
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

PODCHLORYN WAPNIA 

Data sporządzenia: 2011-04-13     Data aktualizacji:   
Wydanie: 2

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU 

Nazwa substancji : PODCHLORYN WAPNIA 
Wzór chemiczny : Ca(ClO)2 

Numer CAS : 7778-54-3  
Oznakowanie WE : 231-908-7 
Numer indeksowy : 017-012-00-7 
Numer rejestracji :  
Synonimy : chloran (I) wapnia 

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ 
ZASTOSOWANIA ODRADZANE 

Przemysł chemiczny 

1.3. DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI 

DYSTRYBUTOR: 

Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe 
„STANLAB” sp. j. 
   ul. Olszewskiego 12      20-481 LUBLIN 
Tel. +48.817100700    fax. +48.817100705 
E-mail: info@stanlab.eu    strona internetowa: www.stanlab.eu 
Osoba odpowiedzialna za K.Ch.: Ewa Hawrot tel.: +48.817100570 

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO 

telefon alarmowy: +48.817100500 (czynny 700 - 1700 od pn-pt)
 

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY 

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG 
O; R8 
C; R34 
R22 
R31 
N; R50 
 
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 
Substancja stała utleniająca (Ox. Sol. 2) 
Toksycznośc ostra (Acute Tox. 4); H302 
Działanie Ŝrące na skórę (Skin Corr. 1B); H314 
Stwarzające zagroŜenie dla środowiska wodnego (Aquatic Acute 1); H400 
 
 
Pełny tekst zwrotów R i H znajduje się w punkcie 16. 

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA 

Piktogramy 

 
 
Hasło ostrzegawcze 



  Niebezpieczeństwo 
Zwroty wskazujące rodzaj zagroŜenia (H): 
      H272 MoŜe intensyfikować poŜar; utleniacz. 
      H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
      H314 Powoduje powaŜne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu . 
      H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
      EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. 
 
Zwroty wskazujące środki ostroŜności: 
      P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieŜy/materiałów zapalnych. 
      P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 
      P280 Stosować rękawice ochronne/odzieŜ ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
      P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: OstroŜnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeŜeli są i moŜna je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
      P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 

2.3. INNE ZAGROśENIA 

Brak dalszych danych. 

SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1. SUBSTANCJE 

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1. OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY 

      - Kontakt z oczami : W przypadku skaŜenia oka natychmiast płukać duŜą ilością wody przy szeroko 
odchylonych powiekach przez przynajmniej 15 minut. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko 
mechanicznego uszkodzenia rogówki. Niezbędna konsultacja okulistyczna. 
 
      - Kontakt ze skórą : Zdjąć zanieczyszczone ubranie, skórę zmyć natychmiast duŜą ilością wody. W 
przypadku utrzymującego się podraŜnienia skonsultować się z lekarzem. 
 
      - Wdychanie : Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca naraŜenia, zapewnić dostęp świeŜego powietrza i 
spokój. W przypadku utrzymujących się objawów lub trudności w oddychaniu wezwać lekarza. 
 
      - Połknięcie : Wypłukać usta wodą, wypić duŜą ilość wody. Wezwać lekarza. 
 

4.2. NAJWAśNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAśENIA 

Wdychanie: moŜe być szkodliwa w przypadku wdychania. Powoduje podraŜnienie dróg oddechowych. 
Połknięcie: moŜe być szkodliwa po połknięciu. 
Kontakt ze skórą: moŜe być szkodliwa w przypadku absorbcji przez skórę. MoŜe powodować podraŜnienie skóry. 
Kontakt z oczami: powoduje powaŜne podraŜnienia oczu. 

4.3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ I 
SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM 

Konieczna obserwacja medyczna przez przynajmniej 48h po naraŜeniu. 

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU 

5.1. ŚRODKI GAŚNICZE 

Odpowiednie środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla. 
Nieodpowiednie środki gaśnicze: woda. 

5.2. SZCZEGÓLNE ZAGROśENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ 

Substancja utleniająca. MoŜe ulegać rozkładowi z wydzieleniem toksycznych par chloru. 

5.3. INFORMACJE DLA STRAśY POśARNEJ 

Nie przebywać w strefie zagroŜenia bez specjalnej odzieŜy ochronnej i indywidualnego aparatu oddechowego. 
Nie dopuścić do przedostania się środków gaszących do kanalizacji, wód i gleby. 

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
ŚRODOWISKA 

6.1. INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROśNOŚCI, WYPOSAśENIE OCHRONNE I PROCEDURY W 
SYTUACJACH AWARYJNYCH 

Nazwa chemiczna Numer CAS Oznakowanie WE Numer indeksowy

  PODCHLORYN WAPNIA  7778-54-3  231-908-7   017-012-00-7



Unikać bezpośredniego konatktu z produktem. unikać tworzenia się i wdychania pyłów. Zapewnić odpowiednią 
wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. 

6.2. ŚRODKI OSTROśNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Nie dopuścić do dostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych lub gruntowych. W przypadku powaŜnego 
skaŜenia środowiska natychmiast powiadomić odnośne władze. 

6.3. METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAśENIA I SŁUśĄCE DO 
USUWANIA SKAśENIA 

OstroŜnie zebrać na sucho, umieścić w zamykanych pojemnikach i przekazać do likwidacji. Oczyścić skaŜony teren. 
Nie uŜywać kwasów do neutralizacji i odkaŜania - uwalnia się chlor. 

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI 

Środki ochrony indywidualnej - patrz punkt 8. 
Postępowanie z odpadami - patrz punkt 13. 

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

7.1. ŚRODKI OSTROśNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA 

Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy z produktem. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Unikać tworzenia 
się i wdychania pyłów i aerozoli. Zapewnić odpowiednią wentylację. Trzymać z dala od źródeł zapłonu. Stosować 
odzieŜ i sprzęt ochronny (jako podano w punkcie 8). 

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI 
WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI 

Przechowywać w szczelnych, odpowiednio oznakowanych opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze 
wentylowanym miejscu magazynowym. Nie dopuścić do kontaktu z wodą podczas magazynowania. Trzymać z dala 
od kwasów, silnych utleniaczy. 

7.3. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(-A) KOŃCOWE 

Brak. 

SEKCJA 8. KONTROLA NARAśENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1. PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI 

Parametry kontroli (NDS, NDSCh, NDSP):  
Dane dla chloru:  
NDS - 1,5 mg/m3 
NDSCh - 9 mg/m3 
 
Wg Rozporządzenia MPiPS z dnia 29.11.2002r.; Dz.U.Nr 217, poz.1833 ze zmianami. 
Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu – metodyka 
pomiarów :- rozporządzenie MZ z dnia 02.02.2011r. (Dz. U. Nr. 33 poz. 166). 

8.2. KONTROLA NARAśENIA 

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki Z dnia 
21 grudnia 2005r ( Dz. U. nr 259, poz.2173 ). 
Środki ochrony indywidualnej:  
- ochrona dróg oddechowych: konieczna w przypadku pylenia - respirator  
- ochrona oczu: konieczna - okulary ochronne typu gogle 
- ochrona rąk: konieczna - rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów 
- ochrona ciała: konieczna - ubranie ochronne  
- środki ochronne i higieny: natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie. Stosować krem barierowo-ochronny do 
skóry. Wymyć ręce i twarz po pracy z tą substancją.  
 
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze 
posiadały właściwości ochronne i uŜytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawę i odkaŜanie. 

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH 

Forma: ciało stałe  
Kolor: biały do szarego  
Zapach: chloru  
Wartopść pH: 11,5 (10 g/l) 
Temperatura topnienia: 100°C  
Temperatura wrzenia: brak danych  
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy  



Temperatura zapłonu: nie dotyczy  
Granice wybuchowości: nie dotyczy  
Ciśnienie pary: brak danych  
Gęstość: 2,35 g/cm3  
CięŜar nasypowy: brak danych  
Rozpuszczalność:  
w wodzie: 180 g/cm3 (25°C)  
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych 

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1. REAKTYWNOŚĆ 

Brak dostępnych danych. 

10.2. STABILNOŚĆ CHEMICZNA 

Produkt niestabilny. Ulega samoistnemu rozkładowi z wydzieleniem chloru. Rokład jest przyspieszony pod wpływem 
powdyŜszonej temperatury, działania światła lub wilgoci z powietrza 

10.3. MOśLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI 

Reaguje z kwasami z wydzieleniem chloru. 

10.4. WARUNKI, KTÓRYCH NALEśY UNIKAĆ 

Ciepło, wilgoć. 

10.5. MATERIAŁY NIEZGODNE 

Kwasy, metale, aminy, materiały palne i wybuchowe, węgliki, smary, butle z gazem. 

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU 

Chlor. 

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH 

Toksyczność ostra: 
LD50 (doustnie, szczur): 850 mg/kg 
 
Działanie Ŝrące/draŜniące na skórę: stopień uszkodzeń zaleŜy od stęŜenia i czasu trwania kontaktu. MoŜe 
wywoływać choroby zapalne skóry, egzemy, oparzenia chemiczne. Powtarzalny lub długotrwały kontakt moŜe 
powodować zapalenie skóry. 
PowaŜne uszkodzenie oczu/działanie draŜniące na oczy: moŜe wywoływać zaczerwienie, ból, zaburzenia wzroku. 
U królika 5% roztwór wodny powoduje uszkodzenia powierzchni rogówki i spojówki.  
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: moŜe powodować uczulenie dróg oddechowych lub objawy 
astmy; moŜe powodować reakcję alergiczną skóry.  
Mutagenność: brak dostępnych danych. 
Rakotwórczość: nie zawiera składników, które mają prawdopodobnie lub potwierdzone działanie rakotwórcze. 
Szkodliwe działanie na rozrodczość: brak dostępnych danych. 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - naraŜenie jednorazowe: brak dostępnych danych. 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - naraŜenie powtarzalne: brak dostępnych danych. 
ZagroŜenie spowodowane aspiracją: brak dostępnych danych. 

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1. TOKSYCZNOŚĆ 

Ekotoksyczność: 
LC50: 0,057 mg/l/96h (Lepomis macrochirus) 
LC50: 220 µg/l/96h (Morone americana) 
EC50: 3,9 - 10,2 mg/l/48h (Daphnia magna) 

12.2. TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU 

Produkt nie jest stabilny chemicznie. 

12.3. ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI 

Brak dostępnych danych. 

12.4. MOBILNOŚĆ W GLEBIE 

Brak dostępnych danych. 



12.5. WYNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI PBT I VPVB 

Brak dostępnych danych. 

12.6. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA 

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 

Produkt i opakowania usuwać zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami i regulacjami ochrony środowiska. 
Neutralizacja: 
DuŜe ilości moŜna niszczyć przez ogrzanie do temp. powyŜej 150 °C wydzielający się chlor zbierać w absorberach z 
wodorotlenkiem sodu lub wapna gaszonego. Długo przechowywany produkt w temp. powyŜej 30 °C rozkłada się na 
tlen i chlorek wapnia. Małe ilości moŜna zneutralizować wodnym roztworem kwaśnego węglanu sodu lub roztworem 
tiosiarczanu sodu. Zanieczyszczone powierzchnie zmywać duŜą ilością wody . 
Opakowania: 
Wymyte worki moŜna oddać do recyklingu. 
Klasyfikacja odpadów: 
- Substancja 
odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach. 
- Opakowania: 
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 
15 01 01 - opakowania z papieru i tektury  

� Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami).  
� Ustawa z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 wraz z 

późniejszymi zmianami).  
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, 

poz. 1206).  

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

� Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych  
� Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR  
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r (Dz. U. nr 26 poz. 313) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.  

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA I OCHRONY ŚRODOWISKA 
SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI I MIESZANINY 

� Rozporządzenie (WE) z dnia 18.12.2006r nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

   a) Numer ONZ :UN 2208 
   b) Nazwa przewozowa : 
PODCHLORYN WAPNIOWY, MIESZANINA, SUCHA 
zawierająca ponad 10%, ale nie więcej niŜ 39% chloru 
aktywnego 
   c) Numer zagroŜenia :50 
   d) Klasa RID / ADR :5.1 
   e) grupa pakowania :III 
   f) Nalepki :5.1+8 

 
nr 5.1 Czarny nadruk 

na  
Ŝółtym tle.  

 
nr 8 Czarny nadruk 

na  
białym tle.  

 
nr ns Czarny nadruk 

na  
białym tle.  

Czarny nadruk na pomarańczowym tle. 

 
 50 

 2208 



REACH.  
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyŜszych 

dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr. 217 
poz. 1833) z późniejszymi zmianami.  

� 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 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  

� Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1970/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).  

� Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.Nr. 63 Poz. 
322).  

� Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu 
naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

15.2. OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO 

Substancja zarejestrowana wstępnie z okresem przejściowym. 

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE 

   Określenia zagroŜenia (R):  
      R8 - Kontakt z materiałami zapalnymi moŜe spowodować poŜar.. 
      R34 - Powoduje oparzenia.. 
      R22 - Działa szkodliwie po połknięciu.. 
      R31 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.. 
      R50 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.. 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagroŜenia (H): 
      H272 MoŜe intensyfikować poŜar; utleniacz. 
      H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
      H314 Powoduje powaŜne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu . 
      H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
      EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. 
 
UŜytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa 
krajowego. Informacje zawarte w powyŜszej karcie stanowią opis wymogów bezpieczeństwa uŜytkowania substancji. 
UŜytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnych celów. Zawarte w 
niniejszej karcie dane nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy uŜytkownika. Karta charakterystyki nie moŜe 
być traktowana jako gwarancja właściwości substancji. 
Inne źródła informacji: 
IUCLID Data Bank (European Commision – European Chemicals Bureau) 
ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau) 
 
Dane zawarte w pkt. 9 mają wyłącznie charakter informacyjny, nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa (art. 
71 k.c.) i nie zastępują parametrów zawartych w świadectwie Kontroli Jakości. 


