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Karta Charakterystyki Mieszaniny Niebezpiecznej DURACID SPRAY 
 

 

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY. 
IDENTYFIKACJA PRZEDSI�BIORSTWA.   
 

Nazwa i synonimy: DURACID SPRAY 

Mieszanina owadobójcza wobec owadów lataj�cych i biegaj�cych w postaci aerozolu. 

Producent:  

VEBI Istituto Biochimico S.r.l 

Via Desman, 43  

Fax. +39 0495798263   

Tel. +39 0499337111 

35010 S. Eufemia di Borgoricco (PD) Włochy 

  

Dystrybutor na Polsk�: 
AGRO-TRADE Sp. z o.o. 

Gowarzewo, ul. Akacjowa 3 

63-004 Tulce 

tel.: (61) 820 85 95 (6) 

fax.: (61) 820 86 70 

Telefon alarmowy: (12) 411 99 99 

O�rodek Informacji Toksykologicznej 

Collegium Medicum, Uniwersytet Jagiello�ski 

 

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGRO�E�  

Klasyfikacja mieszaniny: F+, N     R: 12:50/53 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu 

klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666) wraz z 

pó�niejszymi zmianami, produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny. 

Produkt skrajnie łatwo palny. 

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; mo�e powodowa� długo utrzymuj�ce 

si� niekorzystne zmiany w �rodowisku wodnym.  

 

SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH  

Charakterystyka chemiczna  
Lp Nazwa substancji Nr CAS St��. % Zwroty R Klasyfika

cja 
Nr WE 

Substancje aktywne 

1.  Butotlenek piperonylu/ eter 2-

(2-butoksyetoksy)etylo-6-

propylopiperonylowy 

51-03-6 1,25% 50/53 N 200-076-7 

2.  Tetrametryna 7696-12-0 0,25% 50/53 N 231-711-6 
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Lp Nazwa substancji Nr CAS St��. % Zwroty R Klasyfika

cja 
Nr WE 

3. Cypermetryna/ 3(2,2-

dichlorowinylo)-2,2-

dimetylocyklopropanokarboksy

lan.alfa.-cyjano-3-

fenoksybenzylu 

52315-07-8 0,125% 20/22-37-

50/53 
N, Xn 257-842-9 

Substancje pomocnicze 
1. Rozpuszczalniki izoparafinowe 90622-57-4 5-10 53-65-66 Xn  

2. Propellant 

w�glowodorotlenowy 
 35-40    

3. Propan 74-98-6  12 F 200-827-9 

4. Butan 106-97-8  12 F 203-448-7 

 

 

SEKCJA 4. �RODKI PIERWSZEJ POMOCY  

Wskazówki ogólne: Natychmiast usun�� odzie� zanieczyszczon� mieszanin�. W 

przypadku złego samopoczucia wezwa� pomoc lekarsk�. Osobom nieprzytomnym nie 

podawa� nic doustnie. 

Wdychanie: Osoby maj�ce kontakt z produktem wyprowadzi� na �wie�e powietrze. W 

przypadku złego samopoczucia, wezwa� lekarza. Wywietrzy� pomieszczenie. 

Kontakt ze skór�: Natychmiast dokładnie my� du�� ilo�ci� wody z mydłem.  

Kontakt z oczami:. Oczy natychmiast płuka� du�� ilo�ci� wody. Je�li zajdzie 

konieczno��, zgłosi� si� do lekarza. 

Połkni�cie: Natychmiast wezwa� lekarza. Pokaza� kart� charakterystyki.  

 

 

SEKCJA 5. POST�POWANIE W PRZYPADKU PO�ARU  

Produkt wysoce łatwo palny w normalnych warunkach. Opakowanie pod ci�nieniem. 

Nie wystawia� na działanie wysokiej temperatury : opakowanie mo�e eksplodowa�. 
Propellant jest ci��szy od powietrza.  

 

Optymalne �rodki ga�nicze: w zale�no�ci od otoczenia: piana, suche �rodki ga�nicze, 

dwutlenek w�gla. Opakowania schładza� wod�. 
 

�rodki ga�nicze niewła�ciwe ze wzgl�dów bezpiecze�stwa: strumie� wody. 

 

Wyposa�enie ochronne: u�ywa� ochron� dróg oddechowych. 

 

Niebezpiecze�stwo podczas spalania: nie wdycha� dymu  
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SEKCJA 6. POST�POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO 
UWOLNIENIA DO �RODOWISKA 

Indywidualne �rodki ostro�no�ci: Nie wdycha� oparów, nosi� ochron� dróg 

oddechowych.  

�rodki ostro�no�ci w odniesieniu do �rodowiska naturalnego: Nie dopu�ci�, aby produkt 

przedostał si� do kanalizacji lub wód powierzchniowych i gruntowych. Mo�e 

powodowa� redukcj� poziomu tlenu. W przypadku wycieku z opakowania (które jest 

Malo prawdopodobne ze wzgl�du na opakowanie aerozolowe), wyłapywa� przy u�yciu 

oboj�tnego materiału, a nast�pnie usun�� przestrzegaj�c lokalnych zalece�.  

Metody czyszczenia / zbierania: Zbiera� szybko b�d�c ubranym w ubranie ochronne i 

ochron� dróg oddechowych. Zapobiega� przedostaniu si� produktu do kanalizacji. 

Zbiera� za pomoc� oboj�tnych �rodków wi���cych. Powierzchnie zanieczyszczone 

dokładnie oczy�ci�. 
 
 
SEKCJA 7. POST�POWANIE Z SUBSTANCJ�/MIESZANIN� I JEJ 
MAGAZYNOWANIE  
 

Post�powanie z mieszanin�: Pojemniki przechowywa� szczelnie zamkni�te. Unika� 
kontaktu preparatu ze skór�, oczami. Nie wdycha� powstałej mgły lub oparów. Nie je��, 
nie pi� i nie pali� tytoniu podczas stosowania produktu. 

  

Magazynowanie: Pojemniki przechowywa� szczelnie zamkni�te w suchym, chłodnym i 

dobrze wentylowanym miejscu. Trzyma� z dala od płomieni, iskier i �ródeł ciepła. Nie 

wystawia� na bezpo�rednie działanie promieni słonecznych. Nie wystawia� na działanie 

temperatury powy�ej 50°C. 

UWAGA! Pojemnik pod ci�nieniem. Chroni� przed sło�cem i nagrzaniem powy�ej 

temperatury 50°C. Nie przekłuwa� ani nie spala�, tak�e po zu�yciu. Nie rozpyla� 
nad otwartym płomieniem lub �arz�cym si� materiałem. Chroni� przed �ródłami 

zapłonu - nie pali� w czasie rozpylania. Chroni� przed dzie�mi. 

SEKCJA 8. KONTROLA NARA�ENIA I �RODKI OCHRONY 
INDYWIDUALNEJ  

Składniki o warto�ciach granicznych podlegaj�cych kontroli na stanowiskach 

roboczych:      

Butan/ Propan: TLV-TWA 800 ppm = 1900 mg/m
3
. 

 

   

Kontrola nara�enia: 

• Kontrola nara�enia w miejscu pracy 

Ochrona oczu:  Nie jest konieczna przy standardowym, prawidłowym u�yciu. 
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Ochrona skóry: Nie jest konieczna przy standardowym, prawidłowym u�yciu. 

 

• Kontrola nara�enia �rodowiska 

Przestrzega� standardowych zasad podczas pracy z chemikaliami. Zapewni� 
odpowiedni� wentylacj�, zwłaszcza w zamkni�tych pomieszczeniach. Podczas 

pracy nie je��, nie pi�, nie pali� tytoniu.  

 

SEKCJA 9. WŁA�CIWO�CI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

��������	
�����������

Posta�:      emulsja pod ci�nieniem 

Zapach:     charakterystyczny  

��������������	
����������������	���������������� ������!	����� "��

G�sto�� (w 20° C)    0,77 +- 0,5 g/cm
3
 

Punkt zapłonu (zamkni�te opakowanie) - 104°C (propan) 

Ci�nienie (w 20° C)    5,0 +-0,5 bar 

Ci�nienie (w 50° C)    7,5 +- 0,5 bar 

Rozpuszczalno��:  w wodzie – cz��ciowa, 

                               w rozpuszczalnikach organicznych- całkowita 

 

SEKCJA 10. STABILNO�� I REAKTYWNO��  

Stabilno��: w przypadku przechowywania i u�ytkowania zgodnie z przeznaczeniem nie 

ulega rozkładowi. 

 

Niebezpieczne reakcje: brak 

 

Materiały, których nale�y unika�: materiałów zapalnych  

 

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE  

Po połkni�ciu: dra�ni�cy dla przewodu pokarmowego 

Po wdychaniu: Opary maj� działanie usypiaj�ce. W wysokim st��eniu mog� 
powodowa� podra�nienie układu oddechowego. 

Po kontakcie ze skór�: Unika� kontaktu, produkt mo�e mie� działanie dra�ni�ce. 

Po kontakcie z oczami: unika� kontaktu, mo�e powodowa� podra�nienie i uszkodzenie 

w wyniku działania kriogenicznego.   

Nie s� znane �adne długotrwałe konsekwencje  np. efekt kancerogenny. 
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SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

������#"���" �����!$�

Butotlenek piperonylu  

Symbol: N 

R50/53- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; mo�e powodowa� długo 

utrzymuj�ce si� niekorzystne zmiany w �rodowisku wodnym.  

Tetrametryna 

Symbol: N 

R50/53- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; mo�e powodowa� długo 

utrzymuj�ce si� niekorzystne zmiany w �rodowisku wodnym.  

Cypermetryna 

Symbol: N 

R50/53- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; mo�e powodowa� długo 

utrzymuj�ce si� niekorzystne zmiany w �rodowisku wodnym.  

 

SEKCJA 13. POST�POWANIE Z ODPADAMI  

Produkt powinien by� utylizowany zgodnie z krajowymi przepisami. Nie dopu�ci� do 

przedostania si� do kanalizacji.  

 

Kod klasyfikacji odpadów: 20 01 19 

Kod klasyfikacji odpadów opakowaniowych: 15 01 11 

Przepisy prawne: 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628);ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o 

zmianie ustawy o odpadach (Dz. U Nr 116 poz. 1208); rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 27 

wrze�nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206); Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. 

o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638); Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r 

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 7 z dnia 23.01.2003 r. poz. 78); 

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 

z dnia 27 stycznia 2004),  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych. 

 

SEKCJA 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE  

IMCO : nr UN 1950, klasa II, str. 2102 

ADR: klasa 2, 5F , aerozol 

IATA: palny aerozol, N.O.S., klasa 2.1 
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IMO: aerozol, klasa 2, grupa opak. II 

 

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ�CE PRZEPISÓW PRAWNYCH  

Niniejszy produkt został sklasyfikowany i oznakowany zgodnie z Dyrektyw� UE o 

Materiałach Niebezpiecznych i rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów 

i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych oraz w sprawie 

oznakowania opakowa� substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. 

 

Oznakowanie produktu: 

 

 

 N- Produkt niebezpieczny dla �rodowiska. 

 

 

  F+ Produkt skrajnie łatwo palny. 

R12- Produkt skrajnie łatwo palny. 

R50/53- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; mo�e powodowa� długo 

utrzymuj�ce si� niekorzystne zmiany w �rodowisku wodnym. 

 

S02- Chroni� przed dzie�mi. 

S13- Nie przechowywa� razem z �ywno�ci�, napojami i paszami dla zwierz�t. 
S16 – Nie przechowywa� w pobli�u �ródeł zapłonu – nie pali� tytoniu. 

S20 – Nie je�� i nie pi� podczas stosowania produktu. 

S43 – W przypadku po�aru u�ywa� dwutlenek w�gla, pian� i suche �rodki ga�nicze. 

S46- W razie połkni�cia niezwłocznie zasi�gnij porady lekarza- poka� opakowanie lub 

etykiet�. 
S60 – Produkt i opakowanie usuwa� jako odpad niebezpieczny. 

S61 – Unika� zrzutów do �rodowiska. Post�powa� zgodnie z instrukcj� lub kart� 
charakterystyki. 

S63- W przypadku zatrucia drog� oddechow� wyprowadzi� lub wynie�� 
poszkodowanego na �wie�e powietrze i zapewni� warunki odpoczynku. 

 

Specjalny zapis: UWAGA! Pojemnik pod ci�nieniem. Chroni� przed sło�cem i 

nagrzaniem powy�ej temperatury 50°C. Nie przekłuwa� ani nie spala�, tak�e po 

zu�yciu. Nie rozpyla� nad otwartym płomieniem lub �arz�cym si� materiałem. 

Chroni� przed �ródłami zapłonu - nie pali� w czasie rozpylania. Chroni� przed 

dzie�mi. 

 

Obja�nienie pozostałych zwrotów wyst�puj�cych w karcie charakterystyki: 

 

R20/22- Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połkni�ciu 
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R37 – Działa dra�ni�co na drogi oddechowe. 

R50/53- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; mo�e powodowa� długo utrzymuj�ce 

si� niekorzystne zmiany w �rodowisku wodnym. 

R65 – działa szkodliwie; mo�e powodowa� uszkodzenie płuc w przypadku połkni�cia.  

R66 – Powtarzaj�ce si� nara�enie mo�e powodowa� wysuszanie lub p�kanie skóry. 

 
AKTY PRAWNE 

 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych ( Dz. U. Nr 11 z  2001r. 

poz.84           z pó�niejszymi zmianami) 

Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze�nia 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu 

klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz.1666 ze zmianami Dz. U.2004 Nr 

243, poz. 2440 oraz Dz. U. 2007 Nr174, poz.1222). 

Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki                         

( Dz. U. 2007,   Nr 215, poz. 1588). 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomani ( Dz. U. Nr. 179, poz. 1485 z pó�niejszymi 

zmianami). 

Rozporz�dzenie (WE) nr 273/200 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w 

sprawie prekursorów narkotykowych. 

Rozporz�dzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 okre�laj�ce zasady nadzorowania 

handlu prekursorami narkotyków pomi�dzy wspólnot� a krajami trzecimi. 

Rozporz�dzenie ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny 

ryzyka dla zdrowia człowieka i dla �rodowiska stwarzanego przez substancje nowe.  (Dz. U. Nr. 16, poz. 

138). 

Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów                   

(Dz. U. Nr 112, poz.1206). 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – tekst ujednolicony. 

Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ogranicze�, zakazów 

lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych 

oraz zawieraj�cych je produktów (Dz. U. 2004, Nr 168, poz.1762) z pó�niejszymi zmianami. 

Ustawa z dnia 13 wrze�nia 2002 r. o produktach biobójczych (dz. U. 2002 Nr 175, poz. 1433) z 

pó�niejszymi zmianami.  

Rozporz�dzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 w 

sprawie detergentów. 

Rozporz�dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w 

sprawie REACH z pó�niejszymi zmianami 

Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.               

w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj�ce i uchylaj�ce 

dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj�ce rozporz�dzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik 

Urz�dowy Unii Europejskiej L335/1 z dnia 31.12.2008.) z pó�niejszymi zmianami. 
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Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowa� 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych                                 

(Dz. U. 2009, Nr 53, poz. 439). 

Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 

najwy�szych dopuszczalnych st��e� i nat��e� czynników szkodliwych dla zdrowia i �rodowiska pracy                                

(Dz. U. Nr 217, poz. 1833) z pó�niejszymi zmianami 

 

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE  

Wszystkie dane opieraj� si� na aktualnym stanie naszej wiedzy. Kart� opracowano na 

podstawie karty charakterystyki producenta z dnia 07.2010 roku ze zmianami 

wynikaj�cymi z Rozporz�dzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 18 grudnia 2006 r.  Odbiorcy naszego produktu musz� bra� pod uwag� istniej�ce 

przepisy prawne i inne uregulowania. Odbiorcy naszego produktu musz� bra� pod 

uwag� istniej�ce przepisy prawne i inne uregulowania.  

Inne �ródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki: 

 

 - Komputerowa Baza Danych – Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych, 

opracowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2005. 

 

 - “Czynniki szkodliwe w �rodowisku pracy – warto�ci dopuszczalne” – wyd. Centralny 

Instytut Ochrony Pracy, 2001.  

 


