
Wskazówki i działania związane z substancjami niebez-
piecznymi
Substancja 
niebezpieczna

Symbol 
zagrożenia

Hasło 
ostrzegawcze

Wskazówki i działania

Kostka toaletowa 
o zapachu
cytrynowym

Uwaga

Zawiera:

• cytral (nr CAS 5392-40-5)
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

• H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

• P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić
poza miejsce pracy.

• P280 - Stosować rękawice ochronne.
• P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓ-

RĄ: Umyć dużą ilością wody.
• P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia

skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

• P362 + P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać
przed ponownym użyciem.

Wskazówka dotycząca usuwania:

• P501 - Zwartość/syfon usuwać do autoryzowanego
punktu zbiórki odpadów.
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Substancja 
niebezpieczna

Symbol 
zagrożenia

Hasło 
ostrzegawcze

Wskazówki i działania

Klej specjalny
Tangit PVC-U

Niebezpie-
czeństwo

Zawiera:

• tetrahydrofuran (nr CAS 109-99-9)
• butanon (nr CAS 78-93-3)
• cykloheksanon (nr CAS 108-94-1)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

• H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
• H315 - Działa drażniąco na skórę.
• H318 - Powoduje poważne uszkodzenia oczu.
• H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddecho-

wych.
• H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty

głowy.
• H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

• P102 - Chronić przed dziećmi.
• P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia,

otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
• P260 - Nie wdychać mgły/par.
• P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze

wentylowanym pomieszczeniu.
• P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
• P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ

DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.

• P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub lekarzem.

Wskazówki dotyczące usuwania:

• P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Do punktu zbiórki surowców wtórnych można dostarczać
wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki niezawierające
par rozpuszczalnika.
Kod EAK (europejski katalog odpadów): 080409

Płyn do czyszczenia
dyszy natryskowej
Geberit AquaClean,
od 2018 roku

Uwaga

Zawiera:

• niejonowe środki powierzchniowo-czynne poniżej 5%,
amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne

• środek odkażający (metyloizotiazolinon, benzoizotiazoli-
non)

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

• H319 - Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

• P102 - Chronić przed dziećmi.
• P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ

DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.
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Substancja 
niebezpieczna

Symbol 
zagrożenia

Hasło 
ostrzegawcze

Wskazówki i działania

Płyn do czyszczenia
dyszy natryskowej
Geberit AquaClean,
do 2017 roku

Uwaga

Zawiera:

• niejonowe środki powierzchniowo-czynne poniżej 5%,
amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne

• kwas cytrynowy (CAS: 5949-29-1)
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

• H319 - Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

• P102 - Chronić przed dziećmi.
• P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ

DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.

Środek czyszczący
Geberit AquaClean Uwaga

Zawiera:

• anionowe środki powierzchniowo-czynne poniżej 5%,
niejonowe środki powierzchniowo-czynne

• kwas cytrynowy (nr CAS 77-92-9)
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

• H319 - Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

• P102 - Chronić przed dziećmi.
• P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ

DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.
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Substancja 
niebezpieczna

Symbol 
zagrożenia

Hasło 
ostrzegawcze

Wskazówki i działania

Mineralna masa
zalewowa Geberit
FSH 90

Niebezpie-
czeństwo

Zawiera:

• cement portlandzki (nr CAS 65997-15-1)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

• H315 - Działa drażniąco na skórę.
• H318 - Powoduje poważne uszkodzenia oczu.
• H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddecho-

wych.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

• P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady leka-
rza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

• P102 - Chronić przed dziećmi.
• P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
• P261 - Unikać wdychania pyłu.
• P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ

DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.

• P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub lekarzem.

• P321 - Zastosować określone leczenie:
– W przypadku dostania się do dróg oddechowych: w

razie utraty przytomności ułożenie i transport w po-
zycji bocznej ustalonej. Zapewnić dopływ świeżego
powietrza. W razie wystąpienia dolegliwości zasię-
gnąć porady lekarza.

– W przypadku kontaktu ze skórą: natychmiast umyć
dużą ilością wody z mydłem i dobrze spłukać.

– W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów,
zgłosić się pod opiekę lekarza.

• P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
Inne zagrożenia:
Produkt reaguje silnie alkalicznie z wodą.

Wskazówka dotycząca usuwania:

• P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi
przepisami.
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Substancja 
niebezpieczna

Symbol 
zagrożenia

Hasło 
ostrzegawcze

Wskazówki i działania

Klej specjalny
Tangit do ABS

Niebezpie-
czeństwo

Zawiera:

• butanon (nr CAS 78-93-3)
• octan n-butylu (nr CAS 123-86-4)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

• H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
• H319 - Działa drażniąco na oczy.
• H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty

głowy.
• EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodo-

wać wysuszanie lub pękanie skóry.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

• P102 - Chronić przed dziećmi.
• P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia,

otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
• P260 - Nie wdychać mgły/par.
• P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze

wentylowanym pomieszczeniu.
• P280 - Stosować ochronę oczu.
• P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ

DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.

Wskazówki dotyczące usuwania:

• P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Kod EAK (europejski katalog odpadów): 080409

Micropur Forte MF w
płynie (środek odka-
żający do filtra higie-
nicznego Geberit)

-

Zawiera:

• roztwór podchlorynu sodu (nr CAS 7681-52-9)
• srebro (nr CAS 7440-22-4)
• azotan sodu < 0,1% (nr CAS 7631-99-4)
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

• H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodu-
jąc długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

• P102 - Chronić przed dziećmi.
• P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
• P391 - Zebrać wyciek.
Wskazówki dotyczące usuwania:

• P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi
przepisami.
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Substancja 
niebezpieczna

Symbol 
zagrożenia

Hasło 
ostrzegawcze

Wskazówki i działania

Środek do usuwania
osadów z kamienia
Geberit AquaClean

Uwaga

Zawiera:

• kwas fosforowy (nr CAS 7664-38-2)
• kwas solny (nr CAS 7647-01-0)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

• H315 - Działa drażniąco na skórę.
• H319 - Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

• P102 - Chronić przed dziećmi.
• P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
• P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓ-

RĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
• P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ

DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.

• P332 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia
skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

• P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania
drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Wskazówki dotyczące usuwania:
Opróżnione, wyczyszczone pojemniki można oddawać do
punktu zbiórki surowców wtórnych.
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Substancja 
niebezpieczna

Symbol 
zagrożenia

Hasło 
ostrzegawcze

Wskazówki i działania

Kostki higieniczne
DropIn blue Uwaga

Zawiera:

• kwas benzenosulfonowy, pochodne alkilowe C10-13, so-
le sodowe (nr CAS 68411-30-3)

• monoetanoloamid kwasów tłuszczowych z oleju kokoso-
wego (nr CAS 90622-77-8)

• olej sosnowy 99 ≤ 2,5%
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

• H315 - Działa drażniąco na skórę.
• H319 - Działa drażniąco na oczy.
• H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodu-

jąc długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

• P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady leka-
rza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

• P102 - Chronić przed dziećmi.
• P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
• P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ

DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.

• P314 - W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć po-
rady / zgłosić się pod opiekę lekarza.

Wskazówki dotyczące usuwania:
Mniejsze ilości można rozcieńczyć dużą ilością wody i wy-
płukać. Większe ilości należy usuwać zgodnie z lokalnymi
przepisami.
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Substancja 
niebezpieczna

Symbol 
zagrożenia

Hasło 
ostrzegawcze

Wskazówki i działania

Sitko zapachowe do
pisuarów Geberit Uwaga

Zawiera:

• salicylan benzylu (nr CAS 118-58-1)
• octan linalilu; 1-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheksen-1-ylo)-2-

buten-1-on (nr CAS 115-95-7)
• mieszaninę reakcyjną składającą się z 1-

(1,2 ,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-nafty-
lo)etan-1-onu i 1-(1,2,3,4,6,7,8,8aoktahydro-2,3,8,8-te-
trametylo-2-naftylo)etan-1-onu oraz 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-
oktahydro-2,3,8,8- tetrametylo-2-naftylo)etan-1-onu
(nr CAS 54464-57-2)

• tetrametylo-4-metylenoheptan-2-on
(nr CAS 81786-75-6)

• [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-oktahydro-6-metoksy-3,6,8,8-
tetrametylo-1H-3a,7-metanoazulen
(nr CAS 19870-74-7)

• aldehyd alfa-metylo-1,3-benzodioksol-5-propionowy
(nr CAS 1205-17-0)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

• H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
• H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodu-

jąc długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

• P261 - Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
• P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
• P280 - Stosować rękawice ochronne.
• P302 + P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć

dużą ilością wody.
• P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia

skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Wskazówki dotyczące usuwania:

• P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi
przepisami.
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Substancja 
niebezpieczna

Symbol 
zagrożenia

Hasło 
ostrzegawcze

Wskazówki i działania

Wkład Kolo Smart-
Fresh Uwaga

Zawiera:

• 15–30% anionowych środków powierzchniowo-czynnych
• < 5% amfoterycznych środków powierzchniowo-czyn-

nych
• substancje zapachowe
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

• H315 - Działa drażniąco na skórę.
• H319 - Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

• P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady leka-
rza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

• P102 - Chronić przed dziećmi.
• P280 - Stosować rękawice ochronne.
• P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ

DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.

• P332 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia
skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

• P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania
drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
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Substancja 
niebezpieczna

Symbol 
zagrożenia

Hasło 
ostrzegawcze

Wskazówki i działania

Wkład Geberit Du-
oFresh Uwaga

Zawiera:

• 15–30% anionowych środków powierzchniowo-czynnych
• 5–15% niejonowych środków powierzchniowo-czynnych
• substancje zapachowe; GERANIOL; LINALOOL
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

• H303 - Może działać szkodliwie po połknięciu.*
• H315 - Działa drażniąco na skórę.
• H319 - Działa drażniąco na oczy.
• H401 - Działa toksycznie na organizmy wodne.*
• H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodu-

jąc długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

• P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady leka-
rza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

• P102 - Chronić przed dziećmi.
• P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
• P280 - Stosować rękawice ochronne.
• P302 + P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć

dużą ilością wody.
• P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ

DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.

• P362 + P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać
przed ponownym użyciem.*

Wskazówki dotyczące usuwania:

• P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Zwroty oznaczone * dotyczą tylko krajów spoza UE, np.
Rosji, Serbii, Bośni i Hercegowiny.
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Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona

documentation@geberit.com
www.geberit.com
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	1 Wskazówki i działania związane z substancjami niebezpiecznymi

