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Sekcja 1. Identy�kacja substancji/mieszaniny i identy�kacja przedsiębiorstwa  

 1.1. Identyfikator produktu 

  
FANTASTICK 

 1.2. Istotne zidentyfikowane 
zastosowania substancji lub 
mieszaniny oraz 
zastosowania odradzane 

ŚRODEK POMOCNICZY    

 1.3. Dane dotyczące 
dostawcy karty 
charakterystyki 

 
  

Dostawca: 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

AGRICIS 

UI. Kepna 2b, lok 83 

03-730 WARSZAWA 

POLSKA 

Tel.: +48 606 494 550 

e-mail: g.bloyet@yahoo.fr 

 

 

 1.4. Numer telefonu 
alarmowego 

Numer telefonu alarmowego we Francji to numer ORFILA (INRS-Narodowy 
Instytut Badań Naukowych): + 33 (0)1 45 42 59 59. Dzwoniąc na ten numer 
można uzyskać dane teleadresowe wszystkich francuskich centrów 
antytoksycznych. Centra antytoksyczne i zapobiegania toksyczności 
udzielają bezpłatnej pomocy lekarskiej (poza kosztem połączenia), 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Aby dowiedzieć się jaki jest awaryjny 
numer telefonu w Państwa kraju, prosimy skontaktować się z odpowiednimi 
władzami lokalnymi i zapoznać  się ze stroną internetową ECHA (European 

 :)ycnegA slacimehC
http://echa.europa.eu/en/web/guest/support/helpdesks/national-
helpdesks/list-of-national-helpdesks 

 



KARTA CHARAKTERYSTYKI 
Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami 
 

   
Aktualizacja: 11/02/2014 Strona: 2/13 
Wersja: 1 (zastępuje poprzednie wersje) 

Nazwa produktu:                                        FANTASTICK 
  

Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń 

 2.1. Klasyfikacja substancji 
lub mieszaniny 

Klasyfikacja wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE: 
Niesklasyfikowana 

Kody klas i kategorie zagrożeń, Rozporządzenie (WE) NR 1272/2008 (CLP): 
Niesklasyfikowana 

 2.2. Elementy oznakowania 

 

Oznakowanie wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP): 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: Brak 

Hasła ostrzegawcze: Brak 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Brak 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę 
oczu/ochronę twarzy.  

Dodatkowe zwroty informujące o zagrożeniach: 

EUH208 – Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować 
wystąpienie reakcji alergicznej. 

EUH210 – Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 

 2.3. Inne zagrożenia Może wywołać podrażnienie oczu. 

Może wywołać podrażnienie skóry. 

W przypadku połknięcia dużych ilości może powodować mdłości i 
dolegliwości gastryczne. 

W przypadku dostania się do dróg oddechowych, w zależności od ilości, 
może powodować podrażnienia. 
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Sekcja 3. Skład/informacja o składnikach  

 3.2. Mieszaniny  

 Charakterystyka chemiczna: Mieszanina 

Nazwa chemiczna Numery  

Indeks / CAS / WE / 
Rejestracja 

Klasyfikacja 
67548/EWG 

Klasyfikacja  

Rozporządzenie WE 
nr 1272/2008 

Stężenie %  

Guma arabska 9000-01-5 - - < 18.5%  

Polimer winylowy 9002-89-5 - - 11 % 

Metanol 

603-001-00-X 

67-56-1 

200-659-6 

F - R11 

T - R23/24/25 -
39/23/24/25 

Flam. Liq. 2; H225 

Acute Tox. 3; H331 

Acute Tox. 3; H311 

Acute Tox. 3; H301 

STOT SE 1; H370 

< 0,4 % 

1,2-benzoizotiazol-
3(2H)-on 

613-088-00-6 

2634-33-5 

220-120-9 

Xn - R22 

Xi - R38; R41 

R43 

N - R50 

Acute Tox. 4; H302 

Skin Irrit. 2; H315 

Eye Dam. 1; H318 

Skin Sens. 1; H317 

Aquatic Acute 1; H400 

< 0,05 % 

 

 

 

Pełna treść zwrotów –R wymienionych w tym rozdziale - patrz sekcja 16. 
Pełna treść zwrotów –H wymienionych w tym rozdziale - patrz sekcja 16. 
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Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy 

 4.1. Opis środków pierwszej 
pomocy 

Rady ogólne: W przypadku poważnych lub trwałych dolegliwości należy 
skontaktować się z lekarzem lub wezwać pomoc medyczną.  

Kontakt z oczami: Dokładnie i obficie spłukać wodą, przytrzymując otwarte powieki (przez 
minimum 15 minut). W przypadku pojawienia się podrażnienia zasięgnąć 
porady okulisty. 

W przypadku kontaktu ze 
skórą: 

Zdjąć zabrudzoną odzież, obmywać części ciała, które miały kontakt z 
substancją za pomocą mydła lub delikatnego detergentu i dużej ilości wody 
przez przynajmniej 15 minut. W przypadku pojawienia się podrażnień, 
skonsultować się z lekarzem. 

Wdychanie: Jeżeli doszło do przedostania się oparów do dróg oddechowych, 
wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i położyć. Skontaktować 
się z lekarzem, jeżeli wystąpią problemy z oddychaniem lub dolegliwości 
będą się utrzymywać. 

Połknięcie: Jeśli poszkodowany jest przytomny, wypłukać usta wodą. Nie próbować 
wymiotować. Natychmiast skontaktować się z lekarzem lub centrum 
antytoksycznym (pokazać niniejszą Kartę charakterystyki produktu lub jego 
etykietę). 

Ochrona osób udzielających 
pomocy: 

W razie wypadku: Pamiętać o zabezpieczeniu osób udzielających pierwszej 
pomocy. Zastosować środki ochrony indywidualnej. Patrz sekcja 8. 

 4.2. Najważniejsze ostre i 
opóźnione objawy oraz 
skutki narażenia 

Może wywołać podrażnienie oczu. 

Może wywołać podrażnienie skóry. 

W przypadku połknięcia dużych ilości może powodować mdłości i 
dolegliwości gastryczne. 

W przypadku dostania się do dróg oddechowych, w zależności od ilości, 
może powodować podrażnienia. 

 4.3. Wskazania dotyczące 
wszelkiej natychmiastowej 
pomocy lekarskiej i 
szczególnego postępowania 
z poszkodowanym 

Dane niedostępne. 
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Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 5.1. Środki gaśnicze  

Odpowiednie środki gaśnicze: Rozpylona woda z dodatkami, proszek chemiczny, pianka chemiczna, 
gaśnica z CO2. 

Środki gaśnicze, których nie 
wolno stosować ze względów 
bezpieczeństwa: 

Nie wolno stosować wody w postaci silnego strumienia. 

 5.2. Szczególne zagrożenia 
związane z substancją lub 
mieszaniną 

W razie pożaru, produkt może wydzielać niebezpieczne składniki rozkładu, 
takie jak tlenek i dwutlenek węgla. W przypadku pożaru mogą tworzyć się 
toksyczne i korozyjne opary (tlenki azotu, dwutlenek siarki, itp.). 

 5.3. Informacje dla straży 
pożarnej 

Schłodzić opakowania wystawione na działanie płomieni za pomocą 
rozpylonej wody. Zapobiec przedostaniu się strumieni wypływających po 
walce z pożarem do studzienek kanalizacyjnych, cieków wodnych lub wód 
podziemnych.  Przebywając w strefie zagrożenia należy być wyposażonym 
w odzież do ochrony chemicznej (odzież ochronną, rękawice, obuwie 
ochronne) i indywidualny aparat tlenowy. Nie pozwalać na przedostanie się 
wody z gaszenia pożaru do studzienek kanalizacyjnych lub cieków wodnych. 

 
Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

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

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Oddalić lub usunąć wszelkie źródła iskier 
lub zapłonu.  

W przypadku osób nie udzielających pierwszej pomocy: Należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. Patrz sekcja 8 dotycząca wyposażenia ochrony 
indywidualnej.  
 
W przypadku osób udzielających pierwszej pomocy: Należy zapewnić 
odpowiednią wentylację pomieszczeń. Zabezpieczyć personel interwencyjny 
zapewniając rękawice, obuwie ochronne… 

 6.2. Środki ostrożności w 
zakresie ochrony 
środowiska 

Zapobiec przedostaniu się i rozprzestrzenianiu substancji w studzienkach 
kanalizacyjnych, ciekach wodnych, wodach podziemnych i glebach. Nie 
odprowadzać wody pochodzącej z mycia do ścieków. Nie wyrzucać 
zebranego produktu do środowiska. 

W przypadku zanieczyszczenia środowiska (gleba, kanały, ścieki, wody 
powierzchniowe lub podziemne) należy poinformować odpowiednie organy 
administracyjne. 

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

Niewielka ilość: Zastosować obojętny pochłaniacz, aby wchłonął rozlaną 
ciecz. Zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku z właściwą etykietą. 
Zamknąć pojemnik przed usunięciem substancji. 

Duża ilość: Zatrzymać wyciek, jeśli czynność ta nie jest niebezpieczna. 
Zatamować. Zassać tyle cieczy ile to możliwe za pomocą pompy. 
Zastosować obojętny pochłaniacz, aby wchłonął pozostałą ilość cieczy. 
Zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku z właściwą etykietą. Zamknąć 
pojemnik przed usunięciem substancji.  

 

 6.4. Odniesienia do innych 
sekcji 

Informacje dotyczące postępowania, patrz rozdział 7. Informacje dotyczące 
wyposażenia ochrony indywidualnej, patrz rozdział 8. Informacje dotyczące 
usuwania, patrz rozdział 13. 
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Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności 
dotyczące bezpiecznego 
postępowania 

Należy przewidzieć ogólną, odpowiednio dostosowaną wentylację. 
Przestrzegać zasad higieny. 

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie połykać. Nie palić, nie jeść i nie pić 
podczas stosowania.  

Przechowywać z dala od jedzenia i picia w tym pasz zwierzęcych. 

Używać środków ochrony indywidualnej (odpowiednie rękawice, okulary 
zabezpieczające przed rozbryzgami, odpowiednia odzież robocza) zgodnie z 
dobrymi praktykami w zakresie higieny przemysłowej (patrz rubryka 8). 

 7.2. Warunki bezpiecznego 
magazynowania, łącznie z 
informacjami dotyczącymi 
wszelkich wzajemnych 
niezgodności 

Środki techniczne/Warunki składowania:  

Składować w pomieszczeniu chłodnym i dobrze wentylowanym. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dużym 
upałem oraz bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.  

Wykonać testy lub skontaktować się z producentem w celu uzyskania 
zaleceń dotyczących zastosowania produktu. 

Substancje, których należy unikać: Silne utleniacze, kwasy i silne środki 
zasadowe. 

 

 7.3. Szczególne 
zastosowanie(-a) końcowe 

Dane niedostępne. 
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Sekcja 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 8.1. Parametry dotyczące 
kontroli 

 

Wartości graniczne narażenia zawodowego:  

Metanol: 

NDS: 200 ppm = 260 mg/m
3
 (ŹRÓDŁO: INRS) 

NDSCh (lub NDSP): 1000 ppm = 1300 mg/m
3
 (ŹRÓDŁO: INRS) 

 

 8.2. Kontrola narażenia  

Środki techniczne: Należy przewidzieć ogólną, odpowiednio dostosowaną wentylację. 

Wyposażenie ochrony 
indywidualnej: 

Przed użyciem środków ochrony indywidualnej należy zamontować 
wszystkie środki ochrony zbiorowej i zastosować je. Używać czystego 
sprzętu ochrony indywidualnej, w dobrym stanie. 

Ochrona przed wdychaniem: W przypadku niewystarczającej wentylacji należy założyć odpowiedni aparat 
tlenowy. Maska przeciwgazowa filtracyjna typ A/P2 (zgodnie z normą EN 
141/EN143). 

Ochrona oczu:  Nosić elementy ochrony oczu, w tym okulary i osłonę twarzy odporną na 
działanie produktów chemicznych (EN166). 

Ochrona dłoni: Stosować co najmniej rękawice odporne i szczelne na produkty chemiczne 
(zgodnie z normą EN 374). Stosowanie tego produktu sprawia, że rodzaj 
materiału i grubość rękawic, jak również czas przebicia materiału, z którego 
zrobione są rękawice powinny być określone po uprzedniej dogłębnej 
analizie stanowiska pracy, która powinna zakończyć się jasnym określeniem 
warunków użytkowania oraz możliwie najbardziej precyzyjną oceną. Wybór 
rękawic powinien zatem odbywać się w porozumieniu z producentem 
wyposażenia ochrony indywidualnej. Ze względu na liczne warunki 
narażenia, użytkownik powinien przyjmować za znaczenie krótszy 
rzeczywisty czas stosowania rękawic ochronnych przed produktami 
chemicznymi niż przewidywany okres ich trwałości. Należy bezwzględnie 
przestrzegać zaleceń producenta, w szczególności dotyczących minimalnej 
grubości oraz minimalnego okresu trwałości. Powyższe informacje nie mogą 
zastępować testów zgodności wykonanych przez użytkowników końcowych. 
Stopień ochrony jaką zapewniają rękawice zależy od warunków użytkowania 
substancji/mieszaniny. Materiał zastosowany do produkcji rękawic: Kauczuk, 
nitryl. 

Środki w zakresie higieny: Nie jeść, nie pić i nie palić w miejscu pracy. Po każdym dotknięciu 
substancji, należy umyć ręce. 

Ochrona ciała: Ochronna odzież robocza. 

Kontrole narażenia związane 
z ochroną środowiska: 

Zapobiec przedostaniu się i rozprzestrzenianiu substancji w studzienkach 
kanalizacyjnych, ciekach wodnych, wodach podziemnych i glebach. 

 

 

Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 
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 9.1. Informacje na temat 
podstawowych właściwości 
fizycznych i chemicznych 

 

Postać Lepka ciecz. 

Barwa Brązowa. 

Zapach Charakterystyczny. 

pH Dane niedostępne 

Punkt/Zakres temp. topnienia Dane niedostępne. 

Punkt/Zakres temp. wrzenia Dane niedostępne. 

Punkt zapłonu Dane niedostępne. 

Stopień parowania Dane niedostępne. 

Palność (ciało stałe, gaz) Nie ma zastosowania. 

Górne granice wybuchowości Dane niedostępne 

Dolne granice wybuchowości Dane niedostępne 

Ciśnienie pary Dane niedostępne. 

Gęstość pary Dane niedostępne. 

Gęstość Dane niedostępne 

Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalna. 

Logarytm Pow Dane niedostępne. 

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on Logarytm Pow: 0,4. 

Temperatura samozapłonu Dane niedostępne. 

Lepkość, kinematyczna Dane niedostępne 

Lepkość, dynamiczna Dane niedostępne. 

Właściwości wybuchowe Dane niedostępne. 

Właściwości utleniające Dane niedostępne 

9.2. Inne informacje Dane niedostępne 

 

 
 

Sekcja 10. Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność W przypadku tego produktu brak danych dotyczących specyficznych badań 
nad reaktywnością.  

10.2. Stabilność chemiczna Produkt stabilny w normalnych warunkach użytkowania i przechowywania. 

10.3. Możliwość 
występowania 
niebezpiecznych reakcji 

Dane niedostępne. 

10.4. Warunki, których 
należy unikać 

Unikać kontaktu z niekompatybilnymi materiałami. Wysokie temperatury. 
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10.5. Materiały niezgodne Silne utleniacze, kwasy i silne środki zasadowe.  

10.6 Niebezpieczne 
produkty rozkładu 

W razie pożaru, produkt może wydzielać niebezpieczne składniki rozkładu 
takie jak tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, itp. 

 

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne 

 11.1. Informacje dotyczące 
skutków toksykologicznych 

 

Toksyczność ostra Zgodnie z naszą wiedzą (oraz biorąc pod uwagę skład) niniejszy produkt nie 
jest klasyfikowany w tej kategorii zagrożeń. 

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on Doustnie DL50: 1150 mg/kg (Mysz) - 1020 mg/kg (Szczur) 

Przez skórę DL50 > 2000 mg/kg (Szczur) 

Działanie żrące/drażniące na 
skórę 

Zgodnie z naszą wiedzą (oraz biorąc pod uwagę skład) niniejszy produkt nie 
jest klasyfikowany w tej kategorii zagrożeń. 

Poważne uszkodzenia 
wzroku/podrażnienia oczu 

Zgodnie z naszą wiedzą (oraz biorąc pod uwagę skład) niniejszy produkt nie 
jest klasyfikowany w tej kategorii zagrożeń. 

Działanie uczulające na drogi 
oddechowe lub skórę 

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji 
alergicznej. 

Działanie mutagenne na 
komórki rozrodcze 

Zgodnie z naszą wiedzą (oraz biorąc pod uwagę skład) niniejszy produkt nie 
jest klasyfikowany w tej kategorii zagrożeń. 

Działanie rakotwórcze Zgodnie z naszą wiedzą (oraz biorąc pod uwagę skład) niniejszy produkt nie 
jest klasyfikowany w tej kategorii zagrożeń. 

Działanie toksyczne na 
rozrodczość 

Zgodnie z naszą wiedzą (oraz biorąc pod uwagę skład) niniejszy produkt nie 
jest klasyfikowany w tej kategorii zagrożeń. 

Specyficzne działanie 
toksyczne na niektóre 
narządy docelowe — 
narażenie jednorazowe 

Zgodnie z naszą wiedzą (oraz biorąc pod uwagę skład) niniejszy produkt nie 
jest klasyfikowany w tej kategorii zagrożeń. 

Specyficzne działanie 
toksyczne na niektóre 
narządy docelowe — 
narażenie powtarzane  

Zgodnie z naszą wiedzą (oraz biorąc pod uwagę skład) niniejszy produkt nie 
jest klasyfikowany w tej kategorii zagrożeń. 

Zagrożenie spowodowane 
aspiracją 

Zgodnie z naszą wiedzą (oraz biorąc pod uwagę skład) niniejszy produkt nie 
jest klasyfikowany w tej kategorii zagrożeń. 

Informacje na temat 
możliwych dróg narażenia: 

 

Wdychanie W przypadku dostania się do dróg oddechowych, w zależności od ilości, 
może powodować podrażnienia. 

Kontakt ze skórą Może wywołać podrażnienie skóry. 

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji 
alergicznej. 

Kontakt z oczami Może wywołać podrażnienie oczu. 

Spożycie W przypadku połknięcia dużych ilości może powodować mdłości i 
dolegliwości gastryczne. 
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 Główne objawy: Może wywołać podrażnienie oczu. 

Może wywołać podrażnienie skóry. 

W przypadku połknięcia dużych ilości może powodować mdłości i 
dolegliwości gastryczne. 

W przypadku dostania się do dróg oddechowych, w zależności od ilości, 
może powodować podrażnienia. 

 
Sekcja 12. Informacje ekologiczne 

 12.1. Toksyczność Dane niedostępne. 

 

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on CE0 / 48 h: 1,0 mg/l (Daphnia magna) 

CE50 / 16 h: 0,4 mg/l (Pseudomonas putida) 

CE50 / 48 h: 1,5 mg/l (Daphnia magna) 

CE50 / 96 h: 0,055 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) 

CL50 / 96 h: 3,4 mg/l (Lepomis macrochirus) - 1,3 mg/l (Oncorhynchus 
mykiss) 

NOEC: 0,092 mg/l (Algae) 

 12.2. Trwałość i zdolność do 
rozkładu 

Dane niedostępne. 

 

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on Produkt biodegradowalny w granicach minimalnego stężenia hamującego: 
90% 

 12.3. Zdolność do 
bioakumulacji 

Dane niedostępne. 

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on Biorąc pod uwagę współczynnik podziału oktanol/woda, akumulacja w 
organizmach nie jest możliwa: Logarytm Pow: 0,4. 

 12.4. Mobilność w glebie Dane niedostępne. Rozpuszczalny w wodzie. 

 12.5. Wyniki oceny 
właściwości PBT i vPvB 

Dane niedostępne. 

 12.6. Inne szkodliwe skutki 
działania 

Dane niedostępne. 

 
Sekcja 13. Postępowanie z odpadami 

 13.1. Metody 
unieszkodliwiania odpadów 

Usuwać zgodnie z Dyrektywami Europejskimi dotyczącymi odpadów i 
odpadów niebezpiecznych. Utylizować zawartość/zbiornik w uprawnionym 
zakładzie zajmującym się spalaniem odpadów. 

Skażone opakowania Puste opakowania powinny być przekazywane do uprawionej jednostki 
utylizującej odpady w celu powtórnego przetworzenia lub zniszczenia. 
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Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu 

 
Przepisy prawne 

dotyczące transportu 

 

ADR / RID  IMDG IATA 

14.1 Numer UN (numer 
ONZ) 

Produkt ten nie jest produktem niebezpiecznym  
zgodnie z przepisanymi odnoszącymi się do transportu. 

14.2 Prawidłowa 
nazwa przewozowa 
UN 

14.3 Klasa(-y) 
zagrożenia w 
transporcie 

14.4 Grupa pakowania 

14.5 Zagrożenia dla 
środowiska 

14.6 Szczególne 
środki ostrożności dla 
użytkowników 

14.7 Transport luzem 
zgodnie z 
załącznikiem II do 
konwencji MARPOL 
73/78 i kodeksem IBC 
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Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

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

Dane niedostępne. 

 15.2. Ocena  
 bezpieczeństwa 
chemicznego 

Dane niedostępne. 

Sekcja 16. Inne informacje 

 Zwroty H i R dotyczące 
zagrożeń wymienionych w 
rozdziale 3: 

 

  

R22 Działa szkodliwie po połknięciu 

R23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po 
połknięciu 

R38 Działa drażniąco na skórę 

R39/23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po 
połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian 
w stanie zdrowia 

R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu 

R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą 

R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

  

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

H301 Działa toksycznie po połknięciu. 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. 

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania. 

H370 Powoduje uszkodzenie narządów  

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

  



KARTA CHARAKTERYSTYKI 
Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami 
 

   
Aktualizacja: 11/02/2014 Strona: 13/13 
Wersja: 1 (zastępuje poprzednie wersje) 

Nazwa produktu:                                        FANTASTICK 
  

Ostrzeżenie: Informacje podane w niniejszym dokumencie opierają się na dostępnych 
danych. Nie stanowią jednak żadnej gwarancji, domniemanej czy wyraźnej, 
dotyczącej precyzyjności danych lub wyników uzyskanych na ich podstawie. 
Biorąc pod uwagę fakt, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie 
mogą być stosowane w warunkach, których nie jesteśmy w stanie 
kontrolować, nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za ich zastosowanie. 

 


