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  D at a sp o rząd zenia   

12/06/2006 

  D at a o st at niej akt ualizacji  

14/08/2017 

Karta charakterystyki Według Regulacji (EC) nr 453/2010 
 

 

 

 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz  informacje  

Postać produktu : Mieszanina 

Nazwa produktu : Bioaktywator  do oczyszczalni  i  szam b  

1.2.1 Istotne  zide ntyfikowane  zastosowania 

Brak dodatkowych informacji 

1.2.2 Zastosowania odr adzane  

Brak dodatkowych informacji 

 

Dostawca: Vaco Sp. z o.o. 

Adres: ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, Polska 

Telefon/Fax: +48 71 750 73 00 / 71 750 73 01  

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: m.zieba@vaco.com.pl  

Oddział Toksykologii, Szpital im. F. Raszei w Poznaniu  

ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań, telefon: +48 61 84 769 46  

 

 SEKCJA 2:  Identyfikacja  zagrożeń  

Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 67 / 548 / EEC lub 1999/ 45/ EC  

Niesklasyfikowane 

Działanie fizykochemiczne dla zdrowia ludzkiego i skutki dla środowiska  

Brak dodatkowych informacji 

 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]  

 
Frazy EUH :  EUH208 - Zawiera Subtilizynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej  

 
EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie  

 
 

Substancja/mieszanina nie spełnia kryteriów PBT Aneksu XIII przepisów REACH 

Substancja/mieszanina nie spełnia kryteriów vPvB Aneksu XIII przepisów REACH  

Inne zagrożenia nieokreślone w 
klasyfikacji 

: Brak przy normalnych warunkach użytkowania 

 SEKCJA 3:  Skład/informacje o  składnikach  

Nie dotyczy 

 

 

Identyfikator 
produktu 

% 
Klasyfikacja wg 
Dyrektywy  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bioaktywator do 
oczyszczalni i szamb 
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 67/ 548/ EEC  1272/ 2008 [ CLP]  

Proteaza (CAS No)9014-01-1 0.1 - 1% Xn; R22 Powoduje poważne  

(Subtylizyna) (EC no)232-752-2  Xn; R42 Uszkodzenie oczu. 1, H318 

 (REACH-no)01-  Xi; R41 Może powodować objawy 

 2119480434-38  Xi; R37/38 alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w 

   N; R50 następstwie 
wdychania. 1, H334 

 Działa szkodliwie po połknięciu. 4, H302  

Działa drażniąco na skórę. 2, H315  
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
3, H335 

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 1, 
H400 

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki, H411 

 

 
Pełen wykaz oznaczeń R i H - zobacz sekcję 16 

 SEKCJA 4: Pierwsza  pomoc  

Ogólne : Zdejmij zanieczyszczone ubranie. Wypierz je  przed ponownym 

użyciem. W przypadku wystawienia na działanie lub złego 

samopoczucia skontaktuj się z lekarzem. Jeśli to możliwe, pokaż tą 
kartę lekarzowi 

Wziewny : Usunąć ofiarę z pomieszczenia na świeże powietrze. Pozwolić ofierze 
odpocząć 

Kontakt ze skórą : Umyć skórę mydłem i wodą 

Kontakt z okiem : Przemyć oko dużą ilością wody. Skontaktować się z okulistą 

Połknięcie : Wypłukać usta. Zasięgnąć porady lekarza 

Wziewny : Kaszel 

Kontakt ze skórą : Wielokrotny lub długotrwały kontakt może powodować 
zaczerwienienie lub podrażnienie 

Kontakt z okiem : Zamglone widzenie, zaczerwienienie, ból 

Połknięcie : Ból brzucha, mdłości 

Udzielać pomocy zgodnie z symptomami 

 

 SEKCJA 5:  Instrukcje przeciwpożarowe   

Właściwe środki gaśnicze : Można używać wszelkich środków gaśniczych 

Niewłaściwe środki gaśnicze : Żadnych 

 

Zagrożenie pożarowe : Niepalne 

Zagrożenie wybuchowe : Produkt niewybuchowy 

Reaktywność : Produkt stabilny w normalnych warunkach przechowywania i  użycia 

Środki ostrożności : Używać odpowiedniego sprzętu gaśniczego 

Wytyczne przeciwpożarowe : Zachować ostrożność w gaszeniu wszelkiego rodzaju  ognia 

chemicznego. Stosować rozpylacze wodne i mgłowe do chłodzenia 
zbiorników wystawionych na działanie ognia 

Środki bezpieczeństwa podczas akcji 
gaśniczej 

: Nie wkraczać na teren objęty pożarem bez stosownego ekwipunku, 
włączając w to aparaty tlenowe 
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 SEKCJA 6:  Postępowanie w  przypadku niezamierzonego uwolnienia do  środowiska   

Działania ogólne : Zapewnić odpowiednią wentylację. Zmieść i zebrać rozrzucony 
materiał 

6.1.1 Dla pe r sone lu  nie r atownicze go  

Specjalne wyposażenie ochronne : Środki ochrony osobistej. Zobacz dział 8.2 

Procedury awaryjne : Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Nie wdychać pyłu. 
Ewakuować teren. 

6.1.2 Dla pe r sone lu  r atownicze go  

Specjalne wyposażenie ochronne : Środki ochrony osobistej. Zobacz sekcję  8.2 

Procedury awaryjne : Zatrzymać wyciek, jeśli jest to bezpieczne. Oznaczyć obszar skażony  i 
uniemożliwić dostęp osobom nieuprawnionym. Ewakuować 
niepotrzebnych pracowników. 

Brak 

 
Dla zabezpieczenia : Odprowadzić wyciek do późniejszego odzysku lub zebrać  odpowiednim 

absorbentem 

Metody porządkowania : Zebrać wyciek. Przemyć dużą ilością wody. Minimalizować zapylenie 

Inne informacje : Nie wlewać zebranego wycieku do oryginalnych opakowań w celu 

ewentualnego późniejszego ponownego wykorzystania 

Zobacz sekcję 8. 

 

 SEKCJA 7:  Postępowanie z  preparatem i  magazynowanie  

Dodatkowe zagrożenia, gdy 

przetwarzane 

Środki ostrożności dotyczące 
bezpiecznego postępowania 

: Nie wdychać pyłu 

 
: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed użyciem 

przeczytać i zastosować wszelkie środki ostrożności. Nie wdychać pyłu. 
Unikać kontaktu z oczami, skórą lub odzieżą. Należy unikać zbędnego 
narażenia 

Środki higieny : Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed 
jedzeniem, piciem lub paleniem oraz przed wyjściem z pracy umyć 
ręce oraz inne eksponowane obszary mydłem. Wyprać  

zanieczyszczoną odzież przed ponownym  użyciem 

Warunki przechowywania : Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać  wyłącznie 

w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym 
miejscu z dala od wilgoci. Trzymać pojemnik zamknięty, gdy nie jest w 
użyciu. 

Produkty niekompatybilne : Brak, według naszej wiedzy 

Niezgodne materiały : Brak, według naszej wiedzy 

Temperatura przechowywania : 4-25°C 

Szczególne przepisy dotyczące 

opakowań 

: Przechowywać tylko w oryginalnym  opakowaniu 

 

 

Zbiorniki septyczne 

 

 SEKCJA 8:  Kontrola narażenia /  środki  ochrony  indywidualnej   

6.3  
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Proteaza ( Subtylizyna) ( 9014- 01- 1)  

Polska Wartość graniczna (µg/m
3
) 6,0 ⋅ 10

-2 
µg/m

3
 

 

Stosowne techniczne środki kontroli : Zapewnić odpowiednią wentylację 

Sprzęt ochrony osobistej : Rękawice (EN  374) 

 
 

 
 

Ochrona oczu : Gogle ochronne. Ochrona wzroku (standard EN  166) 

Ochrona skóry i ciała : Brak wymaganej specjalnej odzieży/sprzętu ochrony skóry  przy 

normalnych warunkach stosowania 

Ochrona dróg oddechowych : Nie konieczne. W przypadku niedostatecznej wentylacji, założyć 
odpowiedni sprzęt do oddychania 

Ochrona termiczna zagrożeń : Nie dotyczy 

Kontrola narażenia środowiska : Żadnych specjalnych rekomendacji 

Inne informacje : Fontanny do przemywania oczu powinny być  dostępne w 
bezpośrednim sąsiedztwie wszelkich potencjalnych ekspozycji. Sprzęt 
musi być dokładnie czyszczony po każdym  użyciu. 

 

 SEKCJA 9:  Właściwości  fizyczne i  chemiczne  

Stan skupienia : Ciało stałe 

Wygląd : Proszek 

Kolor : Ochra 

Zapach : Charakterystyczny 

Próg zapachu : Brak danych 

pH : Brak danych 

Roztwór pH : 7,2-8,2 

Względna szybkość parowania (octan 
butylu = 1) 

: Brak danych 

Temperatura topnienia : Brak danych 

Temperatura krzepnięcia : Nie dotyczy 

Temperatura wrzenia : Nie dotyczy 

Temperatura zapłonu : Nie dotyczy 

Temperatura krytyczna : Nie dotyczy 

Temperatura samozapłonu : Nie dotyczy 

Temperatura rozkładu : Nie dotyczy 

Palność (ciała stałego, gazu) : Nie palny 

Ciśnienie pary : Nie testowano 

Względna gęstość par w 
temperaturze 20°C 

: Brak danych 

Gęstość względna : Nie testowano 

Gęstość : 1100-1400kg/m³ 

Rozpuszczalność w wodzie : Materiał częściowo rozpuszczalny w wodzie 

Log Pow : Nie testowano 

Log Kow : Nie testowano 
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Lepkość kinematyczna : Nie dotyczy 
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 Lepkość dynamiczna : 

Właściwości wybuchowe : 

Właściwości utleniające : 

Granice wybuchowości : 

Nie dotyczy 

Produkt nie grozi wybuchem 

Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

9.2 Inne informacje   
 Brak dodatkowych informacji  

 

 SEKCJA 10: Stabi lność i   reaktywność   

Stabilny w normalnych warunkach magazynowania, transportu i stosowania 

 

Stabilny w normalnych warunkach magazynowania, transportu i stosowania 

Stabilny w normalnych warunkach magazynowania, transportu i stosowania 

 

Brak 

Brak, przy normalnych warunkach 

 

Brak, przy normalnych warunkach 

 

 SEKCJA 11: Informacje  toksykologiczne  

 
Proteaza ( Subtylizyna) ( 9014- 01- 1)  

LD50 doustna 1800mg/kg masy ciała 

 

Podrażnienie : Niesklasyfikowane 

Korozyjność : Niesklasyfikowane 

Uczulenie : Niesklasyfikowane 

Toksyczność ponownej dawki : Niesklasyfikowane 

Kancerogenność : Niesklasyfikowane 

Mutagenność : Niesklasyfikowane 

Toksyczność względem reprodukcji : Niesklasyfikowane 

 

 SEKCJA 12: Informacje  ekologiczne  

 
Proteaza ( Subtylizyna) ( 9014- 01- 1)  

EC50, dafnia 586 g/l (48 godzin) 

ErC50, algi 830 g/l (72 godzin) 

LC50, ryby 8,2 mg/l (96 godzin) 

 

 
Bioaktywator do oczyszczalni i szamb 

Trwałość i zdolność do rozkładu Łatwo biodegradowalny 

 

Proteaza ( Subtylizyna) ( 9014- 01- 1)  

Trwałość i zdolność do rozkładu Łatwo biodegradowalny 
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Bioaktywator do oczyszczalni i szamb 

Log Pow Nie testowane 

Log Kow Nie testowane 

 

Proteaza ( Subtylizyna) ( 9014- 01- 1)  

Log Pow < 0 

Potencjał bioakumulacyjny Nie bioakumuluje 

 

Brak dodatkowych informacji 

 

 

  Bioaktywator  do oczyszczalni  i  szam b   

Substancja/mieszanina nie spełnia kryteriów PBT wytycznych REACH, aneks  XIII 

Substancja/mieszanina nie spełnia kryteriów vPvB wytycznych REACH, aneks XIII  

 
Składniki  

Proteaza (Subtylizyna) (9014-01-1) Substancja/mieszanina nie spełnia kryteriów PBT wytycznych REACH, aneks 

XIII 
Substancja/mieszanina nie spełnia kryteriów PBT wytycznych REACH, aneks 
XIII 

 

Brak dodatkowych informacji 

 

 SEKCJA 13: Wytyczne  utyl izacji   

Przepisy lokalne (odpady) : Utylizować z zachowaniem ostrożności według lokalnych  /krajowych 
przepisów 

 

 SEKCJA 14: Transport  

Według ADR / RID / IMDG / IATA  

Nie dotyczy 

 

Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

 

Nie dotyczy 

Dodatkowe informacje : Brak informacji uzupełniających 

 

Dodatkowe informacje : Brak informacji uzupełniających 

14.6.1 T r anspor t lądowy  

Brak dodatkowych informacji 

14.6.2 T r anspor t m or ski  

Brak dodatkowych informacji 
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14.6.3 T r anspor t lotniczy  

Brak dodatkowych informacji 

 

Nie dotyczy 

 

 SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych   

 

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z późn. 
zm.). Rozporządzenie Ministra  Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 6  czerwca 2014r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń     i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817 wraz z 
późn. zm.) 
Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z późn. zm.)  
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 wraz z 
późn. zm). 
Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i  pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia     
w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166). 
1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające 
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm. 
1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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 wraz z późn. zm 
2015/830/UE Rozporządzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH). 
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca 
niektóre dyrektywy 

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w 
sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. 

 

15 .1 .1  Re gulac je  U E  

Brak restrykcji REACH, aneks XVII 

Nie zawiera żadnych substancji zaliczanych do REACH 

151.2  Re gulac je  m ię dzynar odowe  

Brak dodatkowych informacji 

 

Brak dodatkowych informacji 

 

 SEKCJA 16: Inne  informacje  

Wskazanie zmian według Regulacji (EC) nr 453/2010  

 
Wyjaśnienie oznaczeń R-, H- i  EUH- (patrz sekcja 3 . 2 ) 

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oka, podrażnienie oka, kat. 1  

Resp. Sens. 1 Uczulenie - oddechowe, kat. 1 

Acute Tox. 4 (Oral) Ostra toksyczność (doustna), kat. 4 

Skin Irrit. 2 Podrażnienie skóry, kat. 2 

STOT SE 3 Toksyczność selektywna na organ - pojedyncze zatrucie, kat. 3, podrażnienie dróg 
oddechowych 

Aquatic Acute 1 Zagrożenie dla środowiska wodnego - Ostra toksyczność, kat. 1 

  

  Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny 
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H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

H315 Działa drażniąco na skórę  

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie 
wdychania 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych  

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne  

N Niebezpieczeństwo dla środowiska 

Xi Możliwość podrażnienia 

Xn Szkodliwość 

 
 

Szkolenia 

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie 

obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. 

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych 

Karta została opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczególnych składników, danych literaturowych, 
internetowych   baz   danych   (np.   ECHA,   TOXNET,   COSING)    oraz   posiadanej   wiedzy   i   doświadczenia, z 
uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. 

Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny 

Klasyfikacji dokonano na podstawie  danych  o zawartości składników niebezpiecznych metodą obliczeniową    w 
oparciu o wytyczne 1272/2008/WE (CLP) wraz z późn. zm. 

Dodatkowe informacje 

Osoba sporządzająca kartę: mgr inż. Marek Zięba (na podstawie danych producenta).  

 

 

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę 
posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego  produktu ani przyrzeczenie określonych 
właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu 
produktu.  Nie  zwalnia  to  użytkownika  od  odpowiedzialności  za  niewłaściwe  wykorzystanie  powyższych  informacji  oraz 
z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. 

 
 


