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Wersja 1.0 

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu 

Liquid Soap 

 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz 

zastosowania odradzane 

Zamierzone zastosowania mieszaniny 

Gotowe do użytku mydło w płynie do mycia rąk i ciała. 

 

Odradzane zastosowania mieszaniny 

Brak 

 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Dostawca 

 Nazwa    Swish Polska sp. z o.o. 

 Adres    Pańska 73, 00-834 Warszawa 

 NIP    527-23-47-708 

 Telefon   (22)2559620 

 E-mail    biuro@swishclean.pl 

 www    www.swishclean.pl 

 

1.4  Numer telefonu alaromowego 

112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie ratunkowe) 

 

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Mieszanina nie sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) nr 1272/2008. 

 

2.2. Elementy oznakowania 

Nie podlega oznakowaniu. 

 

Informacje uzupełniające 

Brak 

 

2.3. Inne zagrożenia 

Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu 

hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji 

(UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605. Mieszanina nie zawiera 

substancji spełniających kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, 

rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowiązującym. 

 

SEKCJA 3. Skład/informacja o składnikach 

3.2. Mieszaniny 

Szczegółowe informacje INCI znajdują się na opakowaniu jednostkowym. 

 

SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Dbaj o własne bezpieczeństwo. Jeżeli wystąpią dolegliwości zdrowotne lub w razie 

wątpliwości należy powiadomić lekarza i udzielić mu informacji z niniejszej karty 

charakterystyki. 

 

 

http://www.swishclean.pl/


 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

Na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006/WE (REACH) 
z późn. zm. 

LIQUID SOAP 

Data wydania: 10.01.2022 Aktualizacja: 22.02.2018 Strona/stron: 1/9  Strona/Stron: 2/6 

 

Wersja 1.0 

Narażenie drogą oddechową: Nie stwarza zagrożenia. 

Kontakt ze skórą: Nie stwarza zagrożenia. 

Kontakt z oczami: Płukać oczy dużą ilością czystej bieżącej wody. W przypadku 

pojawienia się dolegliwości, skonsultować się z lekarzem. 

Po spożyciu: Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Podać do wypicia wodę (200 

– 300 ml). W przypadku pojawienia się dolegliwości, skonsultować się z lekarzem. 

 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Brak danych 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i 

szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Brak danych 

 

SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 

Środki gaśnicze dostosować do otoczenia pożaru. 

Niewłaściwe środki gaśnicze 

Nie stosować silnego strumienia wody. 

5.2. Szczególne zagrożenie związane z substancją lub mieszaniną 

W trakcie pożaru może dochodzić do powstania tlenku i dwutlenku węgla oraz innych 

toksycznych gazów. Wdychanie niebezpiecznych produktów spalania (pirolizy) może 

prowadzić do poważnego uszkodzenia zdrowia. 

5.3. Informacja dla straży pożarnej 

Autonomiczny aparat oddechowy z rękawicami odpornymi na chemikalia. Użyj izolacyjnego 

aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na całe ciało. 

 

SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w 

sytuacjach awaryjnych 

Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcjach 7 i 8. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Zapobiegaj kontaminacji gleby i przedostaniu się do wód powierzchniowych lub gruntowych. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 

usuwania skażenia 

Po usunięciu preparatu umyj skażone miejsce dużą ilością wody. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Patrz sekcja 7, 8 i 13. 

 

SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Przestrzegać zasad i przepisów BHP w zakresie postępowania z chemikaliami. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące 

wszelkich wzajemnych niezgodności 

Przechowuj w szczelnie zamkniętych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu 

chłodnych, suchych i dobrze wietrzonych miejscach. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Mydło w płynie do mycia rąk i ciała 

 

SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Mieszanina nie zawiera substancji, dla których zostały określone limity narażenia dla 

środowiska pracy. 



 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

Na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006/WE (REACH) 
z późn. zm. 

LIQUID SOAP 

Data wydania: 10.01.2022 Aktualizacja: 22.02.2018 Strona/stron: 1/9  Strona/Stron: 3/6 

 

Wersja 1.0 

8.2. Kontrola narażenia 

W pracy nie wolno jeść, pić lub palić. 

Ochrona oczu lub twarzy 

Nie jest potrzebna. 

Ochrona skóry 

Nie jest potrzebna. 

Ochrona dróg oddechowych 

Nie jest potrzebna. 

Kontrola narażenia środowiska 

Przestrzegać zwykłych zabiegów dotyczących ochrony środowiska pracy, patrz punkt 6.2. 

 

SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia Ciecz 

Kolor Charakterystyczny dla użytego barwnika 

Zapach 
Charakterystyczny dla użytej kompozycji 

zapachowej 

Temperatura topnienia/krzepnięcia Brak danych 

Temperatura wrzenia lub początkowa 

temperatura wrzenia i zakres temperatur 

wrzenia 

Brak danych 

Palność materiałów Brak danych 
Dolna i górna granica wybuchowości Brak danych 
Temperatura zapłonu Brak danych 
Temperatura samozapłonu Brak danych 
Temperatura rozkładu Brak danych 
pH 5,0-6,0 

Lepkość kinematyczna Brak danych 
Rozpuszczalność w wodzie Brak danych 
Rozpuszczalność w tłuszczach Brak danych 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda 

(wartość współczynnika log) 
Brak danych 

Prężność pary Brak danych 
Gęstość Ok 1,000 g/cm3 przy 20oC 

 

9.2. Inne informacje 

Szybkość parowania Brak danych 

 

SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

W warunkach obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywności 

10.2. Stabilność chemiczna 

W normalnych warunkach produkt jest stabilny. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Nie są znane. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Brak danych. 

10.5. Materiały niezgodne 

Brak danych. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Brak danych. 
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SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacja na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu 

(WE) nr 1272/2008 

 

Toksyczność ostra: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Brak danych dla 

mieszaniny. 

 

Działanie mutagenne:  

Brak składników mieszaniny o działaniu mutagennym  

 

Działanie rakotwórcze:  

Brak składników mieszaniny o działaniu rakotwórczym  

 

Działanie teratogenne:  

Brak składników mieszaniny o działaniu teratogennym 

 

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

Toksyczność ostra 

Dane dla mieszaniny nie są dostępne. 

 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Środki powierzchniowo czynne zawarte w tym produkcie są zgodne z kryteriami podatności 

na biodegradację zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 dotyczącym detergentów. 

Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw członkowskich i 

będą im udostępniane na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta detergentów. 

 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Brak danych. 

 

12.4 Mobilność w glebie 

Brak danych. 

 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Produkt nie zawiera substancji spełniających kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z 

aneksem XIII, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowiązującym. 

 

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 

Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu 

hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji 

(UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605. 

 

12.7. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak danych. 

 

SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami. 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Zużyty pojemnik, po wypłukaniu, jak również niezużyty produkt utylizować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawnymi. 
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Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w 

sprawie odpadów. Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. 2014, poz. 1923). Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w 

sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10). 

 

SEKCJA 14. Informacje dot. transportu 

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 

Nie podlega przepisom transportu. 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Nie istotne. 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

Nie istotne. 

14.4. Grupa pakowania 

Nie istotne. 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Nie istotne. 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Odsyłacz w sekcjach 4 do 8. 

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO 

Nie istotne. 

 

SEKCJA 15. Informacje dot. przepisów prawnych 

15.1. Przepisy prawne dot. bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska 

specyficzne dla substancji lub mieszaniny 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18. grudnia 

2006 o rejestracji, ocenie, dopuszczaniu i ograniczaniu substancji chemicznych, o 

powołaniu Europejskiej Agencji Chemikaliów, o zmianie dyrektywy 1999/45/WE i o 

unieważnieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 793/93, rozporządzenia Komisji (WE) nr 

1488/94, dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektyw Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 

93/105/WE i 2000/21/WE w obowiązującym brzmieniu. Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16. grudnia 2008 o klasyfikacji, oznaczaniu 

i pakowaniu substancji i mieszanek, o zmianie i unieważnieniu dyrektyw 67/548/EWG i 

1999/45/WE i o zmianie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w obowiązującym brzmieniu. 

Rozporządzenie (WE) nr 694/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. 

dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Przepisy ADR Ustawa z dnia 25 

lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63, poz. 322 ) 

zastępującą dotychczas obowiązującą Ustawę z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i 

preparatach chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 

679 i Nr 182, poz. 1228). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w 

sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych 

oraz niektórych mieszanin (Dz. U. nr , poz. 445). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich 

mieszanin (Dz. U. nr, poz. 1018). Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o 

substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 

poz. 1337) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych 

(Dz.U. 2020 poz. 154). Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach 

oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2020 r., poz. 150). Ustawa z dnia 

13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 

r., poz. 888). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 
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czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2004 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów w 

obowiązującym brzmieniu. 

 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Brak danych. 

 

SEKCJA 16. Inne informacje 

Dalsze informacje ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony ludzkiego 

zdrowia 

Produkt nie może być – bez specjalnej zgody producenta/importera – wykorzystywany w 

innym celu, niż zostało podane w sekcji 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za 

przestrzeganie wszystkich powiązanych przepisów w dziedzinie ochrony zdrowia. 

 

Wskazówki dotyczące szkoleń 

Zapoznać pracowników z zalecanym sposobem stosowania, obowiązkowymi środkami 

ochronnymi, pierwszą pomocą oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem. 

 

Zalecane ograniczenia stosowania 

Brak danych. 

 

Informacje dotyczące źródeł danych wykorzystanych do ułożenia karty 

charakterystyki 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w 

obowiązującym brzmieniu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1272/2008 w obowiązującym brzmieniu. Dane producenta substancji/mieszaniny - dane z 

dokumentacji rejestracyjnej. 

 

Pozostałe dane 

Procedura klasyfikacji – metoda obliczeniowa. 

 

Oświadczenie 

Karta charakterystyki zawiera dane służące do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia przy pracy oraz ochrony środowiska naturalnego. Podane dane odpowiadają 

obecnemu stanowi wiedzy i doświadczeń i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

Nie mogą być uważane za gwarancję przydatności i użyteczności produktu na potrzeby 

konkretnego zastosowania. 


