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Producent: Zakłady Chemiczne GAMIX 
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1.  IDENTYFIKACJA 

1.1.  SUBSTANCJI /PREPARATU

1.1.Nazwa handlowa: GAMIX FLOCK SUPER
1.2. Inne nazwy/skład: Chlorek poliglinu, Al1,2( OH)1,2Cl1,8 + woda
1.3. Zastosowanie: Koagulant glinowy do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, produkcji 

papieru.

2.  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Produkt został zakwalifikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 02.09.2003 r. oraz dyrektywami: 1999/45/EG i 67/548/EEC z 
późniejszymi zmianami.

2.1  Zagrożenie pożarowe: Produkt ciekły, niepalny. W ogniu wydzielają się toksyczne i żrące 
gazy, pary i dymy.

2.2.  Zagrożenie  toksykologiczne: Chlorek poliglinu  jest produktem działającym żrąco.
2.3. Zagrożenie ekotoksykologiczne: Produkt dobrze rozpuszczalny w wodzie.  W wodzie działa 

drażniąco na organizmy wodne wskutek zakwaszania wody.

3.  SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nr WE Nr CAS Skład, stężenie Oznaczenia
Znak Zwrot R Zwrot S

231-
639-5

1327-41-9 chlorek poliglinu
34 – 38 %

C 34 1/2-26-27
-28 
36/37/39 
-45
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4.  PIERWSZA POMOC

Uwaga:  W  pierwszej  kolejności  należy  wyprowadzić  poszkodowaną  osobę  ze  skażonego 
chlorkiem poliglinu środowiska. Ułożyć na lewym boku z głową skierowaną w dół.

4.1.   Wdychanie. 
Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Ułożyć poszkodowaną osobę w pozycji półleżącej. 
Zapewnić  pomoc  lekarską.

4.2.  Po zanieczyszczeniu skóry.
Zdjąć skażone ubranie. Oczyścić mechanicznie skażoną skórę, przemyć dużą ilością wody 
oraz wodą z łagodnym mydłem. W przypadku, gdy podrażnienie skóry nie przemija, 
skonsultować się z lekarzem dermatologiem.

4.3.   Po zanieczyszczeniu oczu.
Skażone oczy delikatnie oczyścić mechanicznie. Następnie oczy należy obficie i długo 
przemywać tylko zimną wodą, starając się wywijać powieki. Wpuścić 1-2 krople oleju 
rycynowego dla złagodzenia bólu. Oczy osłonić gazą. Zapewnić pomoc okulisty.

4.4.   Po spożyciu.
Upewnić się czy drogi oddechowe są drożne; nie wywoływać wymiotów; podać do wypicia 
białko jaj kurzych, ewentualnie mleko; poza tym nie podawać niczego doustnie; nie podawać 
środków zobojętniających ( alkalizujących ); zapewnić pomoc lekarską. Istnieje ryzyko 
krwotoku i/lub perforacji przewodu pokarmowego.

5.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5.1. Szczególne zagrożenia: Preparat ciekły, nie palny. W ogniu wydzielają się toksyczne oraz 

żrące gazy, pary i dymy.
5.2.   Właściwe środki gaśnicze: Zgodne z naturą pożaru sąsiednich obiektów. 

Preferowane suche środki gaśnicze, piana alkoholowa, rozproszona woda. Unikać stosowania 
prądów wodnych.

5.3. Inne informacje: Żrące i toksyczne opary strącać rozproszoną wodą. Strumieniami wody 
chłodzić zagrożone zbiorniki z koagulantem glinowym.

5.4.   Sprzęt ochronny: Kombinezony kwasoodporne. Niezależne aparaty oddechowe.

6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

W przypadku niezamierzonego wydostania się chlorku poliglinu do środowiska, skażony teren 
należy wyizolować  z otoczenia, a poza jego obręb wyprowadzić osoby postronne. W 
pierwszej kolejności odciąć źródło skażania środowiska. W razie potrzeby wezwać ekipy 
ratownicze. Chronić źródła wody oraz kanalizację. Na drodze przemieszczającej się cieczy 
sypać wały ziemne.

6.1. Środki ochrony osobistej: Unikać kontaktu z uwolnionym chlorkiem poliglinu. Stosować 
ubrania ochronne z tworzyw kwasoodpornych, rękawice ochronne kwasoodporne, okulary 
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ochronne w szczelnej obudowie, ochrony dróg oddechowych przed kwaśnymi parami. Należy 
pamiętać o ograniczonym czasie działania ochronnego filtrów gazowych (filtr  oznaczony 
kolorem żółtym i symbolem literowym E).

6.2. Zalecenia szczegółowe: Starać się odciąć źródło skażenia środowiska (uszczelnić 
uszkodzone opakowanie i umieścić w opakowaniu awaryjnym). Rozlany preparat zbierać za 
pomocą sorbentów mineralnych, takich jak piasek, ziemia okrzemkowa, zmielony kamień 
wapienny. Nie wolno używać wody do usuwania pozostałości.

6.3. Zabezpieczenie środowiska: Chronić źródła wody oraz kanalizację.  W przypadku skażenia 
wód powiadomić odpowiednie władze. Skażony grunt podlega wymianie.

6.4. Metody utylizacji: Unieszkodliwianie na drodze chemicznej - zgodnie wymogami przepisów 
prawa krajowego.

7.  POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1. Postępowanie z substancją lub preparatem: Podczas stosowania roztworu chlorku 
poliglinu nie jeść, nie pić, unikać bezpośrednich kontaktów z roztworu polichlorku glinu, 
unikać wdychania par i aerozoli, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i 
sprzęt ochrony osobistej, podczas pracy w zamkniętych pomieszczeniach zapewnić wydajna 
wentylację. Preparat nie palny. Nie wymaga szczególnego trybu postępowania w tym zakresie.

7.2. Magazynowanie: W oryginalnych, właściwie oznakowanych opakowaniach w magazynie 
materiałów chemicznych - żrących, wyposażonych w instalację wentylacyjną. Przechowywać 
w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, w zbiornikach ustawionych na 
nieprzepuszczalnych tacach zabezpieczających otoczenie, wykonanych ze stali węglowej z 
wykładziną gumową, poliestrowych, polipropylenowych, polietylenowych. Magazyny muszą 
posiadać nieprzepuszczalne podłoże ceramiczne, kwasoodporne.   Na terenie magazynu 
przestrzegać zakazu palenia, spożywania posiłków, otwartego ognia i narzędzi iskrzących. 
Chronić przed nadmiernym działaniem ciepła oraz przemrożeniem. 

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: Ochrony dróg oddechowych w przypadku pracy w atmosferze 
z nadmierną koncentracją par kwaśnych, (z filtrem cząsteczkowym oznaczonym kolorem 
białym i symbolem P2 oraz gazowym oznaczonym kolorem żółtym i litera E).

8.2 Ochrona oczu:  Okulary ochronne w szczelnej obudowie (oprawa z tworzywa sztucznego, 
kwasoodpornego).
Ochrona skóry: Ubrania ochronne z tworzywa kwasoodpornego. Fartuchy ochronne 
kwasoodporne.

8.3. Inne wyposażenie: ubranie ochronne
8.4. Techniczne środki ochronne: wentylacja pomieszczeń
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8.5. Ocena narażenia: Zgodnie z normami polskimi dotyczącymi chlorku poliglinu.

9.  WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

9.1. Postać: ciecz.
9.2. Barwa: jasnożółta.
9.3. Zapach: słaby.
9.4. Lepkość: ok. 25 mPa.s/20 oC
9.5. Wartość pH: ok. 1,0
9.6. Temperatura wrzenia (1013 hPa), 0C: 100-120oC.
9.7. Temperatura zapłonu, 0C: nie dotyczy – preparat nie palny.
9.8. Temperatura krzepnięcia, 0C: -25 : -15oC.
9.9. Temperatura rozkładu, 0C: nie oznaczono.
9.10. Dolna granica wybuchowości w 

powietrzu:
nie oznaczono. 

9.11. Górna granica wybuchowości w 
powietrzu:

nie oznaczono.

9.12. Rozpuszczalność w wodzie w 250C: roztwór chlorku poliglinu rozpuszcza się w wodzie 
bez ograniczeń.

9.13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach 
organicznych:

nie rozpuszcza się.

9.14. Stopień zagrożenia wód: duży.

10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Stabilność i reaktywność: W warunkach prawidłowego przechowywania, roztwór chlorku 
poliglinu jest preparatem chemicznie stabilnym. Unikać kontaktów z chlorynami i 
podchlorynami [chloranami (I) i (II)]. Podczas termicznego rozkładu, w temperaturach 
>200oC może wydzielać się żrący chlorowodór.
Właściwości korozyjne: Silne. W reakcji z metalami wydziela się wodór, gaz tworzący w 
szerokim zakresie stężeń mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Stężenie oraz dawki śmiertelne i toksyczne: 
LD50(doustnie, szczur) < 2000 mg/kg

11.2. Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka:
związek drażniący i żrący.

11.3. Drogi wchłaniania: Wdychanie, połknięcie, kontakt ze skórą, kontakt z oczami.
11.4. Połknięcie: Wystąpi ból w ustach i przełyku, ból i silne podrażnienia błon śluzowych 

przewodu pokarmowego, nudności, wymioty, biegunka.
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11.5. Kontakt ze skórą: Wystąpi silne  podrażnienie, zaczerwienienie i następstwa poparzenia 
chemicznego. Indywidualnie może zaistnieć reakcja alergiczna.

11.6. Kontakt z oczami:  Wystąpi  silne podrażnienie, pieczenie, zaczerwienienie i łzawienie. Może 
nastąpić uszkodzenie wzroku.

11.7. Skutki zdrowotne narażenia ostrego wskutek wdychania par i połknięcia: Uszkodzenie 
elementów układu oddechowego i pokarmowego (do perforacji organów wewnętrznych 
włącznie).

12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1.    Działanie na organizmy wskaźnikowe:
Ryby: Toksyczna granica waha się pomiędzy 0,5 i 10 mg/dm3. Średnie stężenie trujące po 
96h oddziaływania wynosi 111 mg/dm3.
Niższe organizmy: Bakterie z gatunku Escherichia coli znoszą bez widocznych objawów 
stężenia rzędu 100 mg/dm3 jonu glinowego, Daphnia nawet stężenie 1 g/dm3. Próg 
szkodliwości dla glonów z gatunku Scenedesmus wynosi 1,5 mg/dm3. Działanie toksyczne jonu 
glinowego na Daphnia magna rozpoczyna się przy 136 mg/dm3.
Na procesy samooczyszczania wód powierzchniowych jony glinu działają hamująco przy
 odczynie pH poniżej 6,5.
Rośliny: Przyczyną szkodliwego oddziaływania silnie zakwaszonych gleb na roślinność jest w
 pierwszym rzędzie działanie glinu przy odczynie pH poniżej 5. Rozpuszczalne sole glinu,
 obniżają przyswajanie przez rośliny kwasu ortofosforowego. Prócz tego jony glinu wykazują 
również bezpośrednie szkodliwe działanie na fizjologię roślin(tzw. trucizna korzeniowa).
Obecność soli glinu w ilościach od 0,005 do 0,01% wywołuje u roślin wodnych osłabienie
szkieletu i zaburzenia w asymilacji.
Stopień zagrożenia wód: duży.

13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania:
Zgodnie  z ustawą  z  dnia 27.04.2001r. o odpadach  (Dz.U.62  poz.628)  oraz 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U.112  poz.1206).

14.  INFORMACJE O TRANSPORCIE

Numer rozpoznawczy materiału: UN 3264
Klasa RID/ADR:  8
Grupa pakowania: III
Kod klasyfikacyjny: C1
Ilości ograniczone: LQ19
Nr rozpoznawczy zagrożenia: 80
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Numer nalepki: 8
Prawidłowa nazwa przewozowa: materiał żrący, ciekły, kwaśny, nieorganiczny i.n.o.

15.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Znak ostrzegawczy : 

Zwroty R (wskazujące  rodzaj zagrożenia):
34 Powoduje   oparzenia.

Zwroty S:
1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
27 Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
36/37
/39

Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

45 w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarskiej – 
jeżeli to możliwe pokaz etykietkę.

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,
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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.)
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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