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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu 

Postać produktu : Wyrób 

Nazwa produktu : Lead-acid battery filled with diluted sulphuric acid 

Rodzaj produktu : Uwaga: Niniejszy produkt jest wyrobem (artyku³em) i jako taki zgodnie z przepisami nie 

wymaga wystawienia karty charakterystyki. Niniejsza karta charakterystyki zosta³a 

wystawiona dobrowolnie i zawiera informacje dotycz¹ce wyrobu takie jak bezpieczne 

u¿ytkowanie, przeznaczenie  i ochrona œrodowiska. 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : baterie 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 

Brak dodatkowych informacji 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Adres elektroniczny kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu alarmowego : INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria 4 H302   

Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym: pył, mgły), kategoria 4 H332   

Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1, podkategoria 1A H314   

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 H318   

Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A H360FD   

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, 

kategoria 1 

H372   

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre, 

kategoria 1 

H400   

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 1 

H410   

Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16 

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko. 

Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. Powoduje uszkodzenie narządów poprzez 

długotrwałe lub powtarzane narażenie. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia 

skóry oraz uszkodzenia oczu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

2.2. Elementy oznakowania 

Produkt jako wyrób nie podlega obowiązkowi klasyfikacji i etykietowania zgodnie z dyrektywami UE lub prawodawstwa narodowego. 

Robert Bosch GmbH 

Automotive Aftermarket 

PO Box 41 09 60 

76227 Karlsruhe 

Niemcy 

T +49 721-942-0 
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Etykietowanie nie dotyczy 

2.3. Inne zagrożenia 

Inne zagrożenia, które nie powodują 

zaklasyfikowania 

: W przypadku wycieku elektrolitu: Roztwór wodny wywołuje, w zależności od stężenia, 

podrażnienie lub przyżeganie oczu, skóry lub błon śluzowych. Jeżeli ogniwo zostanie 

uszkodzone może dojść do uwolnienia niebezpiecznych substancji i powstania palnch 

mieszanin z powietrzem. 

 

Składnik 

ołów w postaci proszku [cząstki wielkości < 1 mm] 

(7439-92-1) 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik 

XIII 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik 

XIII 

Pasta akumulatorowa z zawartością ołowiu (7439-92-

1) 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik 

XIII 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik 

XIII 

Kwas siarkowy (7664-93-9) Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik 

XIII 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik 

XIII 
 

Składnik 

ołów w postaci proszku [cząstki wielkości < 1 

mm](7439-92-1) 

Substancja nie jest włączona do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 

rozporządzenia REACH ze względu na właściwości zaburzające układ hormonalny lub nie 

jest zidentyfikowana jako zaburzająca układ hormonalny zgodnie z kryteriami określonymi 

w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji 

(UE) 2018/605 

Pasta akumulatorowa z zawartością ołowiu(7439-92-

1) 

Substancja nie jest włączona do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 

rozporządzenia REACH ze względu na właściwości zaburzające układ hormonalny lub nie 

jest zidentyfikowana jako zaburzająca układ hormonalny zgodnie z kryteriami określonymi 

w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji 

(UE) 2018/605 

Kwas siarkowy(7664-93-9) Substancja nie jest włączona do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 

rozporządzenia REACH ze względu na właściwości zaburzające układ hormonalny lub nie 

jest zidentyfikowana jako zaburzająca układ hormonalny zgodnie z kryteriami określonymi 

w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji 

(UE) 2018/605 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1. Substancje 

Nie dotyczy 

3.2. Mieszaniny 

Uwagi : Stężenie wchłoniętego, rozcieńczonego kwasu siarkowego zmienia się w zależności od 

stanu naładowania akumulatora. 
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Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) Nr. 

1272/2008 [CLP] 

ołów w postaci proszku [cząstki wielkości < 1 mm] 

substancje uwzględnione na liście kandydackiej 

REACH (Ołów) 

Numer CAS: 7439-92-1 

Numer WE: 231-100-4 

~ 32 Repr. 1A, H360FD 

Lact., H362 

STOT RE 1, H372 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Pasta akumulatorowa z zawartością ołowiu 

substancje uwzględnione na liście kandydackiej 

REACH (Ołów) 

Numer CAS: 7439-92-1 

Numer WE: 231-100-4 

~ 32 Acute Tox. 4 (Doustny), H302 (ATE=500 

mg/kg masy ciała) 

Acute Tox. 4 (Wdychać), H332 (ATE=1,5 

mg/l/4h) 

Repr. 1A, H360Df 

STOT RE 1, H372 

Aquatic Chronic 3, H412 

Kwas siarkowy Numer CAS: 7664-93-9 

Numer WE: 231-639-5 

Numer indeksowy: 016-020-

00-8 

REACH-nr: 01-2119458838-

20 

~ 29 Skin Corr. 1A, H314 

Obudowa z tworzywa sztucznego - ~ 7 Nie sklasyfikowany 

 

Specyficzne stężenia graniczne: 

Nazwa Identyfikator produktu Specyficzne stężenia graniczne 

Kwas siarkowy Numer CAS: 7664-93-9 

Numer WE: 231-639-5 

Numer indeksowy: 016-020-

00-8 

REACH-nr: 01-2119458838-

20 

( 5 ≤C < 15) Eye Irrit. 2, H319 

( 5 ≤C < 15) Skin Irrit. 2, H315 

( 15 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 

 

Uwagi : Przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem, ze względu na budowę ogniwa, nie 

dochodzi do uwalniania niebezpiecznych substancji znajdujących się w ogniwie 

Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc - środki ogólnie : Następujące środki pierwszej pomocy są wymagane jeżeli dojdzie do narażenia na 

substancje wydostające się z wnętrza baterii po uszkodzeniu opakowania zewnętrznego. 

Sprawne, nienaruszone, i zamknięte ogniwa nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia. 

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do 

swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem 

zatruć lub z lekarzem. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną 

odzież. Natychmiast wezwać lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Natychmiast płukać obficie wodą (przez przynajmniej 20 minut), w tym pod powiekami. 

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast 

wezwać lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Wypłukać usta. Podać do picia węgiel aktywny zmieszany z wodą. Nie powodować 

wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza. 
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4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Brak dodatkowych informacji 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Leczenie objawowe. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Chemiczny produkt gaśniczy. Woda rozpylana. Suchy proszek. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Brak dodatkowych informacji 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Samodzielny, izolujący 

aparat ochronny do oddychania. Kompletna odzież ochronna. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 

Procedury awaryjne : Przewietrzyć strefę rozlewu. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 

Wyposażenie ochronne : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania 

dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej". 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Unikać uwolnienia do środowiska. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia : Zebrać wyciek. 

Metody usuwania skażenia : Zobojętnić pozostałość za pomocą wodorowęglanu sodu. Zebrać produkt mechanicznie. 

Inne informacje : Usuwać materiały lub pozostałości stałe w upoważnionym zakładzie. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Odnieść się do środków ochrony, wymienionych w rubrykach 7 i 8. Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 

postępowania 

: Należy unikać zwarcia na ogniwie. Unikać uszkodzenia mechanicznego ogniwa. Nie 

otwierać i nie demontować. 

Zalecenia dotyczące higieny : Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Nie jeść, nie pić i nie palić 

podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z produktem. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 

Warunki przechowywania : Przechowywać pod przykryciem, aby chronić przed opadami. Przechowywać w chłodnym 

miejscu. Naładowane akumulatory kwasowo-ołowiowe nie zamarzają do -50°C. 

Temperatura magazynowania : temperatura pokojowa 
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7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Patrz sekcja 1. 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

8.1.1 Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy i dopuszczalne wartości biologiczne 
 

ołów w postaci proszku [cząstki wielkości < 1 mm] (7439-92-1) 

UE - Wiążąca dopuszczalna wartość narażenia zawodowego (BOEL) 

Nazwa miejscowa Inorganic lead and its compounds 

BOEL TWA 0,15 mg/m³ 

Odniesienie regulacyjne COUNCIL DIRECTIVE 98/24/EC 

UE - Wartość ograniczenia ilościowego (BLV) 

Nazwa miejscowa Lead and its inorganic compounds 

BLV 30 µg/100ml Parameter: Pb 

Odniesienie regulacyjne SCOEL List of recommended health-based BLVs and BGVs 

Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy 

Nazwa miejscowa Ołów i jego związki nieorganiczne, z wyjątkiem arsenianu (V) ołowiu (II) oraz chromianu 

(VI) ołowiu (II) 

NDS (OEL TWA) 0,05 mg/m³ w przeliczeniu na Pb: frakcja wdychalna 

Uwaga Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu 

w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia. 

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286 
 

Pasta akumulatorowa z zawartością ołowiu (7439-92-1) 

UE - Wiążąca dopuszczalna wartość narażenia zawodowego (BOEL) 

Nazwa miejscowa Inorganic lead and its compounds 

BOEL TWA 0,15 mg/m³ 

Odniesienie regulacyjne COUNCIL DIRECTIVE 98/24/EC 

UE - Wartość ograniczenia ilościowego (BLV) 

Nazwa miejscowa Lead and its inorganic compounds 

BLV 30 µg/100ml Parameter: Pb 

Odniesienie regulacyjne SCOEL List of recommended health-based BLVs and BGVs 

Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy 

Nazwa miejscowa Ołów i jego związki nieorganiczne, z wyjątkiem arsenianu (V) ołowiu (II) oraz chromianu 

(VI) ołowiu (II) 

NDS (OEL TWA) 0,05 mg/m³ w przeliczeniu na Pb: frakcja wdychalna 

Uwaga Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu 

w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia. 

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286 
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Kwas siarkowy (7664-93-9) 

UE - Orientacyjna wartość graniczna narażenia zawodowego (IOEL) 

Nazwa miejscowa Sulphuric acid (mist) 

IOEL TWA 0,05 mg/m³ 

Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU 

Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy 

Nazwa miejscowa Kwas siarkowy (VI) 

NDS (OEL TWA) 0,05 mg/m³ frakcja torakalna 

NDSCh (OEL STEL) 3 mg/m³ (mgly) 

Uwaga Frakcja torakalna – frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych w obrębie klatki 

piersiowej, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze tchawiczo-

oskrzelowym i obszarze wymiany gazowej. 

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286 

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania 

Brak dodatkowych informacji 

8.1.3. Tworzą się substancje zanieczyszczające powietrze 

Brak dodatkowych informacji 

8.1.4. DNEL i PNEC 

Brak dodatkowych informacji 

8.1.5. Zarządzanie pasmami ryzyka 

Brak dodatkowych informacji 

8.2. Kontrola narażenia 

8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli 

Stosowne techniczne środki kontroli: 

Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. 

8.2.2. Indywidualne wyposażenie ochronne 

Symbole osobistego sprzętu ochronnego: 

 

8.2.2.1. Ochronę oczu lub twarzy 

Ochrona oczu: 

W przypadku wycieku elektrolitu: Dobrze dopasowane okulary ochronne (EN 166) 

8.2.2.2. Ochrona skóry 

Ochrona skóry i ciała: 

Nosić odpowiednią odzież ochronną 

 

Ochrona rąk: 

W przypadku wycieku elektrolitu: rękawice ochronne 
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Ochrona rąk 

rodzaj Materiał Czas przebicia Grubość (mm) przenikanie Norma 

rękawice ochronne Kauczuk nitrylowy 6 (> 480 minuty) 0,11  EN ISO 374 

 

Innej ochrony skóry 

Materiały na ubrania ochronne: 

ubrania odporne na kwasy. Buty kwasoodporne 

8.2.2.3. Ochrona dróg oddechowych 

Ochrona dróg oddechowych: 

W przypadku wycieku elektrolitu: W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. 

8.2.2.4. Zagrożenia t ermiczne 

Brak dodatkowych informacji 

8.2.3. Kontrola narażenia środowiska 

Kontrola narażenia środowiska: 

Unikać uwolnienia do środowiska. 

Inne informacje: 

W przypadku wycieku elektrolitu: Nosić indywidualne środki ochrony, Unikać kontaktu ze skórą, oczami lub ubraniami, Nie wdychać gazów/dymów. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia : Stały 

Barwa : Szara. 

Zapach : bez zapachu. 

Próg zapachu : Nie dostępny 

Temperatura topnienia : Nie dostępny 

Temperatura krzepnięcia : Nie dotyczy 

Temperatura wrzenia : 1740 °C 

Łatwopalność : Niepalny 

Granica wybuchowości : Nie dotyczy 

Dolna granica wybuchowości (DGW) : Nie dotyczy 

Górna granica wybuchowości (UGW) : Nie dotyczy 

Temperatura zapłonu : Nie dotyczy 

Temperatura samozapłonu : Nie dotyczy 

Temperatura rozkładu : 338 °C Kwas siarkowy 

pH : Nie dostępny 

Roztwór pH : Nie dostępny 

Lepkość, kinematyczna : Nie dotyczy 

Rozpuszczalność : Nie dostępny 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Kow) : Nie dostępny 

Prężność par : Nie dostępny 

Ciśnienie pary przy 50°C : Nie dostępny 

Gęstość : ≈ 11,35 g/cm³ 

Gęstość względna : Nie dotyczy 

Gęstość względna pary w temp. 20 °C : Nie dotyczy 

Wielkość cząstki : Nie dostępny 

Rozkład wielkości cząstek : Nie dostępny 

Kształt cząstki : Nie dostępny 

Współczynnik kształtu cząstki : Nie dostępny 

Stan agregacji cząstek : Nie dostępny 

Stan aglomeracji cząstek : Nie dostępny 

Obszar powierzchniowy dotyczący cząstki : Nie dostępny 

Pylistość cząstek : Nie dostępny 
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9.2. Inne informacje 

9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego 

Brak dodatkowych informacji 

9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

Wydziela wodór w obecności metali. Niebezpieczeństwo tworzenia się wybuchowych mieszanin wodoru z powietrzem podczas przechowywania w 

zamkniętych pomieszczeniach. Niszczy materiały organiczne, takie jak karton, drewno, tekstylia. 

10.2. Stabilność chemiczna 

Stabilny w warunkach normalnych. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Wydziela wodór w obecności metali. Opary mogą tworzyć wybuchową mieszaninę z powietrzem. Gwałtownie reaguje w kontakcie z. alkalia. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Żadne w zalecanych warunkach przechowywania i użytkowania (patrz sekcja 7). 

10.5. Materiały niezgodne 

alkalia. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania. 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 

Toksyczność ostra (doustnie) : Działa szkodliwie po połknięciu. 

Toksyczność ostra (skórnie) : Nie sklasyfikowany 

Toksyczność ostra (inhalacja) : Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 

Dodatkowe informacje : Kwas siarkowy rozkłada się natychmiast na jony wodorowe i siarczanowe. Jony wodorowe 

są odpowiedzialne za miejscową toksyczność kwasu siarkowego (drażniący i żrący wpływ). 

W odniesieniu do słabo rozpuszczalnych, nieorganicznych związków ołowiu, stwierdzono 

ogólnie względnie niską toksyczność ostrą w przypadku połknięcia, kontaktu ze skórą i 

wdychania. 
 

Lead-acid battery filled with diluted sulphuric acid  

ATE CLP (droga pokarmowa) 1562,5 mg/kg masy ciała 

ATE CLP (pył, mgły) 4,688 mg/l/4h 
 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Powoduje poważne oparzenia skóry. 
 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na 

oczy 

: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę : Nie sklasyfikowany 
 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany 
 

Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany 
 

ołów w postaci proszku [cząstki wielkości < 1 mm] (7439-92-1) 

Grupa IARC 2B - Może być rakotwórczy dla ludzi 
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Pasta akumulatorowa z zawartością ołowiu (7439-92-1) 

Grupa IARC 2B - Może być rakotwórczy dla ludzi 
 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. 
 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 

narażenie jednorazowe 

: Nie sklasyfikowany 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 

narażenie powtarzane 

: Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 

 

ołów w postaci proszku [cząstki wielkości < 1 mm] (7439-92-1) 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie 

powtarzane 

Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 

 

Pasta akumulatorowa z zawartością ołowiu (7439-92-1) 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie 

powtarzane 

Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany 

11.2. Informacje o innych zagrożeniach 

11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 

Brak dodatkowych informacji 

11.2.2. Inne informacje 

Toksokinetyka, metabolizm i rozprzestrzenianie : Nieorganiczne związki ołowiu są wchłaniane powoli w wyniku połknięcia lub wdychania i 

słabo przez skórę,Spożyty ołów jest wydalany powoli, wobec czego przez długi czas 

gromadzi się w organizmie. 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

Ekologia - ogólnie : Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 

krótkotrwałe (ostre) 

: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 

długotrwałe (przewlekłe) 

: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

 

Kwas siarkowy (7664-93-9) 

EC50 Dafnia 1 29 mg/l 

NOEC dla toksyczności przewlekłej dla ryb 0,025 mg/l 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Brak dodatkowych informacji 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Brak dodatkowych informacji 

12.4. Mobilność w glebie 

Brak dodatkowych informacji 
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12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Składnik 

ołów w postaci proszku [cząstki wielkości < 1 mm] 

(7439-92-1) 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik 

XIII 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik 

XIII 

Pasta akumulatorowa z zawartością ołowiu (7439-92-

1) 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik 

XIII 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik 

XIII 

Kwas siarkowy (7664-93-9) Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik 

XIII 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik 

XIII 

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 

Brak dodatkowych informacji 

12.7. Inne szkodliwe skutki działania 

Inne szkodliwe skutki działania : Może spowodować zmiany pH w wodnych systemach ekologicznych. 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Metody unieszkodliwiania odpadów : Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego centrum sortowania i 

zbiórki odpadów. 

Kod europejskiego katalogu odpadów (LoW) : 16 06 01* - baterie ołowiowe 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 

UN 2794 UN 2794 UN 2794 UN 2794 UN 2794 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

AKUMULATORY MOKRE 

NAPEŁNIONE KWASEM 

BATTERIES, WET, FILLED 

WITH ACID 

Batteries, wet, filled with 

acid 

AKUMULATORY MOKRE 

NAPEŁNIONE KWASEM 

AKUMULATORY MOKRE 

NAPEŁNIONE KWASEM 

Opis dokumentu przewozowego 

UN 2794 AKUMULATORY 

MOKRE NAPEŁNIONE 

KWASEM, 8, (E), 

NIEBEZPIECZNY DLA 

ŚRODOWISKA 

UN 2794 BATTERIES, 

WET, FILLED WITH ACID, 

8, MARINE 

POLLUTANT/ENVIRONME

NTALLY HAZARDOUS 

UN 2794 Batteries, wet, 

filled with acid, 8, 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

UN 2794 AKUMULATORY 

MOKRE NAPEŁNIONE 

KWASEM, 8, 

NIEBEZPIECZNY DLA 

ŚRODOWISKA 

UN 2794 AKUMULATORY 

MOKRE NAPEŁNIONE 

KWASEM, 8, 

NIEBEZPIECZNY DLA 

ŚRODOWISKA 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

8 8 8 8 8 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

     

14.4. Grupa pakowania 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Produkt niebezpieczny dla 

środowiska: Tak 

Produkt niebezpieczny dla 

środowiska: Tak 

Zanieczyszczenia morskie: 

Tak 

Produkt niebezpieczny dla 

środowiska: Tak 

Produkt niebezpieczny dla 

środowiska: Tak 

Produkt niebezpieczny dla 

środowiska: Tak 

Brak dodatkowych informacji 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Transport drogowy 

Kod klasyfikacyjny (ADR)  : C11  

Przepisy szczególne (ADR) : 295, 598 

Ilości ograniczone (ADR) : 1l 

Ilości wyłączone (ADR) : E0 

Instrukcje pakowania (ADR) : P801, P801a 

Kategoria transportowa (ADR) : 3 

Numer rozpoznawczy zagrożenia : 80  

Pomarańczowe tabliczki : 

 

Kod ograniczeń przewozu przez tunele (ADR) : E  

 

transport morski 

Przepisy szczególne (IMDG) : 295 

Ograniczone ilości (IMDG) : 1 L 

Ilości wyłączone (IMDG) : E0 

Instrukcje dotyczące opakowania (IMDG) : P801 

Nr EmS (Ogień) : F-A 

Nr EmS (Rozlanie) : S-B 

Kategoria rozmieszczenia ładunku (IMDG) : A 

Przechowywanie i postępowanie (IMDG) : SW16 

Rozdzielenie (IMDG) : SGG1, SG36, SG49 

Nr MFAG : 157 

 

Transport lotniczy 

Przewidywane ilości wyjąwszy samoloty 

pasażerskie i towarowe (IATA) 

: E0 

Ilości ograniczone dla samolotów pasażerskich i 

towarowych (IATA) 

: Forbidden 

Maksymalna ilość netto w przypadku ograniczonej 

ilości dla samolotów pasażerskich i towarowych 

(IATA) 

: Forbidden  

Instrukcje dot. opakowania dla samolotów 

pasażerskich i towarowych (IATA) 

: 870 

Maksymalna ilość netto w przypadku ograniczonej 

ilości dla samolotów pasażerskich i towarowych 

(IATA) 

: 30kg 
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Instrukcje dot. opakowania wyłącznie dla 

samolotów towarowych (IATA) 

: 870 

Maksymalna ilość netto wyłącznie dla samolotów 

towarowych (IATA) 

: No limit 

Przepisy szczególne (IATA) : A51, A164, A183, A802 

Kod ERG (IATA) : 8L 

 

Transport śródlądowy 

Kod klasyfikacyjny (ADN) : C11  

Przepisy szczególne (ADN) : 295, 598 

Ograniczone ilości (ADN) : 1 L 

Ilości wyłączone (ADN) : E0 

Wymagane wyposażenie (ADN) : PP, EP 

Liczba niebieskich stożków/świateł (ADN) : 0 

 

Transport kolejowy 

Kod klasyfikacyjny (RID) : C11  

Przepisy szczególne (RID) : 295, 598 

Ograniczone ilości (RID) : 1L 

Ilości wyłączone (RID) : E0 

Instrukcje dotyczące opakowania (RID) : P801, P801a 

Kategoria transportu (RID) : 3 

Nr identyfikacyjny zagrożenia (RID) : 80 
 

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO 

Nie dotyczy 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny 

15.1.1. Przepisy UE 

Zawiera substancję(e) umieszczoną(e) umieszczoną na liście kandydatów do rozporządzenia REACH w stężeniu > 0,1%: Ołów (EC 231-100-4, 

CAS 7439-92-1), Ołów (EC 231-100-4, CAS 7439-92-1) 

Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i rady z 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i 

przywozu niebezpiecznych chemikaliów. 

Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącemu 

trwałych zanieczyszczeń organicznych 

Zawiera substancje podlegające rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 

wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych. 

ZAŁĄCZNIK I PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJĄCE OGRANICZENIOM 

Wykaz substancji, które nie są udostępniane przeciętnym użytkownikom, wprowadzane, posiadane lub stosowane przez nich, zarówno w postaci 

własnej, jak i w mieszaninach lub substancjach zawierających te substancje, chyba że stężenie jest równe wartościom granicznym określonym w 

kolumnie 2 lub od nich niższe, oraz w przypadku których podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zaginięcia i kradzieży mają być zgłaszane 

w ciągu 24 godzin. 
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Nazwa Numer CAS Wartości 

graniczne 

Górna wartość 

graniczna do 

celów wydawania 

pozwoleń na 

podstawie art. 5 

ust. 3 

Kod w 

Nomenklaturze 

scalonej (CN) 

odrębnego 

związku 

chemicznego 

odpowiadającego 

wymogom uwagi 1 

odpowiednio do 

działu 28 lub 29 

Nomenklatury 

scalonej 

Kod w 

Nomenklaturze 

scalonej 

mieszaniny bez 

składników, które 

przesądziłyby o 

klasyfikacji według 

innego kodu CN 

Sulphuric acid 7664-93-9 15 % w/w 40 % w/w ex 2807 00 00 ex 3824 99 96 

Zobacz https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-05/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf 

15.1.2. Przepisy krajowe 

Brak dodatkowych informacji 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Skróty i akronimy: 

ADN Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi 

drogami wodnymi 

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

ATE Oszacowana toksyczność ostra 

BCF Współczynnik biokoncentracji BCF 

BLV Wartość ograniczenia ilościowego 

BOD Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT) 

COD Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) 

DMEL Pochodny poziom powodujący minimalne zmiany 

DNEL Pochodny poziom niepowodujący zmian 

Numer WE Numer Wspólnoty Europejskiej 

EC50 Średnie stężenie skuteczne 

EN Norma europejska 

IARC Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem 

IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 

IMDG Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych 

LC50 Stężenie substancji powodujące śmierć 50% populacji organizmów testowych 

LD50 Dawka powodująca śmierć 50% populacji organizmów testowych 

LOAEL Najniższy poziom, przy którym obserwuje się szkodliwe zmiany 
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Skróty i akronimy: 

NOAEC Stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian 

NOAEL Poziom dawkowania, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian 

NOEC Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian 

OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

OEL Dopuszczalna wartość narażenia zawodowego 

PBT Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku 

RID Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 

SDS Karta Charakterystyki 

STP Oczyszczalnia ścieków 

ThOD Teoretyczne Zapotrzebowanie na Tlen (TZT) 

TLM Środkowy limit tolerancji 

LZO Lotne związki organiczne 

Numer CAS Numer CAS 

N.O.S. Nieokreślone w inny sposób 

vPvB Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

ED Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 

DOT Departament Transportu 

TDG Transport towarów niebezpiecznych 

REACH Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 

zakresie chemikaliów 

GHS Globalny zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów 

CAS Numer CAS (Chemical Abstracts Service) 

IBC-Code Międzynarodowy przepis bezpieczenstwa dotyczący transportu morskiego niebezpiecznych chemikaliów i szkodliwych 

dla zdrowia substancji luzem. 

CLP Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 

MARPOL 73/78 MARPOL 73/78: Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki 

ADG Transport Australijskich Towarów Niebezpiecznych 

 

Inne informacje : Informacje zawarte w sekcjach 4 do 8 i 10 do 12 nie odnoszą się bezpośrednio do 

prawidłowego użytkowania i stosowania produktu (patrz informacja odnośnie użytkowania 

produktu), jedynie dotyczą działań, które należy podjąć w przypadkach uwolnienia się 

większych ilości produktu podczas wypadków lub nieprawidłowości. Informacje zawarte w 

niniejszej karcie charakterystyki opisują wyłącznie wymagania odnośnie zachowania 

bezpieczeństwa w odniesieniu do produktu i opierają się na dzisiejszym stanie naszej 

wiedzy. Specyfikacja dostawy znajduje się w odpowiednich kartach informacyjnych 

produktu. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie przedstawiają gwarancji 

właściwości opisanego produktu / opisanych produktów w myśl prawnych przepisów 

gwarancyjnych. 

 

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: 

Acute Tox. 4 (Doustny) Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria 4 

Acute Tox. 4 (Wdychać) Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria 4 
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Nr Karty charakterystyki: 00377-0089 
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Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: 

Acute Tox. 4 

(Wdychać:pyłów,mgły) 

Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym: pył, mgły), kategoria 4 

Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre, kategoria 1 

Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kategoria 1 

Aquatic Chronic 3 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłę, kategoria 3 

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 

Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

H319 Działa drażniąco na oczy. 

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 

H360Df Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. 

H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. 

H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią. 

H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Lact. Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria dodatkowa, wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci 

karmione piersią 

Repr. 1A Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A 

Skin Corr. 1A Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1, podkategoria 1A 

Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 

STOT RE 1 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria 1 

 

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 

[CLP]: 

Acute Tox. 4 (Doustny) H302 Metoda obliczeniowa 

Acute Tox. 4 

(Wdychać:pyłów,mgły) 

H332 Metoda obliczeniowa 

Skin Corr. 1A H314 Metoda obliczeniowa 

Eye Dam. 1 H318 Metoda obliczeniowa 

Repr. 1A H360FD Metoda obliczeniowa 

STOT RE 1 H372 Metoda obliczeniowa 

Aquatic Acute 1 H400 Metoda obliczeniowa 

Aquatic Chronic 1 H410 Metoda obliczeniowa 

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi 

zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu. 


