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Producent: Zakłady Chemiczne GAMIX 
Jankowo Dolne 64, 62-200 Gniezno

Wydział udzielający informacji: tel: (061)425-98-89, fax: (061)427-15-93
http: www.gamix.gniezno.pl
e-mail: firma@gamix.gniezno.pl

1.  IDENTYFIKACJA 

1.1 SUBSTANCJI /PREPARATU

Nazwa handlowa: GAMIX pH MINUS
Inne nazwy/skład: Sodu siarczan kwaśny
Zastosowanie: Regulacja pH w wodzie basenowej.

2.  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Działa drażniąco na układ oddechowy. Wywołuje oparzenia.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

3.  SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nr WE Nr CAS Skład Oznaczenia
Znak Zwrot R Zwrot S

231-
665-7

7681-38-1 NaHSO4 C 34/37 26/36/37
/39/45

4.  PIERWSZA POMOC

4.1. Wdychanie. 
Zapewnić poszkodowanemu dostęp świeżego powietrza., jeżeli oddychanie jest utrudnione 
podać tlen. Jeśli poszkodowany nie oddycha wykonać sztuczne oddychanie. Zapewnić pomoc 
medyczną. 
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4.2. Po zanieczyszczeniu skóry.
Zanieczyszczone miejsca zmywać dużymi ilościami zimnej wody z mydłem. Zdjąć 
zanieczyszczoną odzież i obuwie. W przypadku trwałego podrażnienia skóry zgłosić się do 
lekarza.

4.3. Po zanieczyszczeniu oczu.
Oczy płukać obficie wodą przy rozwartych powiekach. Zapewnić pomoc medyczną. W razie 
wystąpienia niepokojących objawów kontakt z okulistą

4.4. Po spożyciu.
Przepłukać usta i popić wodą, wywołać wymioty Nieprzytomnemu nie podawać niczego 
doustnie. Niezwłocznie zapewnić pomoc medyczną. 

5.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Właściwe środki gaśnicze: rozpylona woda, dwutlenek węgla, piasek.

5.2. Niedozwolone środki gaśnicze: brak danych.

5.3. Specyficzne zagrożenia w przypadku pożaru: wydziela niebezpieczne pary w przypadku 
pożaru. Środki ochrony indywidualnej dla strażaków.: niezależny aparat oddechowy oraz 
gazoszczelna odzież ochronna, dla zapobieżenia kontaktowi ze skórą i oczami.

5.4. Inne informacje: pojemniki zawierające preparat usunąć z obszaru objętego działaniem 
wysokiej temperatury lub intensywnie chłodzić wodą. 

6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Środki ochrony osobistej: chronić drogi oddechowe. Unikać tworzenia par i aerozoli. 
Zapobiegać kontaktowi ze skórą i oczami. Stosować środki ochrony osobistej odpowiednie do 
kontaktu z chemikaliami

6.2. Środki ochrony środowiska: nie dopuścić do skażenia gleby oraz przedostania się do wód 
powierzchniowych, gruntowych i kanalizacji. 

6.3. Metody oczyszczania: rozsypany materiał zebrać do odpowiednio oznaczonego 
pojemnika i oddać utylizacji zgodnie z p.13. Miejsce rozsypu przemyć obficie wodą.

7.  POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1 Postępowanie z substancją lub preparatem : unikać kontaktu z produktem. 
Wyeliminować źródła zapłonu – nie używać otwartego ognia. zapewnić odpowiednią wentylację. 
Unikać wdychania par, unikać narażenia długotrwałego lub powtarzalnego, nie jeść, nie pić i 
nie palić w miejscu pracy, unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i odzieży, stosować środki 
ochrony indywidualnej opisane w p. 8.

7.2. Magazynowanie: produkt przechowywać w zamkniętych, szczelnych oryginalnych 
opakowaniach. Pomieszczenia magazynowe powinny posiadać wentylację. Magazynować  w 
suchym, chłodnym miejscu.
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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: przy braku odpowiedniej wentylacji. maska przeciwgazowa z 
pochłaniaczem par 

8.2. Ochrona oczu/twarzy : okulary ochronne
8.3. Ochrona rąk: rękawice ochronne

Materiał , którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie 
produktu. Wybór materiału na rękawice ochronne należy dokonać przy uwzględnieniu czasów 
przebicia, szybkości przenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich rękawic nie 
zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się w zależności 
od producenta. Od producenta rękawic należy uzyskać informacje na temat dokładnego czasu 
przebicia i go przestrzegać 

8.4. Inne wyposażenie : ubranie ochronne
8.4. Techniczne środki ochronne: wentylacja pomieszczeń
8.5. Kontrola zagrożeń: 

Produkt /składnik NDS*)

[mg/m3]
NDSCh*)

[mg/m3]
MAK
[mg/m3]

MAK
[ml/m3]

NaHSO4 - - - -
8.7. Inne: nie jeść , nie pić i nie palić na stanowiskach pracy.

9.  WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

9.1. Postać : ciało stałe 
9.2. Barwa: biały z lekkim odcieniem szarości
9.3. Zapach: brak
9.4. Temperatura wrzenia (1013 hPa), 0C: nie oznaczono
9.5. Temperatura zapłonu, 0C: nie oznaczono
9.7. Temperatura topnienia, 0C: 3150C
9.8 Temperatura rozkładu, 0C: nie oznaczono
9.9. Dolna granica wybuchowości w 

powietrzu:
nie oznaczono 

9.10. Górna granica wybuchowości w 
powietrzu:

nie oznaczono

9.11. Rozpuszczalność w wodzie w 250C: około 286 g/l (250C), 1000 g/l (1000C)
9.12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach 

organicznych:
brak danych

9.13. Szybkość parowania (octan butylu =1) brak danych
9.14. Gęstość w 20 0C: 2,435 g/cm3 (130C)
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9.16. Lepkość dynamiczna, mPas w 200C brak danych
9.17. Współczynnik podziału oktanol/woda 

(log Pow) 
nie oznaczono

9.18. pH w 200C: około 1 (50 g/l H2O, 200C)
9.19. Ciśnienie pary w 200C: brak danych
9.20
.

Ciśnienie pary w 500C: brak danych

10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Stabilność: stabilna w normalnych warunkach ciśnienia i temperatury.
10.2. Niepożądane materiały: nieodpowiednie materiały do współpracy – metale.
10.3. Niebezpieczne produkty rozpadu: SOx 

11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1.Działanie na układ oddechowy: podrażnienie błon śluzowych, kaszel, duszność. 
11.2. Działanie na układ pokarmowy: podrażnienie błon śluzowych ust, gardła, przełyku i dróg 

pokarmowych.
11.3. Działanie na skórę: możliwe uczulenie przy dłuższym stosowaniu.
11.4. Działanie na oczy: podrażnienie oczu.
11.5. Toksyczność ostra: brak danych.

12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksyczny dla organizmów żywych. Szkodliwość zależna od wartości pH.
Nie dopuścić do dostania się do wody pitnej, ścieków i gleby. 

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.

14.  INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasa RID/ADR:  8/16c 
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Grupa pakowania: III
Nr rozpoznawczy zagrożenia: 90
Numer zagrożenia: 88
Numer nalepki: 8
Prawidłowa nazwa przewozowa: materiał stały, żrący, kwaśny, nieorganiczny i.n.o

15.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

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.)
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.
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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)

Znak ostrzegawczy : 

Zwroty R (wskazujące rodzaj zagrożenia):
34 Wywołuje oparzenia.
37 Działa drażniąco na drogi oddechowe.

Zwroty S:
26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady 

lekarza.
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.

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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