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1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa.

Nazwa preparatu: Winylosep płynny 50.
Zastosowania: Preparat jest przeznaczony do zwalczania much, komarów, prusaków, karaluchów, 

rybików cukrowych, pcheł, pluskiew, mrówek.
Sposób działania: Jest to wyrób w postaci ciekłej. Przeznaczony jest do stosowania (zgodnie z instrukcją) 

wyłącznie przez wykwalifikowanych dezynsektorów, zaopatrzonych w sprzęt i 
ekwipunek ochronny.

Producent: Zakłady Chemiczne „Organika-Azot” S.A. 
43-600 Jaworzno; ul. Chopina 94
tel.: (032) 616 44 42
fax: (032) 616 24 17
tel. alarmowy: (032) 616 44 42

2. Identyfikacja zagrożeń.

Zagrożenie zdrowia:
Produkt toksyczny. Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Produkt łatwopalny
Zagrożenie środowiska:
Produkt niebezpieczny dla środowiska. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Bardzo
toksyczny dla pszczół.

3. Skład/informacja o składnikach.

Składniki:

Lp. Substancja Nr CAS Nr WE Nr indeksowy Klasyfikacja 
substancji Zawartość

1 Dichlorfos 62-73-7 200-547-7 015-019-00-X
T+; R26
T; R24/25
R43
N; R 50

50,0%

2 Ksylen 1330-20-7 215-535-7 601-022-00-9
R 10
Xn; R20/21
Xi; R38

35 – 45%

3 Sapogenat T-180 9046-09-7 Brak  - 1 – 5%

4 Emulgator P-3 Brak Brak R 10
Xi; R 36/38 1 - 5%

4. Pierwsza pomoc.

Drogi wnikania do organizmu:
układ pokarmowy, układ oddechowy, skóra i oczy.
Objawy i skutki:
Wdychanie par może powodować bóle i zawroty głowy, bóle brzucha, nudności, wymioty, zwężenie źrenic, 
łzawienie, ślinotok, poty, drgawki. Objawy zatrucia mogą wystąpić nawet po wielu godzinach.
Przy kontakcie oka z wyrobem może wystąpić silne podrażnienie.
Działanie przez skórę może wywołać objawy jak przy wdychaniu par.
Zasady pierwszej pomocy:
Narażenie inhalacyjne:
Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, chronić przed utratą ciepła. Jeśli oddychanie jest utrudnione 
zastosować wspomaganie oddychania i wezwać lekarza.
Skażenie oka:
Przemywać oczy dużą ilością wody co najmniej 15 minut przy odwiniętych powiekach. Zasięgnąć porady lekarza.
Skażenie skóry:
Zdjąć zanieczyszczoną odzież, przemywać skórę dużą ilością wody i mydłem.
Połknięcia:
Nie powodować wymiotów, niczego nie podawać doustnie, zasięgnąć natychmiastowej porady medycznej. Nie 
podawać do picia mleka.
Zalecenia dla lekarza: 
- Jeśli występują oznaki i objawy zatrucia, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny (w 
przypadku dzieci w paru dawkach) i powtarzać (gdy to konieczne) dopóty, dopóki nie nastąpi pełna atropizacja.
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- Jeśli to możliwe, podać 1 g pralidoksyny domięśniowo. Powtórzyć po 3-4 godz.
Inne środki zaradcze:
- Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
- Obserwować oddech - możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachalną rurką lub tracheotomia w 
połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
- Zapewnić pacjentowi pełny odpoczynek i hospitalizować co najmniej 24 godziny.

5. Postępowanie w przypadku pożaru.

Informacje 
ogólne: Zawiera składnik palny. W żadnym przypadku nie należy w żaden sposób uwalniać zawartości 

pojemnika w pobliżu źródeł ognia lub ciepła.
Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej 
odległości, jeżeli jest to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia. Zawiadomić otoczenie o 
pożarze, usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w likwidowaniu pożaru, 
powiadomić Straż Pożarną. 

Środki ochrony 
indywidualnej: ubrać odpowiedni strój ochronny oraz sprzęt wspomagający oddychanie.
Zalecane środki 
gaśnicze: proszek gaśniczy, piana, woda, CO2.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Wyciek:
Z pojedynczego opakowania - zasypać materiałem chłonnym (np. piasek, trociny, ziemia), zebrać do pustego 

opakowania i traktować jak odpad. Wyłączyć wszystkie źródła ognia. Nie palić papierosów! Nie wdychać par.
Z większej ilości opakowań - oznakować teren skażony, wyłączyć wszelkie źródła ognia, usunąć z 

zagrożonego terenu wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, powiadomić policję i władze 
terenowe, wezwać oddział ratownictwa chemicznego. Przystąpić do usuwania wycieku, o ile nie zagraża to 
zdrowiu i życiu ludzi. W czasie usuwania awarii stosować odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. Nie 
wdychać par. Nie palić papierosów!

Metody unieszkodliwiania – uszkodzone opakowania umieścić w opakowaniu awaryjnym, wyciek pokryć 
materiałem chłonnym (np.: piasek), umieścić w osobnym pojemniku na odpady, przekazać specjalistycznej firmie.

W trakcie neutralizacji należy bezwzględnie działać z dala od źródeł ognia, wyłączyć wszystkie źródła ognia. 
Nie palić papierosów! W przypadku awarii w zamkniętym pomieszczeniu zapewnić skuteczną wentylację.

W żadnym przypadku nie dopuścić do przedostania się wycieku do kanalizacji, wód powierzchniowych i 
gruntowych.
Ubranie ochronne:
Nałożyć kombinezon, rękawice z kauczuku, fartuch, gumowe buty, okulary ochronne.

7. Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie.

Postępowanie z preparatem:
-podczas pracy z preparatem należy zapewnić skuteczną wymianę powietrza,
-unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami oraz wdychania par produktu,
-nie spożywać posiłków, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas pracy z preparatem,
-nie przebijać i nie spalać opakowań nawet po zużyciu środka,
-unikać kontaktu ze skórą, oczami, nosem i ustami; umyć ręce przed jedzeniem, piciem lub paleniem; po 
pracy zmienić ubranie robocze, wziąć kąpiel lub prysznic
-należy bezwzględnie stosować się do instrukcji i sposobu użycia, umieszczonych na etykiecie.

Magazynowanie:
-preparat przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suchych, dobrze 
wentylowanych, odpowiadających obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
przeciwpożarowej, w temperaturze od 5 0C do 30 0C,
-preparat zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła,
-przechowywać z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, w miejscach niedostępnych 
dla osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.

Normatywy higieniczne dla środowiska pracy podane są wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
(Dz. U. Nr 217 z 2002 r. poz. 1833, wraz z późniejszymi zmianami):

Dichlorfos NDS - 1 mg l m3 NDSCh – 3 mg/m3

Ksylen NDS - 100 mg/m3

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych 
kobietom, kobietom w ciąży i w okresie karmienia są wzbronione prace w narażeniu na rozpuszczalniki 
organiczne, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń 
(Dz. U. Nr 114 z 1996 r. poz. 545, zmienione rozporządzeniem z dnia 30 lipca 2002 r. Dz.U. Nr 127).
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Środki ochrony osobistej:
rąk: rękawice ochronne z materiałów odpornych na działanie rozpuszczalników
skóry: ubranie robocze
dróg oddechowych: dobra wentylacja
oczu: okulary ochronne
Zalecenia higieniczne:
Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Unikać wdychania par. Przestrzegać podstawowych zasad 
higieny: nie jeść, nie pić, nie palić w czasie pracy z preparatem. Każdorazowo, po pracy z produktem – myć ręce 
wodą z mydłem, nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne.

Postać fizyczna, 
zapach, barwa (roztworu): ciecz koloru jasno-słomkowego do brązowego o charakterystycznym zapachu 

węglowodorów aromatycznych
Gęstość: 1,08 g/cm3 w 20 °C
pH: 4 do 6 dla emulsji wodnej o stęż. 0,2 %
Temperatura:

-wrzenia: brak danych 
-topnienia: brak danych
-zapłonu: > 28 0C
-samozapłonu: - dla mieszaniny ksylenów ok. 525 0C

Palność: brak danych
Właściwości wybuchowe: granice wybuchowości: dolna: 3,0 % dla mieszaniny ksylenów

   górna: 7,6 % dla mieszaniny ksylenów 
Właściwości utleniające: brak danych
Prężność par: dla dichlorfosu: 1,2 x 10-2 mmHg w 20 0C

7,0 x 10-2 mmHg w 40 0C
Gęstość względna: brak danych
Rozpuszczalność:
-w wodzie: tworzy emulsje typu O/W
-w rozpuszczalnikach 

     organicznych: miesza się dobrze
Współczynnik podziału
n-oktanol/woda: brak danych
Inne dane: brak

10. Stabilność i reaktywność.

Stabilność: produkt stabilny w normalnych warunkach. Ulega hydrolizie w 
środowisku wodnym i alkalicznym.

Warunki których należy unikać: nie stwierdzono
Materiały których należy unikać: nie stosować opakowań z HDPE
Niebezpieczne produkty rozkładu: nie stwierdzono.
Materiały, których należy unikać: nie stwierdzono

11. Informacje toksykologiczne.

Toksyczność ostra: LD50 (doustnie, szczur) wynosi 75 mg / kg m.c.
Toksyczność ostra: LD50 (dermalnie, szczur) wynosi > 312 mg / kg m.c.
Działanie inhalacyjne: CL50 (szczur): 0,516 mg/dm3 powietrza
Drażnienie oka królika: silnie drażni oka królika
Drażnienie skóry królika: słabo drażni skórę królika

12. Informacje ekologiczne.

Toksyczność dla organizmów wodnych:
ryby: LC50 mg/ l po 96 h: 0,78 (pstrąg)

LC50 mg/ l po 96 h: 27,9 (karp)
rozwielitki: EC50 mg/ l po 48 h: 0,00027
glony: IC50 mg/ l po 72 h:15,5

Toksyczność dla pszczół:
Apitoksyczność pokarmowa: LD50 wynosi 0,033 µg/ osobnika
Apitoksyczność kontaktowa dorsalna: LD50 wynosi 0,113 µg/ osobnika

13. Postępowanie z odpadami.

Klasyfikacja odpadów (Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001r. wraz z 
późniejszymi zmianami):
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Kod identyfikacyjny: 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
Postępowanie z produktem: 
Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie 
składować na wysypiskach komunalnych. Unieszkodliwianie odpadowego produktu (w tym również 
przeterminowanego) przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (najlepiej w urządzeniach 
spełniających określone wymagania lub przekazać odpowiedniej firmie) – Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 
r. Dz. U. Nr 62, poz. 628 i Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z 2001r., wraz z późniejszymi zmianami.
Postępowanie z opakowaniami:
Opróżnione opakowania zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony, zgodnie z Ustawą o 
opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
Unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami – Ustawa o 
opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11.05.2001 r. Dz. U. Nr 63, poz. 638 z 2001 r., wraz z 
późniejszymi zmianami.

14. Informacje o transporcie.

RID / ADR klasa 6.1
Nr rozpoznawczy materiału: UN 3017
Grupa pakowania: 3
Znakowanie opakowań transportowych: nalepka nr 3 (płomień) i nr 6 (trucizna). 
Przewozić krytymi środkami transportu. Opakowania transportowe i jednostki ładunkowe zabezpieczyć przed 
przemieszczaniem się ich w czasie transportu.

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych.

Oznakowanie opakowań: T produkt toksyczny
N produkt niebezpieczny dla środowiska

R10 produkt łatwopalny
R23/24/25 działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze 
skórą i po połknięciu
R36 działa drażniąco na oczy
R43 może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
R50 działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
R57 działa toksycznie na pszczoły

S23 nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej
S24/25 unikać zanieczyszczenia skóry i oczu,
S36/37/39 nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę twarzy,
S38 w przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony 

dróg oddechowych
S45 w przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady

lekarza – jeżeli to pokaż etykietę
S61 unikać zrzutów do środowiska, postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki

Piktogramy: 

Dodatkowe określenia:
Zawiera substancję bardzo toksyczną – Dichlorfos.

Obowiązujące przepisy:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i 
preparatu niebezpiecznego z dnia 14 grudnia 2004r  (Dz.U. Nr 2, poz.8 z 2005r.,wraz z późniejszymi zmianami ).
Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi 
zmianami).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów 
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666) ), wraz z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich 
klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679) ), wraz z późniejszymi zmianami.
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych 
preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. Nr 142, poz. 1194).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń 
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, wraz z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, poz. 811).
Umowa Europejska dotycząca przewozu materiałów niebezpiecznych z dnia 23 listopada 2002 r. (ADR); (Dz. U. Nr 194, poz. 
1629 wraz z załącznikami).
Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami Dz. U. 2003, Nr 7, poz. 78). Rozporządzenie 
Ministra Ochrony środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 638).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań
właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 
2343).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub 
w obrocie, podlegających zgłoszeniu (Dz. U. Nr 12, poz. 111).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów, których 
opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o 
niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr 140, poz. 1174), wraz z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakimi powinny odpowiadać wyroby aerozolowe (Dz. U. Nr 99, poz. 913).
Rozporządzenie 1907/2006/WE - „REACH”.

16. Inne informacje.

Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie opisywanego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty 
podobne. Karta została opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczególnych składników, danych na 
temat produktu, danych literaturowych oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia, z uwzględnieniem aktualnie 
obowiązujących przepisów. 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.
WYKAZ: 
Określenie rodzaju zagrożenia:
R10 produkt łatwopalny
R26 działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe
R23/24/25 działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu
R20/21 działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą
R36/38 działa drażniąco na oczy i skórę
R43 może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
R50 działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
R57 działa toksycznie na pszczoły

Aktualizacja: Poprawki wszystkich punktów (ogólna zmiana karty).

Data aktualizacji karty charakterystyki:  11.09.2007 r. 
Aktualizował: Kamil Janus
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