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1. IDENTYFIKACJA 

1.1.  SUBSTANCJI /PREPARATU

Nazwa handlowa: ALGA OFF
Inne nazwy/skład: N,N-Dimethyl-2-hydroxypropylammonium chloride polymer
Zastosowanie: w przemyśle włókienniczym, w papiernictwie, w stacjach uzdatniania wody, 

w basenach, w medycynie i in.

2.  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

3.  SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nr CAS Skład, stężenie Oznaczenia
Zwrot R Zwrot S

25988-
97-0

N,N-Dimethyl-2-
hydroxypropylammo
nium chloride 
polymer 25 %

R50 S61

4.  PIERWSZA POMOC

4.1.   Wdychane. 
Wyprowadzić na świeże powietrze, wezwać lekarza.

4.2.  Po zanieczyszczeniu skóry.
Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością 
wody z mydłem.
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4.3.   Po zanieczyszczeniu oczu.
Natychmiast płukać dużą ilością chłodnej wody, przez co najmniej 15 minut. Jeśli 
podrażnienie oczu utrzymuje się, zwrócić się o pomoc lekarską.

4.4.   Po spożyciu.
Nie powodować wymiotów, podać do wypicia dużą ilość wody, udać się do lekarza.

5.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Specyficzne zagrożenia w czasie pożaru: Nagrzewanie lub narażenie na płomień może 
powodować wydzielanie się toksycznego gazu.

5.2.     Sprzęt ochronny: ubranie ochronne – gazoszczelne, aparat izolujący drogi oddechowe, 
rękawice gumowe. Przechowywać pojemniki dokładnie zamknięte, w chłodnym i dobrze 
wentylowanym miejscu.

5.3. Środki gaśnicze: suchy proszek, aerozol wodny, piana.

6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zawiadomić otoczenie o awarii, teren skażony wygrodzić. Usunąć z obszaru zagrożenia 
wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, powiadomić Państwową Straż 
Pożarną i Policję. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Nie dopuścić do kontaktu z uwalniającą się 
substancją, usunąć źródło zapłonu; jeśli to możliwe zlikwidować wyciek ( zamknąć dopływ cieczy, 
uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu ochronnym kwasoodpornym ); w 
razie dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować. Zebraną ciecz odpompować 
do zbiornika kwasoodpornego. Małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem, zebrać
do zamykanego kwasoodpornego pojemnika. Zanieczyszczoną powierzchnię dokładnie spłukać 
wodą. Po zebraniu szlamu poneutralizacyjnego, powierzchnię zmyć dokładnie dużą ilością wody.

7.  POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1. Postępowanie z substancją lub preparatem: Obchodzenie się z substancją: podczas 
stosowania nie jeść, nie palić, unikać kontaktu z roztworami, unikać wdychania mgły i dymów. 
Przestrzegać zasad higieny osobistej. Stosować środki ochrony indywidualnej, pracować w 
dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać działania na substancje wysokiej 
temperatury. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom 
elektrostatycznym.

7.2. Magazynowanie: przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Dla zachowania jakości 
produktu nie magazynować go w cieple ani przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Przechowywać 
w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

7.3. Inne informacje: kontakt z innymi środkami powierzchniowo czynnymi może wpłynąć na 
jakość produktu.
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8. KONTROLA NARAŻENIA I ŹRÓDŁA OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 2003 r.(Dz.U. Nr 60, poz.725)

8.1. Ochrona dróg oddechowych: w przypadku stosowania w normalnych warunkach i
      przy skutecznej wentylacji nie jest konieczne podejmowanie specjalnych działań. 
      W przypadkach awaryjnych stosować środki ochrony indywidualnej.
8.2. Ochrona oczu: okulary ochronne

Ochrona skóry: w przypadku kontaktu należy posiadać nieprzepuszczalne rękawice i ubranie 
oraz stosować środki ochrony indywidualnej. Przestrzegać wymogów starannej higieny 
osobistej. W sytuacji awaryjnej stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej 
zalecanej klasie ochrony.

8.3. Inne wyposażenie : ubranie ochronne
8.4. Techniczne środki ochronne: wentylacja pomieszczeń.
8.6 Inne: nie jeść , nie pić i nie palić na stanowiskach pracy.

9.  WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

9.1. Postać: Ciecz, lepka
9.2. Barwa: bezbarwny
9.3. Zapach: aminowy
9.4. Gęstość: 1,074g/cm3 (18ºC)
9.5. pH: 7,7 – 8,7 (100 000009)
9.6. Temperatura wrzenia: ca. 100 0C
9.7. Temperatura składowania: ca. – 15  0C
9.8. Rozpuszczalność w wodzie w 200C: Całkowicie mieszalny
9.9. Lepkość dynamiczna: 550 mPa*s (5 0C)

200 mPa*s (25 0C)

10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Warunki, których należy unikać: brak dostępnych danych.
10.2. Niebezpieczne reakcje: Trwały w warunkach normalnych.

11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Toksyczność ostra przy 
podaniu doustnym (LD50) : > 2 000 mg/kg

Gatunek: szczur
Metoda: Wytyczne OECD 401 
w sprawie prób
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11.2. Podrażnienie skóry: nie drażniący
Gatunek: królik
Czas ekspozycji: 4h
Metoda: Wytyczne OECD 404 w sprawie prób

11.3. Podrażnienie oczu: Produkt drażniący
Gatunek: królik
Metoda: Wytyczne OECD 405 w sprawie prób

12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE

12 .1. Ekotoksyczność:

Toksyczność dla alg: <1 mg/l
(ErC50) Gatunek: Scenedesmus subspicatus

Zwolnienie wzrostu
Czas ekspozycji: 72 h
Metoda: Wytyczne OECD 201 w sprawie prób

Następujące dane 
ekotoksykologiczne odnoszą się do: N,N-Dimethyl-2-hydroxypropylammonium chloride 

polymer (Nr CAS: 25988-97-0)

12. 2. Ekotoksyczność

Toksyczność dla ryb (LC50): 0,27 mg/l
Gatunek: Brachydanio rerio (danio pręgowane)
Toksyczność ostra
Czas ekspozycji: 96 h
Metoda: Wytyczne OECD 203 w sprawie prób

Toksyczność dla daphnia (EC50): 0,14 mg/l
Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka)
Zwolnienie wzrostu
Czas ekspozycji: 72 h
Metoda: Wytyczne OECD 201 w sprawie prób

Toksyczność dla bakterii (EC50): 150 mg/l
Gatunek: osad czynny
Zwolnienie oddychania
Czas ekspozycji: 3 h
Metoda: OECD 209
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12.3. Mobilność:
Wrażliwość i uszkodzenie środowiska: Adsorbcja/ gleba niemobilny

12.4. Trwałość i rozkład
Stabilność w wodzie: Rozkład abiotyczny

Produkt (składnik) trwały hydrolitycznie
Połowiczny okres rozpadu t1/2: > 360 d
pH: 4 – 9
Metoda: Wytyczne OECD 111 w sprawie prób

12.5. Biodegradowalność: Zmodyfikowany test Sturma: 81%
Okres próbny: 28 d
Metoda: OECD 301 B

13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Należy przestrzegać przepisów:
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628) z późniejszymi zmianami
Ustawy z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr63 , poz 638) z 
późniejszymi zmianami

Odpad substancji niebezpiecznej : przekazać wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu do utylizacji.
Odpady opakowaniowe - całkowicie opróżnione przekazać wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu do 
utylizacji.

13.1.  Opakowania: Niszczyć w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach, 
odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

13.2. Zanieczyszczone opakowanie: Tam gdzie możliwe stosować raczej wtórne wykorzystanie niż 
neutralizację lub spalanie. 

14.  INFORMACJE O TRANSPORCIE

Numer rozpoznawczy materiału: UN 3082
Klasa RID/ADR:  kl. 9 grupa opakowań III
Grupa pakowania: III
Nr rozpoznawczy zagrożenia: 90
Numer nalepki: 9
Prawidłowa nazwa przewozowa: N,N-Dimethyl-2-hydroxypropylammonium
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15.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Znak ostrzegawczy : 

Zwroty R (wskazujące  rodzaj zagrożenia):
50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty S:
61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą 

charakterystyki.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r., o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84 z 
dnia 14 lutego 2001 r.) z późniejszymi zmianami
Klasyfikacja produktu zgodna z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 2 września 2003 r (Dz.U. 
Nr 171, poz.1666 z dnia 2 października 2003 r.)
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29  października  2004  r.,  zmieniające  Rozporządzenie 
sprawie  kryteriów  i  sposobu  klasyfikacji  substancji  i  preparatów  chemicznych  (Dz.  U.  Nr 
243,poz.2440 z 2004 r.)
Wszelkie prace z produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami działu IV rozdziału 6 lit. D 
Rozporządzenie.  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września  1997 r.,  w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.844) z późniejszymi 
zmianami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 169, poz.1650 z 2003 r.)
Etykieta zawiera znaki i symbole zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 
2005 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1674.)
Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. (Dz. 
U. Nr 173,
poz. 1679 z dnia 6.10.2003 r.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
Ustawa z dnia 28 października 2002 r.,o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 
199,poz.1671 ze zm.)
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r.,  w sprawie obowiązku dostarczenia 
karty  charakterystyki  niektórych  preparatów  niesklasyfikowanych  jako  niebezpieczne  (Dz.  U. 
Nr142, poz.1194)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r.,w sprawie ograniczeń, zakazów 
warunków  produkcji,  obrotu  lub  stosowania  substancji  niebezpiecznych  i  preparatów 
niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168,poz.1762)
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  29  listopada  2002  r.,  w  sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i  natężeń substancji  szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz. U. Nr 217,poz.1833)
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  1  grudnia  2004 r.,  w  sprawie  substancji,  preparatów, 
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku 
pracy (Dz. U. Nr 280, poz.2771.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r., w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. Nr 112, poz.1206)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów 
niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz 
marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz.796)

16. INNE INFORMACJE

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu 
wymagań bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego 
używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność  za skutki wynikające z niewłaściwego 
stosowania niniejszego produktu.
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