
KARTA CHARAKTERYSTYKI         Wersja / data: 01/31.08.2017r.         

Nazwa  preparatu: TOTALSOIL                                    

Strona 1 z 8 

Na podstawie: Rozporządzenia Komisji WE 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.                                 

 

 

1.1. Identyfikacja produktu:     TOTALSOIL 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane: 
Aktywator wzrostu roślin, półprodukt do nawozów organiczno – mineralnych, oczyszczania 
ścieków, garbarstwa. 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 
Adres:  THE Sp. z o.o. 
            ul. Obłokowa 1, 66-415 Kłodawa 
Tel:  +48 791 01 01 03 
e-mail: biuro@totalhumus.pl 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego: 
998 – straż pożarna 
112 – ogólny numer alarmowy 
 
 
 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny: 

   Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: 
Produkt nie został zakwalifikowany jako niebezpieczny. 

 Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE:  
Produkt nie został zakwalifikowany jako niebezpieczny. 

 
2.2. Elementy oznakowania: 

  Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: 
Nie wymagane. 

   Zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE: 
Nie wymagane. 

2.3. Inne zagrożenia: 
Nie dotyczy 
 
 
3.1. Substancje: 
Nie dotyczy, produkt jest mieszaniną. 
 
3.2. Mieszaniny: 

   Klasyfikacja wg Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: 
Wodny ekstrakt węgla brunatnego. 

 Klasyfikacja wg Dyrektywy 67/548/EWG:  
Wodny ekstrakt węgla brunatnego. 

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 
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4.1. Opis środków pierwszej pomocy: 
W przypadku wdychania: W przypadku narażenia drogą oddechową wyprowadzić 
poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W razie konieczności 
skonsultować się z lekarzem. 
W przypadku kontaktu z oczami: Przemywać dużą ilością czystej wody przez 15 minut 
utrzymując powieki otwarte. W przypadku pojawienia się zaczerwienienia, bólu i zaburzenia 
wzroku, należy skonsultować się z okulistą. 
W przypadku kontaktu ze skórą: W razie kontaktu ze skórą należy zdjąć odzież, zmyć skórę 
dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skonsultować się             
z lekarzem. 
W przypadku spożycia: W momencie spożycia wypłukać usta wodą. W przypadku 
nieustających dolegliwości skontaktować się z lekarzem. Pokazać opakowanie lub etykietę. 
 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: 

 W przypadku kontaktu z oczami: ciecz lub opary mogą powodować zapalenie                               
lub podrażnienie spojówek 

 W przypadku kontaktu ze skórą: wielokrotny kontakt ze skórą powoduje zaczernienia                     
i wysuszenia 

  Spożycie: nudności, wymioty, trudności z oddychaniem, zawroty głowy 

  Wdychanie: zawroty głowy, uczucie senności 
 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym: 
W przypadku wątpliwości lub nasilających się objawów zawsze konsultować się z lekarzem.  
Osobie nieprzytomnej NIGDY nie podawać niczego doustnie. 
 
 
 
 
5.1. Środki gaśnicze: 
Proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piana odporna na alkohol, rozproszony strumień wody. 
Nie stosować wody w pełnym strumieniu! 
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: 
Podczas spalania mogą uwalniać się szkodliwe spaliny zawierające tlenek węgla. Unikać 
wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.  
 
5.3. Informacje dla straży pożarnej: 
Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru.  
 
 
 
 
 

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
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6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych: 
Zapoznać się ze środkami bezpieczeństwa zawartymi w sekcjach 7 i 8. 
 
6.2.  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 
W przypadku uwolnienia większych ilości produktu należy poczynić kroki w celu 
niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Powiadomić 
odpowiednie służby ratownicze. 
 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące                              
do usuwania skażenia: 
Małe ilości rozlanego produktu zetrzeć szmatą lub mopem; większą ilość substancji 
zabezpieczyć piaskiem lub innym obojętnym materiałem absorbującym, zebrać do pojemnika 
na odpady i usunąć zgodnie z rozporządzeniami lokalnymi. Pozostałości i zanieczyszczoną 
powierzchnię spłukać wodą. Stosować narzędzia nieiskrzące. 
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji: 
Dodatkowe informacje dotyczące środków ochrony indywidualnej oraz postępowania                      
z odpadami podano w sekcji 8 i 13. 
 
 
 
 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: 
Podczas stosowania i przechowywania przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zapewnić właściwą wentylację. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Nieużywane pojemniki 
trzymać szczelnie zamknięte. Usunąć źródło zapłonu, nie palić tytoniu. Dokładnie umyć ręce 
wodą po użyciu. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodności: 
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pozycji pionowej w miejscu niedostępnym 
dla dzieci. Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić                     
do rozlania. 
Stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami. 
 
7.3. Szczególne zastosowania końcowe: 
Chronić przed dziećmi. 
Stosować zgodnie z przeznaczeniem. 
 
 
 

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 

ŚRODOWISKA 

 

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE 
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8.1. Parametry dotyczące kontroli: 
Brak danych. 
 
8.2. Kontrola narażenia: 
Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) 
Ochrona dróg oddechowych: W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  
Ochrona rąk: W przypadku długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu używać 
odpornych na produkt rękawic ochronnych. Zaleca się regularną zmianę rękawic                                 
i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia oznak ich zużycia, uszkodzenia 
(rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie).  
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieosłonięte części ciała. 
Ochrona oczu: Okulary ochronne zgodnie z normą PN-EN:166:2005. 
 
 
 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych: 

Wygląd: ciemnobrązowa, czarna ciecz 
Zapach: charakterystyczny, zgodny ze wzorcem 
Próg zapachu: brak danych 
pH: 10,5 
Temperatura topnienia/ krzepnięcia:  brak danych 
Początkowa temperatura wrzenia: brak danych 
Zakres temperatur wrzenia: brak danych 
Temperatura zapłonu: brak danych 
Szybkość parowania: brak danych 
Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy 
Górna/dolna granica palności lub 
górna/dolna granica wybuchowości: 

nie dotyczy 

Prężność par: nie dotyczy 
Gęstość par: nie dotyczy 

Gęstość  (20OC): 0,997-1,002g/cm3 
Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: nie dotyczy 
Temperatura samozapłonu: brak danych 
Temperatura rozkładu: nie dotyczy 
Lepkość: brak danych 
Właściwości wybuchowe: nie dotyczy 
Właściwości utleniające: nie dotyczy 

 

9.2. Inne informacje:  Nie dotyczy. 

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI  FIZYKOCHEMICZNE 
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10.1. Reaktywność: 

Produkt słabo reaktywny: może reagować z kwasami, utleniaczami i nadtlenkami. 

10.2. Stabilność chemiczna: 

Produkt stabilny w przypadku stosowania i przechowywania w normalnych warunkach. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: 

Brak dostępnych danych. 

10.4. Warunki, których należy unikać: 

Unikać ekstremalnych temperatur, otwartych płomieni, nadmiernego ogrzewania. 

10.5. Materiały niezgodne: 

Brak dostępnych danych. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu: 

Brak dostępnych danych. 

 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych: 

a) toksyczność ostra;  Brak danych dotyczących samego produktu. 

b) działanie drażniące;  Brak danych dotyczących samego produktu. 

c)działanie żrące;  Brak danych dotyczących samego produktu. 

d) działanie uczulające; Brak danych dotyczących samego produktu. 

e) toksyczność dla dawki powtarzalnej;   Brak danych dotyczących samego produktu. 

f) rakotwórczość;  Brak danych dotyczących samego produktu. 

g) mutagenność;  Brak danych dotyczących samego produktu. 

h) szkodliwe działanie na rozrodczość;  Brak danych dotyczących samego produktu. 

 

 

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

 

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
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12.1. Toksyczność: 

Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu: 

Mieszanina łatwo biodegradowalna. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji: 

Brak danych. 

12.4. Mobilność w glebie: 

Brak danych. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: 

Brak danych. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania: 

Brak danych. 

 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów: 

Małe ilości produktu, w warunkach domowych, wylać do kanalizacji, przy jednoczesnym 
rozcieńczeniu dużą ilością wody. W przypadku większej ilości zaleca się gromadzenie 
odpadów i przekazanie ich do jednostki organizującej utylizację odpadów opakowaniowych.  

Opakowanie: Opróżniać opakowanie całkowicie, nie zdejmować etykiety. 

 

14.1. Numer UN (numer ONZ): Nie dotyczy. 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy. 

14.3. Klasa zagrożenia w transporcie: Nie dotyczy. 

14.4. Grupa pakowania: Nie dotyczy. 

14.5. Zagrożenie dla środowiska: Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: Brak dostępnych danych. 

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

 

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

 

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
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14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i Kodeksem IBC: 

Nie dotyczy. 

 

5.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 

dla substancji lub mieszaniny: 

• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, 

poz.84, z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu 

klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666; z 2004r. Dz.U. Nr 

243,poz. 2440oraz Dz.U.2007 Nr 174, poz.1222 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania 

opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych 

preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 53 poz.439). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia                             

w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833; z 2005 r. Dz.U. Nr 212, poz. 1769). 

• Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

• Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, 

poz. 638, 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. 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Brak oceny bezpieczeństwa dla mieszaniny. 

 

Wykaz zwrotów H zamieszczonych w sekcji 2 i 3 karty charakterystyki, oraz pełnego ich 

brzmienia: Brak 

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

 

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE 
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Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki oparte zostały na obecnym stanie 

naszej wiedzy, doświadczeniu i aktualnie obowiązujących przepisach. 

Karta charakterystyki nie jest świadectwem jakości produktu. Dane zawarte w Karcie należy 

traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w dystrybucji, stosowaniu, 

transporcie i przechowywaniu. 

Użytkownik produktu ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania 

informacji zawartych w Karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu. 

 

 


