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1. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu 

Clean Hands e-EXP 70 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 

odradzane 

Płyn do higienicznej dezynfekcji powierzchni metodą wcierania do użytku powszechnego oraz 
profesjonalnego. 
Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.   

1.3.  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
Expran Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 3 
26-200 Końskie 
Tel. +48 41 252 85 88  
Osoba do kontaktu: biuro@expran.pl  
Numer pozwolenia: 0288/TP/2020 

1.4.  Numer telefonu alarmowego 

Straż pożarna: 998 
Jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112 
Pogotowie ratunkowe – pomoc medyczna: 999 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń       

 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  

Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Eye Irrit 2, H319 Działa drażniąco na oczy 

Flam Liq. 2, H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary 

2.2. Elementy oznakowania  

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 

1272/2008:  

Substancja czynna: propan-2-ol 

 
Hasło ostrzegawcze:  

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Zwrot H wskazujący rodzaj zagrożenia:  

H319 Działa drażniąco na oczy 

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary 

Zwrot P wskazujący środki ostrożności:  
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P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 

minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 

P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia 

i innych źródeł zapłonu. 

P403 + P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. 

P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi przepisami.  

2.3. Inne zagrożenia 

Mieszanina nie zawiera składników o właściwościach PBT lub vPvB. 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

 
3.1. Substancje 

n/d 

3.2.  Mieszaniny 

 

Składnik CAS 

Nr WE/ 

% wagowy 

Klasyfikacja zgodna z 

Rozporządzeniem (WE) nr 

1272/2008 

Nr indeksowy 

Nr rejestracji  

Propan-2-ol 67-63-0 

200-661-7 

60-80% 

Flam Liq. 2 H225,  

Eye Irrit 2 H319,  

STOT SE 3 H336 

603-117-00-0 

- 

Pełny opis wskazujący rodzaj zagrożenia, zwrotów R i H znajduje się w sekcji 16 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Wdychanie:   
Natychmiast zapewnić poszkodowanemu dostęp świeżego powietrza. Zapewnić spokój i 

chronić przed utrata ciepła. Jeżeli wystąpią zaburzenia oddychania zastosować sztuczne oddychanie. 
Zapewnić pomoc lekarska. 
Kontakt ze skóra:  

produkt nie powoduje podrażnień skóry 
Kontakt z oczami:  

Wyjąc szkła kontaktowe o ile są. Zanieczyszczone oczy płukać pod bieżąca woda przy 
wywiniętych powiekach, przez co najmniej 15 minut. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje skontaktować 
się z lekarzem okulista. 
Połkniecie:  
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Nie wywoływać wymiotów. Przepłukać usta woda i podać do picia duże ilości wody. W 
przypadku występowania zaburzeń wezwać lekarza. 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy i skutki narażenia 

W przypadku kontaktu z oczami możliwe są podrażnienia. W przypadku połknięcia mogą wystąpić 

podrażnienia błon śluzowych przewodu pokarmowego, nudności, biegunka, ból i zawroty głowy, 

senność, zaburzenia sercowo-naczyniowe. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 

postępowania z poszkodowanym 

Brak wskazań. 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Środki gaśnicze:     woda, piana gaśnicza, dwutlenek węgla, proszek gaśniczy. 
Zabronione środki gaśnicze:  zwarty strumień wody. 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Podczas spalania przy niedoborze tlenu powstaje tlenek węgla. W czasie pożaru możliwe jest 
powstawanie akroleiny, gazów nitrozowych, tlenków azotu. 
5.3.  Informacje dla straży pożarnej 

W razie pożaru stosować odzież ochronną i indywidualny sprzęt do oddychania. 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych 

Zapewnić odpowiednia wentylacje. Wskazane jest podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby 
uniknąć kontaktu mieszaniny ze skóra i oczami. Nałożyć odzież ochronna, rękawice i okulary 
ochronne. 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji.  
6.3.  Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia 
Zabezpieczyć uszkodzone opakowania. Rozlany produkt zaabsorbować posypując wiążącym 
Materiałem (ziemia, suchy piasek, diatomit) i przenieść do szczelnie zamykanych pojemników 
zastępczych i przekazać do utylizacji. 
6.4. Odniesienia do innych sekcji:   
Brak 
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Nie wdychaj oparów. Wskazane jest przedsięwziąć środki ostrożności, aby uniknąć kontaktu 
mieszaniny ze skóra i oczami. Należy przestrzegać zasad higieny osobistej. 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 
wzajemnych niezgodności 
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Przechowywać z dala od aerozoli, materiałów łatwopalnych, substancji utleniających, materiałów 
powodujących korozję i produktów, które są szkodliwe lub toksyczne dla ludzi lub środowiska 
naturalnego. Należy przechowywać w miejscu z dobrą wentylacją z dala od promieni słonecznych, 
źródeł zapłonu i innych źródeł ciepła. Temperatura przechowywania: Temp. pokojowa. 
7.3. Szczególne zastosowania końcowe 
Brak danych 
 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 
 

Składnik CAS NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3] NDSP [mg/m3] 

Propan-2-ol 67-63-0 900 1200 - 

8.2. Kontrola narażenia 
Stosowne techniczne środki kontroli  
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Sprzęt ochrony osobistej  
Ochronę oczu lub twarzy- stosować okulary ochronne  
Ochrona rąk – W przypadku możliwości wystąpienia kontaktu rąk z produktem zastosowanie rękawic 
atestowanych zgodnie z obowiązującymi normami (np. w Europie: EN374, w USA: F739, 
AS/NZS:2161) wykonanych z następujących materiałów może zapewnić odpowiednią ochronę 
chemiczną.  
Ochronę dróg oddechowych - Unikać wdychania oparów 
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych 
 
(a) Wygląd:     klarowna, bezbarwna ciecz 
(b)  Zapach:      charakterystyczny, ostry 
(c)  Próg zapachu:     nie oznaczono 
(d)  pH:       nie oznaczono 
(e)  Temperatura topnienia/krzepnięcia:  nie oznaczono 
(f)  Początkowa temperatura wrzenia i zakres 

temperatur wrzenia [oC]:   nie oznaczono 
(g)  Temperatura samozapłonu [oC]:  nie oznaczono 
(h)  Szybkość parowania:    nie oznaczono 
(i)  Palność :     nie oznaczono 
(j)  Górna/dolna granica wybuchowości  nie oznaczono 
(k)  Prężność par:     nie oznaczono 
(l)  Gęstość par:     nie oznaczono 
(m)  Gęstość względna (20oC, [g/cm3])  0,92 
(n)  Rozpuszczalność w wodzie:   rozpuszcza się 
(o)  Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych 
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(p)  Temperatura samozapłonu [oC]:  brak danych  
(q)  Temperatura rozkładu [oC]   brak danych 
(r)  Lepkość      brak danych 
(s) Właściwości wybuchowe   brak danych 
(t) Właściwości utleniające    brak danych 
 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 
Brak zastosowania właściwości. Mieszanina jest stabilny chemicznie i nie stwarza zagrożenia 
wynikającego z reaktywności 
10.2. Stabilność chemiczna 
W warunkach prawidłowego przechowywania, mieszanina jest stabilna chemicznie. 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Nie zaobserwowano niebezpiecznych reakcji. 
10.4. Warunki, których należy unikać 
Trzymać produkt z dala od źródeł ciepła i zapłonu. 
10.5. Materiały niezgodne 
Produkt stabilny chemicznie, nie stwierdzono materiałów niezgodnych. Zaleca się przechowywanie 
produktu w oryginalnym pakowaniu. 
10.6.  Niebezpieczne produkty rozkładu 
Brak danych 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Toksyczność ostra: nie 
Działanie drażniące: nie 
Działanie żrące: Działa drażniąco na oczy 
Działanie uczulające: nie 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: brak danych 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: brak danych 
Działanie rakotwórcze: nie 
Działanie mutagenne: Nie dotyczy 
Działanie na rozrodczość: Nie dotyczy 
Właściwości toksykologiczne substancji stwarzających zagrożenie w mieszaninie: brak dostępnych 
danych 
Produkt nie był badany pod kątem toksyczności. Dane na podstawie produktów pokrewnych. 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność Brak dostępnych danych 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu. Brak dostępnych danych 
12.3. Zdolność do bioakumulacji. Brak jest dostępnych danych dotyczących bioakumulacji dla 
mieszaniny.  
12.4. Mobilność w glebie. Brak dostępnych danych 
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12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB. Brak dostępnych danych 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania. Brak dostępnych danych 

 

13. SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Metody postepowania z odpadami zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 
62 poz. 628) z późniejszymi zmianami oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 
2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206). 
Uwagi dotyczące mieszaniny 
Nie utylizować razem z odpadami komunalnymi. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i gruntowych. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia gleby. Odzysk lub 
unieszkodliwianie odpadów prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w instalacjach lub 
urządzeniach spełniających ustawowe wymagania.  
Uwagi dotyczące zużytych opakowań 
Nie utylizować razem z odpadami komunalnymi. Nie usuwać resztek mieszaniny do kanalizacji. 
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
instalacjach lub urządzeniach spełniających ustawowe wymagania. 
 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1. Numer UN:      Nie dotyczy 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN:    Nie dotyczy 
14.3. Klasa (-y) zagrożenia:     Nie dotyczy 
14.4. Grupa pakowania:     Nie dotyczy 
14.5. Zagrożenia dla środowiska:    brak 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: brak 
14.7. Transport luzem zgodnie z zarządzeniem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
  brak 
 

15. SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 
substancji lub mieszaniny 

 
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008r. 
2. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 830/2015. 
3. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z 
późniejszymi zmianami. 
4.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002R w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowie w środowisku pracy 
(Dz. U. Nr 217, poz.1833 z późniejszymi zmianami). 
5. Ustawa z dnia 28.10.2002R o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, 
poz.1671). 
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6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2005R w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz.86 z 
późniejszymi zmianami). 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628) z późniejszymi zmianami 
8. Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach z późniejszymi zmianami 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Nie dotyczy 

SEKCJA 16: Inne informacje 

 
Powyższe dane są zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy, zebrane z różnych źródeł pod kątem 
wymagań bezpieczeństwa. Użytkownik musi znać właściwe procedury pracy i być zaznajomionym z 
treścią niniejszej karty. Użytkownik odpowiada za właściwe użycie preparatu. 
NDS-najwyższe dopuszczalne stężenie wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na 
pracowników w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, 
określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez okres jego aktywności 
zawodowej nie powinno spowodować ujemnych 
Zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń; 
NDSCh -najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe wartość średnia stężenia, które nie powinno 
spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie 
dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym 
niż 1 godzina; 
NDSP – najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie 
zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie. 
 
Pełen tekst zwrotów H odnoszących się do Sekcji 2 i Sekcji 3. 
H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H319 – Działa drażniąco na oczy 
H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
 
Pełny zakres klasyfikacji CLP: 
Flam Liq. 2 – Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 2 
Eye Irrit 2 – Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2 
STOT SE 3 – Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 
3 
 


