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Data aktualizacji: 05.07.2008

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 PLUS
Inne nazwy/skład: Węglan sodu bezwodny
Zastosowanie: Regulacja pH w wodzie basenowej

2.  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

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

2.1.  Narażenie ostre: 
Wdychanie - wdychanie pyłów może być przyczyną podrażnienia błon śluzowych  układu  
oddechowego charakteryzujące się kaszlem, katarem, trudnościami w oddychaniu.

Skóra - mogą wystąpić martwicze uszkodzenia w miejscu kontaktu, pęcherze, owrzodzenia i 
zaczerwienienia.

Oczy - może wystąpić ból, zaczerwienienie, łzawienie oczu, uszkodzenie  rogówki, zaburzenia 
widzenia.

 Spożycie - duże dawki wywołują ból brzucha, pieczenie za mostkiem, nudności,  wymioty, 
biegunkę, a w ciężkich  przypadkach niewydolność krążenia, a nawet śmierć.

     

2.2. Narażenie przewlekłe: 

- powtarzane lub przedłużone narażenie inhalacyjne wywołuje podrażnienie błon śluzowych 
układu oddechowego, a także perforację przegrody nosowej,
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– w  przypadku  kontaktu  ze  skórą  mogą  wystąpić  martwicze  uszkodzenia  w  miejscu 
kontaktu,  pęcherze, owrzodzenia i zaczerwienienia odkrytych części ciała zwłaszcza rąk 
i przedramion

3.  SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nr WE Nr CAS Nr 
indeksowy

Skład
Zawartość %

207-
838-8

497-19-8 011-005-00-2 Na2CO3 100

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. 

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, suchy proszek do gaszenia 
chemikaliów, piana odporna na alkohol.

5.2. Niedozwolone środki gaśnicze: brak danych.
5.3. Specyficzne zagrożenia w przypadku pożaru: brak
5.4. Środki ochrony indywidualnej dla strażaków.: niezależny aparat oddechowy oraz 

gazoszczelna odzież ochronna, dla zapobieżenia kontaktowi ze skórą i oczami.

6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Środki ochrony osobistej: unikać  bezpośredniego  kontaktu  ze  skórą,  oczami  oraz  
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drogami  oddechowymi;  stosować  środki ochrony osobistej: odzież ochronną, okulary 
ochronne, maski  przeciwpyłowe  lub  aparaty do oddychania.

6.2. Środki ochrony środowiska:   
 -  zawiadamiać otoczenie o  skażeniu
 -  oznaczyć drogi  i ostrzec innych użytkowników
 -  oznaczyć obszar skażenia,

 -  usunąć z obszaru skażenia osoby  nie  biorące  udziału  w jego likwidacji,
 -  wezwać  straż  pożarną  - tel. 998  i  policję  tel. 997.
-  nie dopuścić do  wprowadzenia substancji do systemu kanalizacji oraz  wód 
powierzchniowych.

 
6.3.  Metody oczyszczania: zebrać na sucho, przekazać do  utylizacji, oczyścić zanieczyszczony 
        teren;  można neutralizować  za  pomocą  słabego  kwasu solnego. 

7.  POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1 Postępowanie z substancją lub preparatem : 
Wymagania techniczne:   stosować  instalacje lub urządzenia odpylające  w  miejscach   

   zagospodarowywania,  dobrze  wietrzyć  pomieszczenia.

Magazynowanie:   przechowywać w szczelnych opakowaniach,  lub dobrze wentylowanych, 
suchych  pomieszczeniach  /substancja higroskopijna/, z dala od kwasów; do przechowywania 
nie używać pojemników  z  metali  lekkich.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŹRÓDŁA OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Parametry  kontroli  (NDS, NDSCh, NDSP):   

NDS  -  10 mg/m3  pyłu  całkowitego  o zawartości wolnej krystalicznej krzemionki
poniżej 2  %  
NDSCh – nie dotyczy
NDSP   – nie dotyczy

Przepisy prawa: Rozporządzenie  Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej z  dnia  18.12.2002 r,   
(Dz.U.2002.217.1833)
 Metoda  oceny  narażenia -  PN-91/Z-04030/05  "Ochrona czystości powietrza. Badanie    
zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu całkowitego na   stanowiskach  pracy  metodą  filtracyjno-
wagową."

Środki ochrony indywidualnej:  
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-ochrona  dróg  oddechowych : konieczna  w  przypadku  pylenia,  stosować  maski  przeciwpyłowe,
-ochrona oczu    :  konieczna,   stosować przylegające do twarzy, szczelne okulary ochronne - gogle; 
zapewnić  możliwość  płukania oczu,
-ochrona  rąk     :  konieczna, stosować rękawice ochronne, 
-ochrona  ciała   :  konieczna,  stosować ubranie ochronne, zapewnić możliwość płukania całego ciała,
-środki  higieny :  po pracy zdjąć zanieczyszczone ubranie, twarz i ręce dokładnie umyć; stosować 
krem ochronny do skóry.
   
9.  WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

9.1. Postać : granulat
9.2. Barwa: biały
9.3. Zapach: wyczuwalny  zapach  amoniaku
9.4. Temperatura wrzenia (1013 hPa): nie oznaczono
9.5. Temperatura zapłonu: nie oznaczono
9.6. Temperatura palenia się: nie oznaczono
9.7. Temperatura topnienia: 851 0C 
9.8 Temperatura rozkładu: 1600 0C
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: 21,5 g  w  100 g  wody
9.12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach 

organicznych:
brak danych

9.13. Szybkość parowania (octan butylu =1) brak danych
9.14. Gęstość w 20 0C: 2,53 g/cm3                   
9.16. Lepkość dynamiczna, mPas w 200C brak danych
9.17. Współczynnik podziału oktanol/woda 

(log Pow) 
nie oznaczono

9.18. pH w 250C: 11,5
9.19. Ciśnienie pary w 200C: brak danych
9.20
.

Ciśnienie pary w 500C: brak danych

10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Stabilność: substancja higroskopijna 
10.2. Niepożądane materiały: stężone  kwasy , aluminium,  metale  ziem  alkalicznych w   postaci 

proszku,  metale  alkaliczne,  nitrowe  związki  organiczne, fluor,  tlenki  niemetali,
10.3. Niebezpieczne produkty rozpadu: brak dostępnych informacji.
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11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje  toksykologiczne  :  LD50  (doustnie  szczury)      4090   mg/kg
                                          LC50  (wdychanie  szczury)  2300   mg/m3  (2 h)
                                                   

Skutki  wynikające  z  narażenia: ogólnie  -   działanie  drażniące, 
                                         
 -po  wdychaniu pyłu:  ciężkie  podrażnienie błon śluzowych  układu   oddechowego 
charakteryzujące  się   kaszlem,  katarem, trudnościamiw  oddychaniu,    
-po kontakcie ze skórą:  nieznaczne podrażnienia skóry, pieczenie, zaczerwienienie,                
-po zanieczyszczeniu  oczu:  ciężkie podrażnienie; może  wystąpić  ból,  pieczenie, łzawienie, 
oparzenie  spojówki, zaburzenia  widzenia, uszkodzenie  rogówki,            
-po  spożyciu:  podrażnienie  błon śluzowych przewodu pokarmowego;  duże  dawki  wywołują  bóle 
brzucha, nudności, wymioty, biegunkę.

12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE

Rozkład biologiczny:  nie występuje.

Działanie etoksyczne :  działa  toksycznie  na  organizmy  wodne,  stopień  oddziaływania zależy od 
rodzaju  organizmu  i  stężenia  substancji w wodzie (pH);
ryby   :  lepomis  macrochirus   LC50  - 300   mg/dm3   (96 h) 
inne   :  daphnia  magna  EC50  -  265  mg/dm3    (48 h)

Inne dane ekologiczne :  
-  wskaźnik oceny dla ostrej toksyczności wobec ryb : 3,7
-  klasa  zagrożenia wody: 1  
-  numer w katalogu substancji zagrażających wodzie: 222
-  skutki zanieczyszczenia wody w zależności od  pH :
11,0 - 11,5  natychmiastowa  śmierć  wszystkich  gatunków  ryb
10,5 – 11,0 natychmiastowa  śmierć  łososiowatych,  śmierć  lina,  karasia, szczupaka, karpia.
10,4 -  ginie płoć.
10,2 -  giną  raki.
9,2 - ginie pstrąg strumieniowy, pstrąg  tęczowy,  okoń.

Substancja  stosowana  w odpowiedzialny sposób nie stanowi zagrożenia.

13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Należy przestrzegać przepisów:
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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

Produkt nie podlega przepisom ADR, RID, IMDG oraz IATA.

15.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Rodzaj  zagrożenia: Substancja drażniąca.     

15.2. Znakowanie substancji:

 

15.3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
R: 36 - podrażnia   oczy

15.4. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
S: 2 - przechowywać poza zasięgiem dzieci (symbol nie jest wymagany w znakowaniu opakowań ze 
sodą przeznaczaną dla  przemysłu)
S: 22  - nie wdychać pyłu,
S: 26  - w  przypadku zanieczyszczenia oczu,  przemyć natychmiast dużą ilością  wody, zwrócić się o 
pomoc lekarską.

PRZEPISY  PRAWNE:

- Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.2001  (Dz.U.01.11 poz.84)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003. w sprawie  kryteriów i sposobu  kwalifikacji 
substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.03.171.1666)
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- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 w sprawie wykazu substancji 
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U.03.199.1948)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 w  sprawie oznakowania  opakowań 
substancji niebezpiecznych i  preparatów  niebezpiecznych (Dz.U.03.173.1679)
-  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997  w  sprawie  ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650)

     

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.12.2004 (Dz.U. 05.2.8) zmieniające rozporządzenie w 
sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
chemicznego,
- "Niebezpieczne  substancje. Praktyczny poradnik"  wydawnictwo  ALFA_WEKA  Sp. z o.o.
- Encykopedia  techniki. Chemia,   WNT,   1993, 
- Poradnik  chemika  analityka,  WNT, 1989,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.01.2003 w sprawie bezpiecznego 
przewozu ładunków masowych statkami morskimi (Dz.U. 03.35.295)

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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