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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 
PRZEDSIBIORSTWA 

 

1.1 Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa DuPontTM VIRKON S 
 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 
Zastosowanie Produkt do dezynfekcji  

 
1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki  
Dostawca 
 

Bayer Sp. z. o. o. 
Al. Jerozolimskie 158 
02-326 Warszawa 
Polska 
 

 

Numer telefonu +48 22 572 35 00  
+48 22 572 36 03  

Wydzia Odpowiedzialny E-mail: weterynaria@bayer.com 
 

1.4 Numer telefonu alarmowego 
Numer telefonu alarmowego +48 22 823 85 46 

(poniedziaek-pitek, caodobowy) 
 

 
SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROE 

 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 
Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE i przepisami polskimi. 
Xi Produkt dranicy, R38 
R41 
R52 
 
2.2 Elementy oznakowania 
 
Oznakowanie produktu zgodne z dyrektyw Unii Europejskiej 1999/45/WE z pniejszymi 
zmianami i przepisami polskimi. 
 
Skadniki stwarzajce zagroenie musz by wymienione na etykiecie: 
 Bis nadtlenomonosiarczan pentapotasu  
 
Symbol(e) 

 
Xi Produkt dranicy 

 
Zwrot(y) R 

R38 
R41 
R52  

Dziaa dranico na skr. 
Ryzyko powanego uszkodzenia oczu. 
Dziaa szkodliwie na organizmy wodne.  
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Zwrot(y) S 
S2  Chroni przed dziemi 
S22  Nie wdycha pyu 
S24/25         Unika zanieczyszczenia skry i oczu 
S26  Zanieczyszczone oczy przemy natychmiast du iloci wody i 

zasign porady lekarza 
S36/37/39     Nosi odpowiedni odzie ochronn, odpowiednie rkawice ochronne i 

okulary lub ochron twarzy 
S46 W razie poknicia niezwocznie zasignij porady lekarza - poka 

opakowanie lub etykiet. 
 

Zawiera peroksodisiarczan (VI) dipotasu. Moe powodowa wystpienie reakcji alergicznej. 
 

2.3 Inne zagroenia 
Inne zagroenia nie s znane. 
 

 
 

SEKCJA 3: SKAD/INFORMACJA O SKADNIKACH 
 
3.2 Mieszaniny 
 
Charakterystyka chemiczna 
Substancja aktywna:  
Bis nadtlenomonosiarczan pentapotasu (497 g/kg). 
Inne nazwy: bis mononadsiarczan [VI] potasu, bis(peroksymonosiarczano)bis(siarczan) 
pentapotasu; Bis(siarczan) bis(nadtlenomonosiarczan) piciopotasowy 
 
Skadniki stwarzajce zagroenie 
Zwrot(y) R zgodnie z dyrektyw Unii Europejskiej 67/548/EWG i przepisami polskimi. 
Zwroty wskazujce rodzaj zagroenia zgodnie z Rozporzdzeniem WE 1907/2006 
 
Nazwa Nr CAS/ 

Nr WE 
Klasyfikacja Stenie 

[% wag.] Dyrektywa 
67/548/EWG i 
przepisy polskie 

Rozporzdzenie (WE) NR 
1272/2008 

Bis 
nadtlenomonosiarczan 
pentapotasu  
(bis mononadsiarczan 
[VI] potasu; 
Bis(siarczan) 
bis(nadtlenomonosiarc
zan) piciopotasowy)) 
Nr rejestracji:  
01-2119485567-22 

70693-62-8/  
274-778-7  
  
 

Xn; R22  
C; R34  
R52  

Acute Tox. 4; H302 
Skin Corr. 1B; H314 

40 - 55  
 

Kwas 
benzenesulfonowy, 
mono-C10-13-alkilowe 
pochodne, sole 
sodowe  

68411-30-3/ 
270-115-0 

Xi; R36/38  Acute Tox. 4; H302 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 

10 – 12 
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Kwas 2-
hydroksybutanodiowy 
 

6915-15-7/  
230-022-8 
 

Xn;R22 
Xi;R36/37/38 

Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H335 
Acute Tox. 4; H302 
Skin Irrit. 2; H315 

7 – 10 

Kwas amidosulfonowy 
 

5329-14-6/    
226-218-8 
 

Xi; R36/38  
R52/53 

Eye Irrit. 2; H319 
Skin Irrit. 2; H315 
Aquatic Chronic 3; H412 

4 - 6 
 

Toluenosulfonian sodu 
 

12068-03-0/   
235-088-1 

Xi;R36/38 Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 

1 - 5 

Chlorek sodu 7647-14-5/     
231-598-3 

Nie 
sklasyfikowany 

Nie sklasyfikowany 1 - 5 

Peroksodisiarczan (VI) 
dipotasu 

7727-21-1/    
231-781-8 
 

O; R8  
Xn; R22  
Xi; R36/37/38  
R42/43  

Ox. Sol. 3; H272 
Acute Tox. 4; H302 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H335 
Skin Irrit. 2; H315 
Resp. Sens. 1; H334 
Skin Sens. 1, H317 

< 3 

 
Dalsze informacje 
Peen tekst zwrotw R i zwrotw H (wskazujcych rodzaj zagroenia) podano w sekcji 16. 

 
 

SEKCJA 4: RODKI PIERWSZEJ POMOCY 
 
4.1 Opis rodkw pierwszej pomocy 
 

Porady oglne 
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawa nic doustnie. Jeli wymiotujcy ley na plecach, 
uoy go twarz w d.  

 
Wdychanie 
Wynie poszkodowanego z miejsca zagroenia, zapewni spokj. Jeli ofiara przestaa 
oddycha: aparat oddechowy i/lub tlen moe by niezbdne. Zasign porady medycznej.  

 
Kontakt ze skr 
Natychmiast zmy du iloci wody. Zasign porady medycznej, jeeli objawy utrzymuj 
si. 

 
Kontakt z oczami 
Usun szka kontaktowe. Natychmiast przepuka obficie wod i zasign porady lekarza. 
Natychmiast powiadomi lekarza.  

 
Poknicie 
NIE prowokowa wymiotw. Jeeli poszkodowany jest przytomny, poda do picia du ilo 
wody. Natychmiast powiadomi lekarza.  
.  

4.2 Najwaniejsze ostre i opnione objawy oraz skutki naraenia 
 

Objawy: 
Wdychanie:  podranienie, obrzk, krwotok z nosa 
Kontakt ze skr: podranienie, dyskomfort, swdzenie, zaczerwienienie, obrzk 

tkanek, reakcje alergiczne, wysypka 
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Kontakt z oczami:     podranienie, zaczerwienienie, dyskomfort, zawienie, bl, 

owrzodzenie 
Poknicie:  podranienie, mdoci, wymioty 
 

4.3 Wskazania dotyczce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeglnego 
postpowania z poszkodowanym 
 

Pierwsza pomoc 
Brak specjalnych zalece. Stosowa postpowanie objawowe 

 
 

SEKCJA 5: POSTPOWANIE W PRZYPADKU POARU 
 
5.1 rodki ganicze 

 
Odpowiednie rodki ganicze 
Produkt jest niepalny. Dobra rodki ganicze w zalenoci od materiaw palcych si w 
otoczeniu.  
 
Niewaciwe rodki ganicze 
Nie stosowa zwartych strumieni wody 
 

5.2 Szczeglne zagroenia zwizane z substancj lub mieszanin 
 
W razie poaru mog uwalnia si:  
Tlenek wgla (CO) 
Tlenki siarki 
Tlenki azotu (NOx) 
Cyjanowodr (HCN) 

 
5.3 Informacje dla stray poarnej 

 
Specjalny sprzt ochronny dla straakw 
W razie poaru, zaoy aparat oddechowy z zamknitym obiegiem powietrza i odzie 
ochronn. Pojemniki nie objte poarem, naraone na dziaanie ognia, chodzi 
rozproszonym strumieniem wody. Produkt jest niepalny, jednak w sprzyjajcych warunkach 
moe spowodowa poar lub zwikszy ryzyko powstania poaru w kontakcie z materiaami 
zapalnymi. 
 

 
 

SEKCJA 6: POSTPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
RODOWISKA 

 
6.1 Indywidualne rodki ostronoci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 

Nosi rodki ochrony indywidualnej. 
Ewakuowa personel w bezpieczne miejsce.  
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6.2 rodki ostronoci w zakresie ochrony rodowiska 
Nie dopuci do przedostania si produktu do kanalizacji, wd powierzchniowych i wd 
gruntowych. Zabezpieczy studzienki kanalizacyjne. 
 

6.3 Metody i materiay zapobiegajce rozprzestrzenianiu si skaenia i suce do 
usuwania skaenia 

 
Metody oczyszczania 
Rozsypany produkt zebra mechanicznie unikajc wzbijania pyu, przenie do szczelnie 
zamykanych pojemnikw i przekaza do utylizacji. Zanieczyszczon powierzchni spuka 
du iloci wody. 
 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Informacje dotyczce bezpiecznego postpowania znajduj si w Sekcji 7. 
Informacje dotyczce rodkw ochrony indywidualnej znajduj si w Sekcji 8. 
Informacje dotyczce postpowania z odpadami znajduj si w Sekcji 13. 

 
 

SEKCJA 7: POSTPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH 
MAGAZYNOWANIE 

 
7.1 rodki ostronoci dotyczce bezpiecznego postpowania 
 

Produkt biobjczy naley uywa z zachowaniem szczeglnych rodkw ostronoci. Przed 
uyciem naley przeczyta etykiet i ulotk informacyjn. 
 
rodki ostronoci i higieny 
Zawsze zamyka opakowanie po uyciu.  
Umy pojemnik i usun w bezpieczny sposb.  
Nie usuwa proszku, ani rozcieczonego produktu, do ani w pobliu ciekw wodnych.  
Nie miesza z innymi z innymi rodkami chemicznymi, z wyjtkiem tych 
rekomendowanych przez producenta.  
Opuka wod urzdzenia dozujce i rozprowadzajce. 
Stosowa w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z wentylacj ogln. 
Unika kontaktu ze skr i oczami. Nie wdycha pyu.  
W czasie pracy nie je, nie pi i nie pali. 
Unika tworzenia si pyu w zamknitych przestrzeniach.  
Unika zanieczyszczenia skry i oczu.  
Nosi rodki ochrony indywidualnej. 
 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotyczcymi wszelkich 
wzajemnych niezgodnoci 

 
Wymagania wzgldem pojemnikw i pomieszcze magazynowych 
Chroni przed bezporednim dostpem promieni sonecznych i mrozem. 
Przechowywa w suchym i chodnym miejscu, w oryginalnym szczelnie zamknitym 
opakowaniu, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
Trzyma z daleka od rde wysokiej temperatury i rde zaponu. 
 
Wytyczne skadowania 
Nie przechowywa razem z ywnoci, napojami i paszami dla zwierzt. 
Nie przechowywa razem z materiaami zapalnymi. 
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Odpowiednie materiay 
Saszetka (metalizowany poliester/laminowany polietylen) w opakowaniu zbiorczym: pudeko 
(karton); 
Butla (PE) w opakowaniu zbiorczym: pudeko (karton); 
Butla (HDPE) w opakowaniu zbiorczym: pudeko (karton); 
Wiadro (polipropylen). 
 
7.3 Szczeglne zastosowanie(-a) kocowe 
Naley zapozna si z etykiet i/lub ulotk. 

 
 

SEKCJA 8: KONTROLA NARAENIA/RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 
8.1 Parametry dotyczce kontroli 
 
Skadniki Nr CAS Parametry 

dotyczce 
kontroli 

Aktualizacja Podstawa 

Peroksodisiarczan (VI) 
dipotasu 
(Peroksodisiarczan(VI) 
potasu – pyy) 
 

7727-21-1 0,1 mg/m3  
NDS 

Dz.U.2002.217.1833 
z pn. zm. 

DLA 
POLSKI 

 
rodki techniczne  
Wykorzysta miejscow wentylacj wywiewn w przypadku stosowania duych iloci produktu. 
 
DNEL - Poziom niepowodujcy szkodliwego dziaania dla zdrowia czowieka - poziom naraenia 
na dziaanie substancji niepowodujcy szkodliwego dziaania dla zdrowia czowieka 
 
Bis(siarczan)bis(nadtlenomonosiarczan) piciopotasowy 
 
Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Pracownicy 
Droga naraenia: Kontakt przez skr 
Skutki zdrowotne: Ostra - objawy ukadowe 
80 mg/kg 
 
Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Pracownicy 
Droga naraenia: Wdychanie 
Skutki zdrowotne: Ostra - objawy ukadowe 
Warto: 50 mg/m3 
 
Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Pracownicy 
Droga naraenia: Kontakt przez skr 
Skutki zdrowotne: Ostra - objawy miejscowe 
Warto: 0,449 mg/cm2 
 
Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Pracownicy 
Droga naraenia: Wdychanie 
Skutki zdrowotne: Ostra - objawy miejscowe 
Warto: 50 mg/m3 
 
Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Pracownicy 
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Droga naraenia: Kontakt przez skr 
Skutki zdrowotne: Dugotrwaa - objawy ukadowe 
20 mg/kg 
 
Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Pracownicy 
Droga naraenia: Wdychanie 
Skutki zdrowotne: Dugotrwaa - objawy ukadowe 
Warto: 0,28 mg/m3 
 
Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Pracownicy 
Droga naraenia: Wdychanie 
Skutki zdrowotne: Dugotrwaa - objawy miejscowe 
Warto: 0,28 mg/m3 
 
Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Konsumenci 
Droga naraenia: Kontakt przez skr 
Skutki zdrowotne: Ostra - objawy ukadowe 
40 mg/kg 
 
Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Konsumenci 
Droga naraenia: Wdychanie 
Skutki zdrowotne: Ostra - objawy ukadowe 
Warto: 25 mg/m3 
 
Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Konsumenci 
Droga naraenia: Poknicie 
Skutki zdrowotne: Ostra - objawy ukadowe 
10 mg/kg 
 
Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Konsumenci 
Droga naraenia: Kontakt przez skr 
Skutki zdrowotne: Ostra - objawy miejscowe 
Warto: 0,224 mg/cm2 
 
Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Konsumenci 
Droga naraenia: Wdychanie 
Skutki zdrowotne: Ostra - objawy miejscowe 
Warto: 25 mg/m3 
 
Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Konsumenci 
Droga naraenia: Kontakt przez skr 
Skutki zdrowotne: Dugotrwaa - objawy ukadowe 
10 mg/kg 
 
Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Konsumenci 
Droga naraenia: Wdychanie 
Skutki zdrowotne: Dugotrwaa - objawy ukadowe 
Warto: 0,14 mg/m3 
 
Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Konsumenci 
Droga naraenia: Poknicie 
Skutki zdrowotne: Dugotrwaa - objawy ukadowe 
Warto: 10 mg/m3 
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Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Konsumenci 
Droga naraenia: Wdychanie 
Skutki zdrowotne: Dugotrwaa - objawy miejscowe 
Warto: 0,14 mg/m3 
 
PNEC - Przewidywane stenie niepowodujce zmian w rodowisku - stenie substancji, 
poniej ktrego nie przewiduje si wystpienia szkodliwych skutkw dla rodowiska 
Bis(siarczan)bis(nadtlenomonosiarczan) piciopotasowy 
 
Warto: 0,022 mg/l 
Pomieszczenie: Woda sodka 
Warto: 0,002 mg/l 
Pomieszczenie: Woda morska 
Warto: 0,0109 mg/l 
Pomieszczenie: Stosowanie okresowe/uwolnienie 
Warto: 0,017 mg/l 
Pomieszczenie: Osad wody sodkiej 
Warto: 0,017 mg/kg 
Pomieszczenie: Osad wody sodkiej 
Warto: 0,00174 mg/kg 
Pomieszczenie: Osad morski 
Warto: 0,885 mg/kg 
Pomieszczenie: Gleba 
Warto: 108 mg/l 
Pomieszczenie: Instalacje oczyszczania ciekw   

 
8.2 Kontrola naraenia 

 
Indywidualny sprzt ochronny 
W zalecanych warunkach stosowania i postpowania prosimy przestrzega uwag podanych na 
etykiecie-instrukcji. W przeciwnym razie, stosowa si do nastpujcych wskazwek. 
 
Ochrona rk Nosi oznakowane znakiem CE (lub odpowiednikiem) rkawice 

gumowe (minimalna grubo 0,4 mm i czas przebici  480 min). 
Umy w przypadku zanieczyszczenia. Usun w przypadku 
zanieczyszczenia strony wewntrznej. My rce zawsze przed 
jedzeniem, piciem, paleniem lub korzystaniem z toalety. 
 

Ochrona oczu Nosi gogle zgodne z normami europejskimi EN 166. 
 

Ochrona skry i ciaa 
 
 
 
 
 
Ochrona drg oddechowych  
 

Nosi kombinezon ochronny i odzie ochronn. 
Jeeli jest to moliwe nosi dwie warstwy ubra. Ubranie ochronne z 
poliestru/baweny lub baweny powinno by zakadane pod 
kombinezon odporny na chemikalia i powinno by czsto 
czyszczone w profesjonalnej pralni.  
 
Po przekroczeniu wartoci dopuszczalnych stenia pyu, stosowa 
ochrony drg oddechowych z filtrem czsteczkowym oznaczonym 
kolorem biaym i symbolem P. 
 



Bayer Animal Health 
KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzdzeniem WE nr 1907/2006  
z pn. zm.   
 
DuPontTM VIRKON S 
 9/17 
Wersja  4.0 / PL Data aktualizacji: 06.06.2013 r. 
Odn. 130000014173 Data wydruku: 06.06.2013 r. 
 

 

rodki ochrony 
Unika kontaktu ze skr i oczami. 
My rce przed posikami i bezporednio po stosowaniu produktu.  
Regularne czyci wyposaenie miejsca pracy i wypra odzie robocz przed uyciem. 
Zaleca si odczekanie 30 minut po zamgawianiu, przed wejciem personelu bez rodkw 
ochrony indywidualnej. 

 
 

 
SEKCJA 9: WACIWOCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

 

9.1 Informacje na temat podstawowych waciwoci fizycznych i chemicznych 

Posta proszek 
Barwa 
Zapach 

rowa 
przyjemny, sodki 

pH ok. 2 
Temperatura topnienia/zakres 
temperatur topnienia 

 
brak dostpnych danych 

 
Temperatura wrzenia/ Zakres 
temperatur wrzenia 

 
 
brak dostpnych danych 

 
Temperatura zaponu  

  
nie ulega zaponowi 

 
Gsto wzgldna  

 
1,07 (woda =1) 

 
Rozpuszczalno w wodzie 

 
65 g/l w 20 C 

 
Lepko 

 
brak dostpnych danych 
 

Napicie powierzchniowe brak dostpnych danych 
 

Waciwoci utleniajce brak dostpnych danych 
 

Waciwoci wybuchowe brak dostpnych danych 
 

9.2 Inne informacje 
 

Inne dane fizyko-chemiczne zwizane z bezpieczestwem nie s znane. 
 

 
SEKCJA 10: STABILNO I REAKTYWNO 

 
10.1 Reaktywno 

Brak dostpnych danych. Reaktywno nie jest spodziewana w zalecanych warunkach 
przechowywania. 
 

10.2 Stabilno chemiczna 
Trway podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 
Roztwory o steniu 10g/litr pozostaj stabilne przez 5 dni. Zabrudzone lub zanieczyszczone 
roztwory naley niezwocznie zastpi nowymi. 
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10.3 Moliwo wystpowania niebezpiecznych reakcji 
Brak niebezpiecznych reakcji podczas magazynowania i stosowania zgodnie z zaleceniami 
na etykiecie-instrukcji. 
 

10.4 Warunki, ktrych naley unika 
Wilgo, mrz, temperatury > 30 C i bezporednie dziaanie wiata sonecznego.  
 

10.5 Materiay niezgodne 
Silne zasady, materiay zapalne, sole zawierajce halogenki. 
 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkadu 
Ditlenek siarki, chlor, podchloryny. 
 

 
 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 
11.1 Informacje dotyczce skutkw toksykologicznych 
 
Produkt moe powodowa uszkodzenie oczu oraz podranienie skry.  
Mieszanina w postaci pyu silnie podrania oczy i skr oraz bony luzowe grnych drg 
oddechowych 
 
Toksyczno ostra doustna     
Dla mieszaniny                                                   LD50 / szczur: 4123 mg/kg, metoda:  
                                                                           Wytyczne OECD 401                
 
Bis nadtlenomonosiarczan pentapotasu             LD50/ szczur: 500 mg/kg 
Kwas 2-hydroksybutanodiowy                             LD50/ szczur: 1600 mg/kg 
Chlorek sodu                                                       LD50 / szczur: 3550 mg/kg 
 
Toksyczno ostra  przez drogi oddechowe              
Dla mieszaniny                                                   LC50 / szczur (4h): 3,7 mg/l  
                                                                           Metoda: aerozol 
 
Bis nadtlenomonosiarczan pentapotasu            LC50 / szczur (4h): > 5 mg/l 
Kwas 2-hydroksybutanodiowy                            LC50 / szczur (4h): 11,4 mg/l 
Dane toksykologiczne zostay zaczerpnite z  
informacji o produktach o podobnym skadzie 
Chlorek sodu                                                       LC50 / szczur (4h): > 10,5 mg/l 

 
 

  
Toksyczno ostra po naniesieniu na skr 
Dla mieszaniny                                                    
 
Bis nadtlenomonosiarczan pentapotasu 
Kwas 2-hydroksybutanodiowy  
Dane toksykologiczne zostay zaczerpnite z 
informacji o produktach o podobnym skadzie. 
Chlorek sodu  

 
   LD50 / krlik: 2200 mg/kg  
    
   LD50 / szczur: > 2000 mg/kg 
   LD50/ krlik: > 10 000 mg/kg 
   LD50 / krlik : 20000 mg/kg 
 
   LD50 / krlik : > 10000 mg/kg                         
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Dziaanie dranice na skr 
Dla mieszaniny                                             
 
 
 
Bis nadtlenomonosiarczan pentapotasu 
 
 
Kwas 2-hydroksybutanodiowy  
 
 
 
Chlorek sodu 
 

 
       
      Dziaa dranico na skr.  

Wynik: agodne podranienie skry  
Metoda: OECD 404 
 
Powoduje oparzenia (krlik) 
rcy  
 
Dziaa dranico na skr. 
Krlik 
Wynik: Podranienie skry 
 
Nie sklasyfikowano jako dranicy. 
Krlik 
Wynik: Brak podranienia skry 

 
  
Dziaanie dranice na oczy 
Dla mieszaniny                                          
 
Bis nadtlenomonosiarczan pentapotasu 
 

 
Ryzyko powanego uszkodzenia oczu.  
 
Ryzyko powanego uszkodzenia oczu  
Krlik 
rcy  
 

Kwas 2-hydroksybutanodiowy  
 
 
 
Chlorek sodu 
 
 
 
Dziaanie uczulajce 
Dla mieszaniny                          
 
 
 
 
 
 
Bis nadtlenomonosiarczan  
pentapotasu         
                
 
 
 
 
Chlorek sodu 
 

Dziaa dranico na oczy. 
Krlik 
Powane podranienie oczu 
 
Nie sklasyfikowano jako dranicy. 
Krlik 
Lekkie podranienie 
 
 
winka morska Test Buehlera  
Nie powoduje uczulenia w kontakcie ze skr podczas bada na 
zwierztach.  
winka morska. Test maksymizacyjny. 
Nie powoduje uczulenia w kontakcie ze skr podczas bada na 
zwierztach.  
 
 
winka morska  
Nie jest klasyfikowany jako uczulajcy. 
Nie powoduje uczulenia u zwierzt laboratoryjnych.  
Doniesienia o uczuleniu skry u ludzi s rzadkie i nieprzekonujce. 
Nie ma doniesie o uczuleniach drog oddechow u ludzi.  
 
Mysz 
Nie jest klasyfikowany jako uczulajcy. 
Nie powoduje uczulenia u zwierzt laboratoryjnych.  
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Toksyczno dawki powtrzonej  
 
Kwas 2-hydroksybutanodiowy  
Doustnie - pasza szczur 
Nie stwierdzono znaczcych skutkw toksycznych. 
 
Toluenosulfonian sodu 
Doustnie szczur 
Nie stwierdzono znaczcych skutkw toksycznych. 
 
Chlorek sodu 
Doustnie szczur 
Z uwagi na waciwoci fizykochemiczne brak moliwoci negatywnego oddziaywania. 
 
Ocena mutagennoci  
Bis nadtlenomonosiarczan pentapotasu         
Badania na zwierztach nie wykazay j jakiegokolwiek dziaania mutagennego. 
 
Kwas benzenesulfonowy, mono-C10-13-alkilowe pochodne, sole sodowe  
Badania na zwierztach nie wykazay j jakiegokolwiek dziaania mutagennego. 
 
Toluenosulfonian sodu 
Badania na zwierztach nie wykazay j jakiegokolwiek dziaania mutagennego. 
 
Chlorek sodu 
Badania na zwierztach nie wykazay j jakiegokolwiek dziaania mutagennego. 
 
Kwas 2-hydroksybutanodiowy 
Badania na zwierztach nie wykazay jakiegokolwiek dziaania mutagennego. 
 
Peroksodisiarczan (VI) dipotasu  
Badania kultur bakteryjnych lub komrek zwierzcych nie wykazay dziaania mutagennego. 
 
Ocena rakotwrczoci  
Bis nadtlenomonosiarczan pentapotasu         
Brak dostpnych danych 
 
Kwas benzenesulfonowy, mono-C10-13-alkilowe pochodne, sole sodowe  
Badania na zwierztach nie wykazay jakiegokolwiek dziaania rakotwrczego.  
 
Kwas 2-hydroksybutanodiowy 
Nie sklasyfikowano jako czynnik rakotwrczy dla ludzi.  
 
Toluenosulfonian sodu 
Nie sklasyfikowano jako czynnik rakotwrczy dla ludzi.  
 
Chlorek sodu 
Badania na zwierztach nie wykazay jakiegokolwiek dziaania rakotwrczego.  
 
Peroksodisiarczan (VI) dipotasu  
Brak dostpnych danych 
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Ocena dziaania szkodliwego na rozrodczo 
 
Brak dziaania szkodliwego na rozrodczo. 
 
Bis nadtlenomonosiarczan pentapotasu         
Brak dostpnych danych 
 
Kwas benzenesulfonowy, mono-C10-13-alkilowe pochodne, sole sodowe  
Brak dziaania szkodliwego na rozrodczo. 
 
Kwas 2-hydroksybutanodiowy 
Brak dziaania szkodliwego na rozrodczo. 
 
Chlorek sodu 
Brak dziaania szkodliwego na rozrodczo. 
 
Peroksodisiarczan (VI) dipotasu  
Brak dostpnych danych  
 
Ocena toksycznoci rozwojowej 
 
Chlorek sodu 
Badania na zwierztach nie wykazay toksycznoci rozwojowej.  
 
Peroksodisiarczan (VI) dipotasu  
Brak dostpnych danych  
 

 
 

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 
12.1 Toksyczno 
Toksyczno dla ryb Bis nadtlenomonosiarczan pentapotasu         

LC50/ 96 godz./ Cyprinodon variegatus (zota rybka): 1,09 mg/l 
 
Chlorek sodu 
LC50 / 96 h / Lepomis macrochirus (oso bkitnoskrzeli): 5840 mg/l 
LC50 / 96 h / Carassius auratus (zota rybka): 7341 mg/l 
LC50 / 96 h / Pimephales promelas (zota rybka): 10610 mg/l 
 

Toksyczno dla 
bezkrgowcw wodnych 

Bis nadtlenomonosiarczan pentapotasu         
EC50/ 48 godz./ Dafnia: 3,5 mg/l  
 
Kwas 2-hydroksybutanodiowy 
EC50 / 48 h / Daphnia magna (rozwielitka): 240 mg/l 
 
Chlorek sodu 
EC50 / 48 h / Daphnia magna (rozwielitka): 874 mg/l 
 
 



Bayer Animal Health 
KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzdzeniem WE nr 1907/2006  
z pn. zm.   
 
DuPontTM VIRKON S 
 14/17 
Wersja  4.0 / PL Data aktualizacji: 06.06.2013 r. 
Odn. 130000014173 Data wydruku: 06.06.2013 r. 
 

 

Toksyczno dla rolin 
wodnych 
 
 
 
 
Chroniczna toksyczno dla 
ryb 
 
 
Chroniczna toksyczno dla 
bezkrgowcw wodnych 
 

Bis nadtlenomonosiarczan pentapotasu         
ErC50 / 72 h / Algi: > 1 mg/l  
 
Chlorek sodu 
IC50 / 96 h / Lemna minor (rzsa drobna): 6870 mg/l 
 
Chlorek sodu 
NOEC / 7 d / Pimephales promelas (zota rybka): 4000 mg/l 
NOEC / 33 d / Pimephales promelas (zota rybka): 252 mg/l 
 
Chlorek sodu 
NOEC / 21 d / Daphnia magna (rozwielitka): 314 mg/l 
NOEC / 7 d / Ceriodaphnia Dubia (rozwielitka): 354 mg/l 

 
12.2 Trwao i zdolno do rozkadu 
Biodegradowalno 
 
Bis nadtlenomonosiarczan 
pentapotasu         
Kwas 2-hydroksybutanodiowy 
 

Przypuszcza si, e mieszanina ulega biodegradacji. 
 
atwo ulega biodegradacji. 
 
atwo ulega biodegradacji. 
 

12.3 Zdolno do bioakumulacji 
Bioakumulacja 
 
Bis nadtlenomonosiarczan 
pentapotasu         
Kwas 2-hydroksybutanodiowy 
 
Chlorek sodu 
 

 
 
Bioakumulacja jest mao prawdopodobna. 
 
Akumulacja w organizmach wodnych jest mao prawdopodobna. 
 
Bioakumulacja jest mao prawdopodobna. 
 

12.4 Mobilno w glebie 
Mobilno w glebie Brak dostpnych danych..  

 
12.5 Wyniki oceny waciwoci PBT i vPvB 
Brak dostpnych danych. 
 
12.6 Inne szkodliwe skutki dziaania 
Brak dostpnych danych. 

 
 

SEKCJA 13: POSTPOWANIE Z ODPADAMI 
 
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadw 
 
Produkt 
W przypadku zastosowa profesjonalnych nie usuwa razem z odpadami komunalnymi. 
Pozostaoci nie usuwa do ciekw. Produkt  jest klasyfikowany jako odpad specjalny i musi by 
usuwany zgodnie z lokalnymi wymogami. 
Usuwa jako odpad niebezpieczny. 
 
Niewielkie iloci proszku (np. <1 kg/dzie) mog by rozpuszczone w duej iloci wody i 
usunite do kanalizacji. 
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Skonsultowa z odpowiednimi instytucjami, w przypadku, gdyby bya potrzebna zgoda 
utylizacj. 
 
Opakowania nieoczyszczone 
Starannie umyte pojemniki, z usunitymi etykietami mog by poddane recyklingowi lub 
skadowane na wysypisku mieci. 
Naley zawsze skonsultowa z odpowiednimi instytucjami waciw metod utylizacji. 
 
Kod odpadu (sugerowany) 
07 04 99 Inne nie wymienione odpady  
07 06 99 Inne nie wymienione odpady 

 
 

 
SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZCE TRANSPORTU 

 
Zgodnie z ADN/ADR/RID/IMDG/IATA nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny. 

 
14.1 – 14.5 Nie dotyczy. 
 
14.6 Szczeglne rodki ostronoci dla uytkownikw 
Patrz, sekcje 6 do 8 w tej karcie charakterystyki. 
 
14.7 Transport luzem zgodnie z zacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem 
IBC 
Nie ma transportu luzem zgodnie z Kodeksem IBC. 

 
 

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPISW PRAWNYCH 
 
15.1 Przepisy prawne dotyczce bezpieczestwa, ochrony zdrowia i rodowiska 
specyficzne dla substancji lub mieszaniny 
 
Podstawy prawne  
Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku 
pracy (Dz.U.2002.217.1833) z pn. zm.  
Ustawa z dnia 13 wrzenia 2002 r. o produktach biobjczych (Dz.U.2002.175.1433) z pn. zm.  
Obwieszczenie Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie 
ogoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobjczych (Dz.U.2007.39.252).  
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktw 
biobjczych wedug ich przeznaczenia (Dz.U.2003.16.150).  
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu orodkw 
toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrol zatru produktami biobjczymi oraz podmiotw 
obowizanych do zgaszania zatru (Dz.U.2006.161.1143) z pn. zm.  
ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej 
fazy 10-letniego programu pracy okrelonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczcej wprowadzania do obrotu produktw biobjczych.  
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich naprawie 
(Dz.U.2007.75.493) z pn. zm.  
Rozporzdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku 
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie 
chemikaliw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliw, zmieniajce dyrektyw 
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1999/45/WE oraz uchylajce rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzdzenie Komisji 
(WE) nr 1488/94, jak rwnie dyrektyw Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. UE seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 r.) z pn. zm.  
ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 
zmieniajce i uchylajce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajce rozporzdzenie 
(WE) nr 1907/2006 (Dz.U.UE seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 r.) z pn. zm.  
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz.U.2011.63.322).  
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriw i sposobu 
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012.0.1018).  
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowa 
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektrych mieszanin 
(Dz.U.2012.0.445). 
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymaga dla rodkw ochrony indywidualnej (Dz.U.2005.259.2173).  
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny 
pracy zwizanej z wystpowaniem w miejscu pracy czynnikw chemicznych (Dz.U.2005.11.86) z 
pn. zm.  
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada i pomiarw czynnikw 
szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U.2011.33.166).  
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.0.21).  
Ustawa z dn. 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638) 
z pn. zm.  
Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrzenia 2001 r. w sprawie katalogu odpadw 
(Dz.U.2001.112.1206).  
Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie 
bezpieczestwa i higieny pracy przy rcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313) z 
pn. zm.  
Umowa europejska dotyczca midzynarodowego przewozu drogowego towarw 
niebezpiecznych (Umowa ADR 2011-2013 r.).  
Owiadczenie Rzdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejcia w ycie zmian do zacznikw 
A i B Umowy Europejskiej dotyczcej midzynarodowego przewozu drogowego towarw nie 
bezpiecznych (ADR) sporzdzonej w Genewie dnia 30 wrzenia 1957 r. (Dz.U.2005.178.1481) z 
pn. zm.  
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarw niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367).  
Obwieszczenie Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 wrzenia 2012 r. w sprawie 
ogoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz.U.2012.0.1265). 
 
15.2 Ocena bezpieczestwa chemicznego 
Dostawca nie dokona oceny bezpieczestwa chemicznego. 
 

 
 

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 
 
Tekst zwrotw R wymienionych w Sekcji 3 
R8 Kontakt z materiaami zapalnymi moe spowodowa poar. 
R22 Dziaa szkodliwie po pokniciu. 
R34 Powoduje oparzenia. 
R36/37/38 Dziaa dranico na oczy, drogi oddechowe i skr. 
R36/38 Dziaa dranico na oczy i skr. 
R37/38 Dziaa dranico na drogi oddechowe i skr. 
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R41 Ryzyko powanego uszkodzenia oczu. 
R42/43 Moe powodowa uczulenie w nastpstwie naraenia drog 

oddechow i w kontakcie ze skr. 
R52 Dziaa szkodliwie na organizmy wodne. 
R53 Moe powodowa dugo utrzymujce si niekorzystne zmiany w 

rodowisku wodnym. 
 
Tekst zwrotw H wskazujcych rodzaj zagroenia wymienionych w Sekcji 3 
H272 Moe intensyfikowa poar; utleniacz. 
H302 Dziaa szkodliwie po pokniciu. 
H314 Powoduje powane oparzenia skry oraz uszkodzenia oczu. 
H315 Dziaa dranico na skr. 
H318 Powoduje powane uszkodzenie oczu. 
H319 Dziaa dranico na oczy. 
H334 Moe powodowa objawy alergii lub astmy lub trudnoci w oddychaniu w 

nastpstwie wdychania. 
H335 Moe powodowa podranienie drg oddechowych. 
H412 Dziaa szkodliwie na organizmy wodne, powodujc dugotrwae skutki. 
 
Inne rda:  

1. ESIS - European Chemical Substances Information System  
2. Etykieta bdca zacznikiem do aktualnego pozwolenia MZ. 
3. Karta charakterystyki w jz. polskim otrzymana od dostawcy, wersja 3.2/PL, data 

aktualizacji 02.07.2012 r. 
 
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki s zgodne z wymogami Rozporzdzenia 
(WE) nr 1907/2006 oraz Rozporzdzenia Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniajcego 
Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (i wszelkimi kolejnymi zmianami). Niniejsza karta uzupenia 
instrukcje uytkownika, ale ich nie zastpuje. Informacje, ktre zawiera oparte s na aktualnym 
stanie wiedzy dostpnej w momencie przygotowania karty. Wymagane informacje s zgodne z 
obecn legislacj WE. Uytkownikom przypomina si o potencjalnym ryzyku zwizanym ze 
stosowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a take o obowizku przestrzegania 
wszelkich dodatkowych wymaga krajowych. 
 
Powd zmiany: 
Zmiany: 

Karta charakterystyki zgodna z Rozporzdzeniem (WE) nr 453/2010.  
Wszystkie sekcje. 

 
 Ta wersja zastpuje wszystkie poprzednie. 
 




