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Alfred Becht GmbH ● Carl-Zeiss-Str.16 ● D-77656 Offenburg 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 
Sporządzono zgodnie z dyrektywą 1907/2006 

 

 

1. Identyfikacja substancji i producenta 

Nazwa produktu Bechtozid Soft 

Opis produktu 
 

Preparat do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia  powierzchni 

także ze skóry (lub materiałów skóropodobnych) w gabinetach 

medycznych i stomatologicznych 

Wytwórca Alfred Becht GmbH  

P.O.B.1145, D-776010ffenburg 

Carl-Zeiss-Str.16, D-77656 Offenburg  

Telefon: +49 781 60586-0  

Fax: +49 781 60586-40 

Informacja: +49 781 60586-0  

Telefon awaryjny:  +49 781 60586-0 

2. Skład i informacja o składnikach 

Charakterystyka chemiczna: 

Produkt przygotowany z czwartorzędowych związków amoniowych i wody 

Składnik 
Nr CAS 

EINECS 

Zawartość 

w % 
Symbol Klasyfikacja 

benzyl-C12-16-alkildimetyl, chlorki 
68424-85-1 

270-325-2 
<1% C, N 

22-34-50 

302-314-400 

Chlorek didecyldimetylamonu 
7173-51-5 

230-525-2 
<1% C,N 

22-34-50 

302-314-400 

C12-14-alkil[(etylfenyl)metyl]dimetyl, 

chlorki 

85409-23-0 

287-090-7 
<5% C, N 

22-34-50 

302-314-400 

 

 

 

3. Identyfikacja zagrożeń 

 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 1272/2008 dotyczącym klasyfikacji, oznaczania 

i pakowania materiałów i mieszanek. 

Nie zawiera substancji szkodliwych w rozumieniu dyrektywy 67/548/EWG i rozporządzenia 

(UE) Nr 1272/2008 
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4. Pierwsza pomoc 

Informacje ogólne  

Inhalacja Zapewnić osobie poszkodowanej dopływ świeżego powietrza  

Kontakt ze skórą Natychmiast umyć dokładnie mydłem i spłukać dużą ilością wody. 

Kontakt z oczami 
Natychmiast przepłukać oczy wodą. Zasięgnąć porady lekarza. Pokazać 

opakowanie lub etykietę.  

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 

Odpowiednie środki gaśnicze 

 

 

Produkt niepalny 

Szczególne zagrożenia ze strony 

produktów spalania 

i wydzielających się gazów 

 

Nie dotyczy 

Specjalne środki ostrożności 

 

Nie dotyczy 

 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 

Indywidualne środki ochrony  Unikać kontaktu ze skórą i  oczami.  

Środki ostrożności w zakresie 

ochrony środowiska 

Nie są konieczne żadne specjalne środki 

Metody oczyszczania/usuwania Nie są stosowane specjalne procedury 

 

Wymagania dodatkowe 

 

Zebrany środek wlać do odpowiedniego pojemnika 

 

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie 

Nie jest wymagane specjalne postępowanie z produktem dotyczące magazynowania. 

Magazynowanie: chronić przed mrozem. Nie przechowywać w temperaturach poniżej 0º C i 

powyżej 50º C. 

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 

Ogólnie Nie dotyczy 

Ochrona dróg oddechowych Nie dotyczy 

Ochrona skóry rąk Zalecane rękawice ochronne  

Ochrona oczu Zalecane okulary ochronne 

Ochrona ciała Nie dotyczy 
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9. Właściwości fizykochemiczne 

Postać 

 

Ciecz 

 Kolor 

 

Bezbarwna 

 Zapach 

 

Neutralny 

 Zmiana w warunkach: 

 Temperatura topnienia/Zakres temperatur topnienia 

 

0ºC 

 Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia 100°C 

Temperatura zapłonu: 

 

Produkt nie jest wybuchowy 

 
Łatwopalność: Produkt nie jest łatwopalny 

Samozapłon: 

 

 

Produkt nie jest samozapalny 

Gęstość: 1,0g/cm³ 

Rozpuszczalność/Zdolność mieszania się z wodą W pełni rozpuszczalny 

ph 

 

Skoncentrowany 6,0 – 7,0 

  

10. Stabilność i reaktywność 

 

 

Rozkład termiczny/warunki, których należy unikać Nie są znane przy stosowaniu  

zgodnym z przeznaczeniem. 

Reakcje niebezpieczne Nie są znane przy stosowaniu  

zgodnym z przeznaczeniem. 

Niebezpieczne produkty rozkładu Nie są znane przy stosowaniu  

zgodnym z przeznaczeniem. 

 

 

 11. Informacje toksykologiczne 

     

              LD50-Wert/oral: 2000 mg/kg wagi ciała  

              Doświadczenia z praktyki stomatologicznej- brak zagrożeń toksykologicznych 

   Inne dane o zagrożeniach - brak 

 

 

12. Informacje ekologiczne. 

 

Uwagi ogólne: 

Niebezpieczeństwo dla wody: Klasa 0 (wg regulacji niemieckich) 

Nie dopuszczać do przedostania się nierozcieńczonego preparatu do kanalizacji i wód 

powierzchniowych. Osad jest w oczyszczalni ścieków usuwalny. Zgodnie z testem potwierdzenia 

wg OECD chlorek didecyldimetylamonu jest biodegradowalny. Metoda testowania OECD203 

LC50: 70mg/kg czas próby 96h( sprawdzana na surowcach) 

UBA:2169-0008 (Niemcy) 

   
 

13. Postępowanie z odpadami 

Postępowanie z odpadami musi być zgodne z rozporządzeniami  lokalnymi. 
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Produkt: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi regulacjami.  

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  

(Dz. U. Nr 62, póz. 628) z późniejszymi zmianami.   

Klasyfikacja  odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 27 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, póz. 1206) 

Opakowania: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi regulacjami.  

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach 

i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, póz. 638) z późniejszymi 

zmianami.  

Opakowania wielokrotnego użytku po wypłukaniu mogą być powtórnie użyte 

lub poddane recyklingowi. 

 

14. Informacje transportowe  

Transport lądowy ADR/RID (2005) • GGVS/GGVE 

Nie stanowi zagrożenia w rozumieniu przepisów 

dotyczących transportu. 

 

Transport śródlądowy ADN/ADR:  

 

Nie stanowi zagrożenia w rozumieniu przepisów 

dotyczących transportu. 

 

Transport morski IMDG 
 

Nie stanowi zagrożenia w rozumieniu przepisów 

dotyczących transportu. 

 

Transport powietrzny ICAO-TI i IATA-DGR 

 

Nie stanowi zagrożenia w rozumieniu przepisów 

dotyczących transportu. 

 

 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych. 

  

Klasyfikacja zgodna z wytycznymi UE Preparat został sklasyfikowany i oznakowany 

zgodnie z wytycznymi EU odnośnie substancji 

niebezpiecznych.( Nr 1272/2008) 

Inne Przestrzeganie przepisów stosowania płynnych 

środków higieny 

 

 

16. Inne informacje 

 

Zagrożenia, o których mowa w punkcie 2 i 3:na mocy rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 oraz 

zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG 

Obowiązujące dyrektywy WE: 

-  (1999/45/WE), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006. 

 - (67/548/EWG), ostatnio zmieniona dyrektywą 2009/2/WE 

Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 

 nr 552/2009 Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP (EU-GHS) rozporządzenia) 
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Wykaz symboli i zwrotów R: 

 

R22 Działa szkodliwie w przypadku spożycia 

R34 Wywołuje oparzenia 

R36 Działa drażniąco na oczy 

R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu 

R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

R67 Opary mogą powodować senność i zawroty głowy 

 Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania, szczegółowe informacje o zastosowaniu 

preparatu znajdują się w ulotce informacyjnej. 

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt 

i ogólną wiedzę. Nie mniej jednak nie stanowią gwarancji kompletności, ścisłości i należy je 

traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu 

produktu. 

 

Data aktualizacji karty: 03.03.2011 (oryginalna karta producenta) 

Tłumaczenie: 

Hurtodent,  41-800 Zabrze,  ul.Zaolziańska 11,  tel. (032) 276 - 04 - 03,  tel. kom. 604 - 235 - 210  

e-mail hurtodent@interia.pl 
 


