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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Postać produktu : Mieszanina
Nazwa : PHYSIOMAX 975
Kod produktu : PHYSIOMAX975

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Zastosowanie substancji/mieszaniny : Nawozy dla rolnictwa

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca
Timac Agro Polska sp. z.o.o 
Niepruszewo, ul. Kasztanowa 4
64-320 Buk - POLSKA
T +48 61 899 44 20 - F +48 61 899 44 23
info-fds@roullier.com - www.timacagro.pl

Producent
TIMAC AGRO Düngemittelproduktions und Handels GmBH
Industriegelände Pischelsdorf
A-3435 ZWENTENDORF - Österreich
T +43 227770194324 
sds-info@at.timacagro.com

 

1.4. Numer telefonu alarmowego

Kraj Organ/Spółka Adres Numer telefonu pogotowia
Europe/Middle-East/Africa 3E (24h/7d) +1-760-476-3961

(Access code : 333021)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszanina: SDS < 2015 : Show CLP information only
Nie sklasyfikowany

 

2.2. Elementy oznakowania
Nie sklasyfikowany.

2.3. Inne zagrożenia
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1. Substancja
Nie dotyczy

3.2. Mieszanina

Mieszanina ta nie zawiera żadnej substancji, jaką należałoby wymienić zgodnie z punktem 3.2 załącznika II rozporządzenia REACH.
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Zapewnić oddychanie świeżym powietrzem. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć 

porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Płukać obficie wodą. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić 

się pod opiekę lekarza.
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Natychmiast płukać przez dłuższą chwilę w wodzie trzymając powieki szeroko rozwarte. W 

przypadku pojawienia się podrażnienia zasięgnąć porady okulisty.
Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Jeżeli osoba jest całkowicie przytomna, podać do picia letnią wodę (1/2 litra). Nigdy niczego nie 

podawać do picia, jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny. NIE wywoływać wymiotów. 
Skonsultować się z lekarzem.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak dodatkowych informacji
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4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze : Pianka, proszek, dwutlenek węgla (CO2), rozpylana woda.
Nieodpowiednie środki gaśnicze : Żadne(a).

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Zagrożenie pożarowe : Niepalny.

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Inne informacje : Unikać spuszczania wody popożarowej do kanalizacji.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogólne środki zaradcze : Zobacz rubrykę 8, jeżeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie należy stosować. 

Unikać zanieczyszczenia oczu.

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Brak dodatkowych informacji

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy
Brak dodatkowych informacji

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie dopuścić do rozlania dużych ilości jako takich do środowiska i nie wylewać do kanałów ściekowych ani rzek.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Metody oczyszczania : Zebrać wyciek. Starannie zebrać pozostałości. Umieścić wchłonięty produkt w zamykanym 

pojemniku. Produkt ten wraz z opakowaniem powinien być usunięty w bezpieczny sposób 
zgodnie z miejscowymi przepisami. Płukać zanieczyszczone powierzchnie wodą z mydłem.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania

: Niekonieczne w zalecanych warunkach użytkowania i przechowywania.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
Miejsce przechowywania : Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Przechowywać 

chroniąc przed ciepłem/wilgocią.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli

Dodatkowe wskazówki : Na mieszance nie przeprowadzono dotąd żadnych badań.
8.2. Kontrola narażenia

Ochrona rąk : Rękawice z kauczuku butylowego. Rękawice z lateksu

Ochrona wzroku : Stosować okulary ochronne, jeżeli istnieje ryzyko kontaktu z oczami z powodu odprysków

Ochrona skóry i ciała : W normalnych warunkach użytkowania nie jest zalecana żadna odzież specjalna ani ochrona 
skóry

Ochrona dróg oddechowych : W normalnych warunkach użytkowania przy odpowiedniej wentylacji nie jest wymagany żaden 
sprzęt ochrony dróg oddechowych

Inne informacje : Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Umyć ręce po każdym 
kontakcie z produktem. Nie jeść i nie pić oraz nie palić podczas używania produktu.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan skupienia : Ciało stałe

 

Barwa : Jasnobeżowy.
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Zapach : bez zapachu.
 

Próg zapachu : Nie dotyczy
 

pH : 8 - 10
 

Szybkość parowania względne (octan butylu=1) : Brak danych
 

Temperatura topnienia : Brak danych
 

Temperatura krzepnięcia : Brak danych
 

Temperatura wrzenia : Nie dotyczy
 

Temperatura zapłonu : Brak danych
 

Temperatura samozapłonu : Brak danych
 

Temperatura rozkładu : Brak danych
 

Łatwopalność (ciało stałe, gaz): : Brak danych
 

Ciśnienie pary : Brak danych
 

Gęstość względna pary w temp. 20  °C : Brak danych
 

Gęstość względna : Brak danych
 

Masa właściwa : 1300 - 1400 kg/m³
Rozpuszczalność : Rozpuszczalny w kwasach.

 

Log Pow : nie określono
 

Log Kow : nie określono
Lepkość, kinematyczna : Brak danych

 

Lepkość, dynamiczna : Brak danych
 

Właściwości wybuchowe : Nie dotyczy.
 

Właściwości utleniające : Brak danych
 

Granica wybuchowości : Nie dotyczy
Nie dotyczy
 

9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Brak dodatkowych informacji

10.2. Stabilność chemiczna
Stabilny w normalnych warunkach użycia.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Brak dodatkowych informacji

10.4. Warunki, których należy unikać
Brak w przypadku normalnego użytkowania.

10.5. Materiały niezgodne
Żadne, zgodnie z posiadaną wiedzą.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
W razie pożaru: patrz rubryka 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra : Ze wzgledu na sklad mieszanki nie jest klasyfikowany jako toksyczny droga doustna (metoda 

konwencjonalne)

Działanie żrące/drażniące na skórę : Wielokrotny lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować podrażnienie
Na mieszance nie przeprowadzono dotąd żadnych badań.
pH: 8 - 10

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące 
na oczy

: Wytworzenie się nadmiernej ilości pyłu może spowodować lekkie podrażnienie oczu
Na mieszance nie przeprowadzono dotąd żadnych badań.
pH: 8 - 10

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę

: Nie sklasyfikowany

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany
Rakotwórczość : Nie sklasyfikowany

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany
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Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe

: Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane

: Nie sklasyfikowany

Zagrożenie spowodowane aspiracja : W przypadku spożycia: Działa drażniąco na błonę śluzową przewodu pokarmowego.
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Ekologia - ogólnie : Na mieszance nie przeprowadzono dotąd żadnych badań.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
PHYSIOMAX 975 
Trwałość i zdolność do rozkładu Na mieszance nie przeprowadzono dotąd żadnych badań.

12.3. Zdolność do bioakumulacji
PHYSIOMAX 975 
Log Pow nie określono
Log Kow nie określono
Zdolność do bioakumulacji Na mieszance nie przeprowadzono dotąd żadnych badań.

12.4. Mobilność w glebie
Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Brak dodatkowych informacji

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Inne szkodliwe skutki działania : Nieznane.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Metody unieszkodliwiania odpadów : Zniszczyć zgodnie z obowiązującymi lokalnymi/krajowymi przepisami bezpieczeństwa.
Dodatkowe wskazówki : Likwidować metodą spopielania lub zwracać opakowania do recyklingu po usunięciu resztek 

środka chemicznego. Recykling lub spalanie przez uprawniona firme.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numer UN (numer ONZ)
Produkt nie jest niebezpieczny według przepisów dotyczących transportu
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR) : Nie dotyczy
Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG) : Nie dotyczy
Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA) : Nie dotyczy
Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN) : Nie dotyczy
Prawidłowa nazwa przewozowa (RID) : Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
ADR
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADR) : Nie dotyczy

IMDG
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IMDG) : Nie dotyczy

IATA
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IATA) : Nie dotyczy

ADN
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADN) : Nie dotyczy

RID
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (RID) : Nie dotyczy
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14.4. Grupa pakowania
Grupa pakowania (ADR) : Nie dotyczy
Grupa pakowania (IMDG) : Nie dotyczy
Grupa opakowań (IATA) : Nie dotyczy
Grupa opakowań (ADN) : Nie dotyczy
Grupa pakowania (RID) : Nie dotyczy

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Produkt niebezpieczny dla środowiska : Nie
Ilości wyłączone : Nie
Inne informacje : Brak dodatkowych informacji

   
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

- Transport lądowy
Brak danych

- transport morski
Brak danych

- Transport lotniczy
Brak danych

- Transport śródlądowy
Nie podlega ADN : Nie

- Transport kolejowy
Zabroniony przewóz (RID) : Nie

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji 
lub  mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera żadnej substancji podlegającej ograniczeniom Załącznika XVII

Inne informacje, ograniczenia i przepisy prawne : Wszystkie składniki tego preparatu umieszczone są na liście EINECS lub ELINCS.
 

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Brak dodatkowych informacji
 

SEKCJA 16: Inne informacje
Zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia REACH, arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa nie jest wymagany dla tego produktu. Ten arkusz 
karta informacyjna na temat bezpieczeństwa produktu został utworzony dobrowolnie. 

Oznaki zmian:
4.1 Skład/informacja o 

składnikach
Zmodyfikowano

6 Skład/informacja o 
składnikach

Zmodyfikowano

8 Skład/informacja o 
składnikach

Zmodyfikowano

9.1 Skład/informacja o 
składnikach

Zmodyfikowano

11 Skład/informacja o 
składnikach

Zmodyfikowano

12. Skład/informacja o 
składnikach

Zmodyfikowano

13 Skład/informacja o 
składnikach

Zmodyfikowano
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Inne informacje : zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Karta charakterystyki UE (REACH załącznik II)

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem. Dlatego nie należy ich 
rozumieć jako gwarancji konkretnych cech produktu


