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KARTA CHARAKTERYSTYKI  

 
 
1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa  
 

1.Identyfikacja mieszaniny 
Nazwa handlowa: Odświeżacz powietrza – Magia Zapachów  - różne zapachy: Bahama, Bryza, Cedr, Cytryna,  
Cytrus, Drzewo Sandałowe, Kwiatowy, Leśny, Melon, Morski, Tabak.  
2.Zastosowanie mieszaniny: do odświeżania powietrza i neutralizacji nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniach 
użyteczności publicznej: łazienkach, toaletach i pomieszczeniach mieszkalnych 
 
3.Identyfikacja producenta/importera: 
Importer – Jan Trochimczyk i S-ka LINEA TRADE IMPORT – EXPORT Sp.J.;  
41-800 Zabrze, ul. Wolności 68 
Nr telefonu: 48 (32) 370-30-16; 276-24-68 
Nr faxu:       48 (32) 271-02-86 

 
 
2. Identyfikacja zagrożeń  
 

F+ Skrajnie łatwopalny 

 
R 12 – Produkt skrajnie łatwopalny. 
S 16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu 
S 23 - Nie wdychać rozpylonej cieczy. 
S 46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. 
S 51 - Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50ºC. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po 
zużyciu. 
Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu – nie palić w 
czasie rozpylania. Chronić przed dziećmi. 

 
3. Skład i informacja o składnikach 
 

Składniki preparatu stwarzające zagrożenie:  
Mieszanina: 
Isobutan, F+ Produkt skrajnie łatwopalny, R 12 Produkt skrajnie łatwopalny, CAS 75-28-5 
Butan, F+ Produkt skrajnie łatwopalny, R 12 Produkt skrajnie łatwopalny, CAS 106-97-8 
Propan, F+ Produkt skrajnie łatwopalny, R 12 Produkt skrajnie łatwopalny, CAS 74-98-6 
powyżej 80% 
Alkohol etylowy, F Produkt wysoce łatwopalny, R 11 Produkt wysoce łatwopalny, CAS 64-17-5, 5-10% 
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4. Pierwsza pomoc 
 
Środki ochrony indywidualnej 
Wentylacja pomieszczenia. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. 
Zasady pierwszej pomocy 
Poszkodowanego usunąć ze skażonego środowiska. 
Wdychanie: 
W przypadku wciągnięcia do płuc należy szybko poszkodowanego wynieść na świeże powietrze, przy trudnościach z 
oddychaniem zastosować sztuczne oddychanie. Skonsultować z lekarzem. 
Kontakt ze skórą: 
W razie kontaktu ze skórą obficie zmyć skórę letnią wodą. 
Kontakt z oczami: 
W razie kontaktu z oczami przez co najmniej  15 min. płukać strumieniem wody. W przypadku pojawienia się bólu , 
zaczerwienienia, łzawienia należy natychmiast skontaktować się z okulistą. 
Spożycie: 
Skonsultować ze specjalistą, który ustali potrzebę i sposób dalszego postępowania. 

 
5. Postępowanie w przypadku pożaru 
 

Niepowołane osoby usunąć. Zapobiec wnikaniu produktu do kanalizacji. Wylany, nie palący się produkt trzymać z dala 
od źródła zapłonu. Sąsiednie pojemniki chłodzić rozpylając na nie wodę z bezpiecznej odległości; o ile to możliwe 
usunąć z obszaru zagrożenia. 
 
Środki gaśnicze: środki pianotwórcze, proszki gaśnicze, woda-prądy rozproszone, dwutlenek węgla. 

 
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 

Utworzyć strefę bezpieczeństwa. Odciąć od źródeł otwartego ognia, usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, 
ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących). Zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego 
kontaktu z uwalniającym się preparatem; jeśli to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić 
uszkodzone opakowanie, umieść w szczelnym opakowaniu ochronnym); w razie małego wycieku zebrać za pomocą 
niepalnego absorbera, do szczelnego oznaczonego pojemnika. Duży wyciek – miejsce gromadzenia się produktu 
obwałować i odpompować do odpowiedniego pojemnika. 

 
7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie 
 

Postępowanie z preparatem 
Wentylacja pomieszczenia. Trzymać z dala od źródła zapłonu; otwartego ognia i iskrzących urządzeń elektrycznych. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i drogami oddechowymi. 
Magazynowanie  
Preparat powinien być przechowywany w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, chłodnym 
miejscu, niedostępnym dla dzieci. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50ºC. 
Specyficzne zastosowanie 
Preparat przeznaczony do odświeżania powietrza i neutralizacji nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniach 
użyteczności publicznej: łazienkach, toaletach i pomieszczeniach mieszkalnych. 
 
Pojemność: 250 ml. 
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8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 
 

Ochrona dróg oddechowych 
Stosować przy braku odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach 
Środki ochrony r ąk 
Nie są wymagane 
Środki ochrony oczu i twarzy 
Nie są wymagane 
Środki ochrony skóry 
Nie są wymagane 
Techniczne środki ochronne: 
Wentylacja w pomieszczeniach zamkniętych 

 
9. Właściwości fizyczne i chemiczne  
 

Postać fizyczna, zapach 
Aerozol, zapach charakterystyczny 
pH (20C) 
 -  
Temperatura zapłonu fazy ciekłej 
18ºC 
Temperatura samozapłonu fazy ciekłej 
490ºC 
Temperatura samozapłonu fazy gazowej 
 - 365ºC 

 
10. Stabilność i reaktywność 
 

Produkt stabilny w warunkach normalnych i przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem. Reakcje niebezpieczne-
nadmierne nagrzewanie. 

 
11. Informacje toksykologiczne 
 

Alkohol etylowy: Stężenia i dawki toksyczne: LD50(doustne) = 7060 mg/kg (szczur); LC50(inhalacja) = 38400 
mg/m3/10h (szczur); LD50(skóra)>20000 mg/kg 

 
12. Informacje ekologiczne 
 

Brak danych eksperymentalnych. Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do kanalizacji i wód gruntowych. 

 
13. Postępowanie z odpadami 
 

Wszelkie praktyki dotyczące usuwania muszą być w zgodności ze wszystkimi lokalnymi prawami i rozporządzeniami. 
Odpady należy poddawać utylizacji stosując się do przepisów prawa obowiązującego  w kraju oraz do przepisów 
lokalnych. Nie wrzucać do kanałów ściekowych, do ziemi, zbiorników wodnych. 
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14. Informacje o transporcie 
 

Klasa RID/ADR: 2 
Kod klasyfikacyjny ADR: 5F 
Nr UN: 1950 
Ilości ograniczone: LQ2 
Instrukcje pakowania: P204 
Nalepka ostrzegawcza: nr 2.1 

 
15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 

F+ Skrajnie łatwopalny 

 
R 12 - Skrajnie łatwopalny. 
S 16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu 
S 23 - Nie wdychać rozpylonej cieczy. 
S 46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. 
S 51 - Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50ºC. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po 
zużyciu. 
Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu – nie palić w 
czasie rozpylania. Chronić przed dziećmi. 
 
1/ Ustawa z dn. 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. z dn. 14 lutego 2001r., nr 11, poz. 
84 
2/ Ustawa z dn. 05 lipca 2002r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. z dn. 06 września 
2002r., nr 142, poz. 1187 
3/ Ustawa z dn. 17 października 2003r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. nr 189, 
poz. 1852. 
4/ Ustawa z dnia 9 stycznia 2009r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych 
ustaw. Dz.U. z dnia. 9 stycznia 2009r. , nr 20, poz. 106 
5/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie Karty charakterystyki. 
6/ Rozporządzenie (WE) nr 1907/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, Zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy 
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 
7/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i 
sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, Dz. U. nr 174, poz. 1222 z póź. zmianami. 
8/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych. Dz.U. nr 53, poz. 439 
9/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z 
ich klasyfikacją i oznakowaniem. Dz. U. nr 201, poz. 1674. 
10/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 14 marca 2003r. w sprawie oznakowania miejsc, rurociągów oraz 
pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty 
niebezpieczne. Dz. U. nr 61, poz. 552. 
11/ Ustawa z dn. 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Dz. U. z dn. 28 listopada 
2002r., nr 199, poz. 1671 
12/ Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz. U.  z dn. 20 czerwca 2001r., nr 62, poz. 628. z poź. zmianami. 
13/ Ustawa z dn. 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. nr 7, poz. 78. z 
póź. zmianami 
14/ Ustawa o zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz zmiany stawy o odpadach. Dz. U. nr 90, poz. 758. 
15/ Ustawa z dn. 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz. U. z dn. 22 czerwca 2001r., nr 63, 
poz. 638. z póź. zmianami. 
16/ Ustawa  z dn. 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 
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oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej Dz. U z dn. 22 czerwca 2001r., nr 63, poz. 639. 
17/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. nr 217, poz.. 1833 z 
późniejszymi zmianami 
18/ Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie 
detergentów 
19/ Rozporządzenie (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII 
20/ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 
199/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 

 

16. Inne informacje 
 

 
Specyficzne zastosowanie 
Preparat przeznaczony do odświeżania powietrza i neutralizacji nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniach 
użyteczności publicznej: łazienkach, toaletach i pomieszczeniach mieszkalnych. 
Pojemność: 243 ml. 
Informacje przekazane w karcie wynikają z obecnego stanu wiedzy i doświadczeń w obsłudze produktu.  
 
Zwroty R (wskazujące rodzaj zagrożenia) użyte w punkcie 3 Karty Charakterystyki. 
 
R 12 Produkt skrajnie łatwopalny 
R 11 Produkt wysoce łatwopalny 
 
 
Informacje zawarte powyżej są parte na danych uważanych za dokładne. Jednakże żadne gwarancje nie są ani podane 
ani zasugerowane w odniesieniu do dokładności tych danych lub rezultatów, które mogą być uzyskane dzięki nim.  
 
Powyższe informacje są opracowane  w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest 
stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie 
zagwarantowania jego szczególnych właściwości. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod 
kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika.  
Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących substancji i 
mieszanin chemicznych. Niniejszy dokument opracowany został nakładem firmy. Wykorzystywanie informacji 
zawartych w karcie charakterystyki w celach innych niż te, które zostały określone przepisami ustawy o substancjach i 
preparatach chemicznych wymaga uzyskania zgody producenta. 

 


