
KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

 
 

Nazwa Preparatu:  UKORZENIACZ- KORZONEK PZ DS 
 

Data wydania (lub aktualizacji karty): 22.10.2004 r. 
Producent: Firma Handlow-Produkcyjna "ART-GARDEN" Rafał Kozioł, ul. Matejki 59, 43-600 

Jaworzno 
  tel./fax 0 32 753 12 57 
 
Telefony awaryjne:  Policja                          997 
                                 Straż pożarna              998 
                                 Pogotowie ratunkowe  999 
Tel.Ośrodków Toksykologicznych: 
Gdańsk (058) 301-65-16, Kraków (012) 411-99-99, Lublin (081)740-26-76, Łódź (042) 657-99-00,Poznań 
(061)847-69-46, Rzeszów (017)866-44-09, Sosnowiec (032)266-11-45, Warszawa (022)619-08-97, Wrocław 
(071)34-330-08 

 
 

 
1. Identyfikacja preparatu 
 

Nazwa handlowa:  UKORZENIACZ KORZONEK PZ DS 
Zastosowanie: środek ochrony roślin z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin przeznaczony dla 

ogrodnictwa do przyspieszania ukorzeniania sadzonek roślin ozdobnych. 
 
 

 
2. Skład i informacje o składnikach 
 

Niebezpieczne składniki: 
 
 
 

Nazwa pol. Nr CAS Nr. WE Nr. index Symbol 
zagrożenia 

Hasła ryzyka Stężenie w 
preparacie 

kaptan 
N-(trichlorometylosulfanylo)-
cykloheks-4-eno-1,2-
dikarboksyimid) 

133-06-2 205-087-0 613-044-00-6 T, Xi R23-40-41-43-
50 

1% 

* kaptan w formie  preparatu Kaptan Zaw. 50 WP 
 
Pozostałe składniki niebędące substancjami niebezpiecznymi: 

1. substancja biologicznie czynna: kwas  1-naftylooctowy  NAA (CAS 86-87-3) zawartość w preparacie – 
0,2% 

2. wypełniacze (głównie talk- ok. 98%) 
 
 
 

3. Identyfikacja zagrożeń 
 
Zagrożenie dla zdrowia:  

Nie stanowi  zagrożenia  dla ludzi jeśli jest stosowany zgodnie z zaleceniami 
Zagrożenia dla środowiska (w razie wypadku/rozlania):  

R52 Działa szkodliwie na organizmy wodne. 
 
 
 



4. Pierwsza pomoc 
 
Zalecenie ogólne: usunąć poszkodowanego z miejsca zagrożenia; w przypadku podejrzenia zatrucia –wezwać 
lekarza pokazując etykietę środka. 
W przypadku zanieczyszczenia skóry :  natychmiast zdjąć skażoną odzież,  a skórę   dokładnie umyć wodą z 
mydłem i spłukać dużą ilością wody. 
W przypadku zanieczyszczenia oczu -  natychmiast wypłukać dużą ilością wody pitnej, również pod powiekami, 
przez co najmniej 15 minut.  
W przypadku połknięcia – upewnić się czy drogi oddechowe są drożne, spowodować wymioty,  zasięgnąć 
pomocy lekarskiej, pokazać lekarzowi etykietę środka lub kartę charakterystyki. Nigdy nie podawać nic doustnie 
osobie nieprzytomnej. 
Uwagi dla lekarza: leczyć objawowo 
 
 
 

 5. Postępowanie w przypadku pożaru 
 
Preparat jest niepalny. Jeżeli znajdzie się w strefie pożaru może wydzielać szkodliwe i toksyczne 
opary.(chlorowodór, tlenki węgla, siarki) 
W przypadku pożaru opakowań gasić gaśnicą śniegową, proszkową lub wodą. 
Sprzęt ochronny: w przypadku dużego pożaru stosować ubranie ochronne oraz butlowy aparat powietrzny. 
 
 
 

 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia się do  
środowiska 

 
Środki ochrony osobistej:  używać odzieży ochronnej; skażoną odzież zdjąć, wyprać w zwykłej pralce po 
wstępnym przepłukaniu wodą. Skórę wypłukać dużą ilością wody i wymyć wodą z mydłem. 
Sposoby usuwania i oczyszczania miejsca wypadku: 
Rozsypany  środek oraz znajdujący się w uszkodzonych opakowaniach zebrać do   szczelnie zamykanego 
kontenera, pojemnika itp. z polietylenu. Szczelnie zamknąć pojemnik, oznakować i zwrócić do producenta lub 
usunąć zgodnie z obowiązującym ustawodastwem.     
Środki ochrony środowiska:  w przypadku uwolnienia się większych ilości środka należy podjąć odpowiednie 
działania aby niedopuścić do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. 
Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do kanalizacji. 
 
 
 

 7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie 
 
Obchodzenie się z preparatem: 
Unikać kontaktu z oczami i skórą; w czasie używania nie jeść nie pić i nie palić tytoniu 
Przechowywanie:  
Środek należy przechowywać w suchych, przewiewnych magazynach w temperaturze 0-30

0
C, z dala od  środków 

spożywczych, pasz i naczyń na żywność, źródeł  ciepła i otwartego ognia w miejscach nie nasłonecznionych   
niedostępnych dla dzieci. 
 Środek jest niepalny i niewybuchowy. 
 
 
 

 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 
 
Najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy: 
NDS dla kaptanu: 5 mg/m

3
 

NDS dla pyłu talku:  pył całkowity 4 mg/m
3
 

   pył respirabilny 1mg/m
3
   

(wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r.; Dz.U. Nr. 217 z 
18.12.2002.r.poz.1883) 
 

 



Osobiste wyposażenie ochronne: 
- Dróg oddechowych: zalecane tylko w przypadku zapylenia, stosować wówczas maskę przeciwpyłową. 
- Oczu: zalecane okulary ochronne pyłoszczelne lub ochrona twarzy 
- Rąk: zalecane  rękawice gumowe lub z PCV. 

 

Techniczne środki ochronne: 
Stosować wentylację pomieszczeń 

 
 
 

 9.Właściwości fizykochemiczne 
 
Postać: proszek 
Barwa: jasno -szara 
Zapach: słaby, charakterystyczny dla chemikaliów (kaptanu) 
Wartość pH: 5-7 – 10%-owa zawiesina  w wodzie destylowanej 
Temperatura krystalizacji:  brak danych 
Temperatura topnienia: brak danych 
Temperatura zapłonu:  niepalny 
Gęstość:  brak danych 
Rozpuszczalność: wodzie – nierozpuszczalny 
 

 
 

 10. Stabilność i reaktywność 
 
Stabilny w normalnych warunkach. 
Substancje, których należy unikać: alkalia 
Warunki których należy unikać: wysoka temperatura, wilgoć. 
 
 
 

 11. Informacje toksykologiczne 
 
toksycznośc ostra doustna (p.o.): powyżej 2000 mg/kg m.c. (szczur) 
 
 
 

 `12. Informacje ekologiczne 
 
toksyczność dla rozwielitek: 
Daphnia magna Straus  EC50/48 h = 625,1 mg/l 
 
 dane dla Kaptanu 50 WP: 

toksyczność dla ryb:  LC50 po 96 h wynosi 0,42 mg/l dla pstraga 
         0,76 mg/l dla karpia 
toksyczność dla rozwielitki:  EC50 po 48 h wynosi  5,70  mg/l  
toksyczność dla glonów:  IC50 po 72 h wynosi 44,46 mg/l 

 
biodegradacja: kaptan  – nie jest trwały w glebie, okres połowicznego rozkładu 1-10- dni w różnych  

warunkach glebowych. 
 
 
 

13. Postępowanie z odpadami 
 

Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Produkt: nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych oraz gleby. 
Unieszkodliwienie przeprowadzić w specjalistycznym zakładzie  
(Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001, Dz.U. Nr 62, poz 628 i Dz. U.Nr 100 poz. 1085 z 2001 r.  wraz z 
późniejszymi zmianami) 



Opakowania: postępować  zgodnie z przepisami o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Ustawa o 
opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11.05.2001 r Dz. U. Nr 63, poz. 638 z 2001 r wraz 
późniejszymi zmianami).  
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań do innych celów, w tym także traktowania ich jako 
surowce wtórne. 
 

 
 

14. Informacje o transporcie 
 
Klasa ADR: 9 
 UN 3077 
Materiał Zagrażający Środowisku, stały,  I.N.O. 
Grupa opakowań: III   
 
 
 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 

Informacje zwarte w niniejszej karcie są zgodne z. 
1. Rozporządzeniem MRiRW w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie 

środków ochrony roślin do obrotu i stosowania z dnia 5 marca 2002 r. (Dz.U.Nr24, poz 250). 
2.  Rozporządzeniem MZ w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 

niebezpiecznego z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz.U.Nr 140, poz.1171) 
3. Rozporządzeniem MZ w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i 

oznakowaniem.z dnia 2 września 2003 r. (Dz.U. nr.199, poz.1948) 
4. Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001, Dz.U. Nr 62, poz 628 i Dz. U.Nr 100 poz. 1085 z 2001 r.  

wraz z późniejszymi zmianami 
5. Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11.05.2001 r Dz. U. Nr 63, poz. 638 z 

2001 r wraz późniejszymi zmianami. 
6. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. 
Nr. 217 z 18.12.2002.r.poz.1883). 

 
Symbole niebezpieczeństwa 
 (R 52)  Działa szkodliwie na organizmy wodne. 
 
Symbole bezpiecznego postępowania: . 

(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 

(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 
(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. 
S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to 
możliwe, należy pokazać etykietę). 
 
  
 

 16. Inne informacje 
 

Powyższe informacje opracowano na podstawie najnowszej naszej wiedzy i opisują wyrób z punktu widzenia 
wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad postępowania.  Nie powinny być 
one jednak interpretowane jako gwarancja specyficznych własności wyrobu. 

 


