wdychanie grozi śmiercią. 
H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą. 
H300 Połknięcie grozi śmiercią. 
STOT RE 1  Działanie toksyczne na narządy docelowe kat. 1.  
H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie (krew) . 
Aquatic Acute 1 Działanie toksyczne na organizmy wodne kat.1.  
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
Aquatic Chronic 1 Działanie przewlekłe na organizmy wodne kat. 1.  
H410: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. 

Pozostałe skróty: 
WE - oznacza numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o 
Znaczeniu Komercyjnym (EINECS – ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer 
przypisany substancji w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS – ang. 
European List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji chemicznych 
wymienionych w publikacji "No-longer polymers". 
CAS - to oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację 
Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalające na identyfikację substancji chemicznej. 

    EC50 - medialne stężenie skuteczne, statystycznie obliczone stężenie, które indukuje w medium  
    środowiskowym określony efekt u 50 % organizmów doświadczalnych w określonych warunkach 
    EC10 - medialne stężenie skuteczne, statystycznie obliczone stężenie, które indukuje w medium  
    środowiskowym określony efekt u 10 % organizmów doświadczalnych w określonych warunkach 

    ADR - Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towarów  

    Niebezpiecznych 

    IMDG - Międzynarodowy Morski Kodeks transportu towarów niebezpiecznych 

    IATA - Rozporządzenie w sprawie transportu towarów niebezpiecznych wydane przez    

    Zrzeszenie międzynarodowego transportu lotniczego. 
    LC50 - medialne stężenie śmiertelne, statycznie wyznaczona wielkość stężenia substancji, po  
    narażeniu, na które można oczekiwać, że w czasie ekspozycji lub w trakcie określonego, umownego  
    okresu po ekspozycji nastąpi zgon 50 % organizmów narażonych na tę substancję. 

    LD50 - medialny poziom śmiertelny dla 50% organizmów narażonych na substancję 

    PBT - Trwały wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksycznych 

    vPvB - bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

Źródła danych na podstawie których opracowano kartę: 
1. Pesticide Manual (Twelfth Edition). The British Crop Protection Council 
2. Pestycydy - Ostre zatrucia, Instytut Medycyny Pracy, 2002 
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3. Karty charakterystyki producentów i dostawców oraz Inne materiały firmowe 

Zalecenia i ograniczenia stosowania: 
Stosować zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania produktu 

Możliwość uzyskania dalszych informacji: 
Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępne u producenta 

 
Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, 
stosowaniu i przechowywaniu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji 
zawartych w Karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu 

 
 
 


