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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa 
 

: nitric acid 53% - 60% 
 

Numer rejestracyjny REACH 
 

: 01-2119487297-23-0006, 01-2119487297-23-0026, 01-
2119487297-23-0000 
 

Numer indeksowy 
 

: 007-030-00-3 
 

Nr WE 

 

: 231-714-2 

 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane  

Zastosowanie 

substancji/mieszaniny 
 

: Produkcja, Półprodukt, Forma użytkowa, Dystrybucja, 

Nawozy, Środki myjące i czyszczące, Obróbka powierzchni, 
Użycie laboratoryjne, Środek pomocniczy w przetwórstwie, 
Środki regulujące pH, Wymieniacz jonowy  

 
Zastosowania odradzane 
 

: Zastosowania użytkowe, Stężenie > 3% 
 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  

Dostawca : Borealis L.A.T GmbH 
St.-Peter-Strasse 25, 4021 Linz, Austria 

Numer telefonu: +43 732 6915-0 
 

 

Adres e-mail : sds@borealisgroup.com 
 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

 
+44 (0) 1235 239 670 (NCEC Carechem 24) 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) 

Substancje powodujące korozję metali, 
Kategoria 1 
 

 H290: Może powodować korozję metali. 
 

Toksyczność ostra, Kategoria 3 
 

 H331: Działa toksycznie w następstwie wdychania.  
 

Działanie żrące na skórę, Kategoria 1A  H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz 
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 uszkodzenia oczu. 
 

2.2 Elementy oznakowania 

Oznakowanie  (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) 

Piktogramy określające 

rodzaj zagrożenia 
 

: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hasło ostrzegawcze 
 

: Niebezpieczeństwo 
 

Zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia 
 

: H290 Może powodować korozję metali. 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu. 

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.  
 

Uzupełniające zwroty 

wskazujące rodzaj 
zagrożenia 

: EUH071  Działa żrąco na drogi oddechowe. 

 

Zwroty wskazujące środki 

ostrożności 
 

: Zapobieganie:  

P260 Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej 

cieczy. 
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ 
ochronę oczu/ ochronę twarzy. 

Reagowanie:  

P303 + P361 + P353 + P310 W PRZYPADKU KONTAKTU 
ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą 

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem 
wody/ prysznicem. Natychmiast skontaktować się z 
OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. 

P304 + P340 + P311 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO 
DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki 

do swobodnego oddychania. Skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ/ lekarzem. 
P305 + P351 + P338 + P310 W PRZYPADKU DOSTANIA 

SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 

ZATRUĆ/ lekarzem. 

Magazynowanie:  

P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym 

miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.  
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2.3 Inne zagrożenia  

Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające 

bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na 
poziomie 0,1% bądź powyżej. 

 

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za 
posiadające właściwości endokrynnie czynne wobec środowiska, według Artykułu REACH 57(f), 
Regulacji Komisji (UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej Komisji (UE) 2017/2100.  

 
Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za 
posiadające właściwości endokrynnie czynne wobec środowiska, według Artykułu REACH 57(f), 

Regulacji Komisji (UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej Komisji (UE) 2017/2100.  
 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje 

Numer indeksowy 

 

: 007-030-00-3 

 
Nr WE 
 

: 231-714-2 
 

Składniki 

Nazwa Chemiczna Nr CAS 
Nr WE 

Stężenie (% w/w) 

kwas azotowy 7697-37-2 
231-714-2 

> 50 - < 65 

 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Zalecenia ogólne 
 

:  Wynieść poszkodowanego z miejsca zagrożenia.  
Wymagana jest natychmiastowa opieka medyczna. 

Udzielający pierwszej pomocy powinien zapewnić sobie 
pomoc. 
 

W przypadku wdychania 
 

:  Przenieść na świeże powietrze. 
Zapewnić poszkodowanemu ciepło i spokój. 
W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu 

zastosować sztuczne oddychanie. 
Reanimacja metodą usta-usta może być niebezpieczna 
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Podać tlen jeżeli dostepny. 
 

W przypadku kontaktu ze 
skórą 
 

:  Natychmiast usunąć/ zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.  
Natychmiast spłukać dużą ilością wody, nie krócej niż 15 
minut. 

Oparzenia muszą być opatrzone przez lekarza.  
Jeśli utrzymują się podrażnienia skóry, wezwać lekarza.  
 

W przypadku kontaktu z 
oczami 
 

:  Spłukać niezwłocznie dużą ilością wody, również pod 
powiekami, przez co najmniej 15 minut. 
Natychmiast wezwać lekarza. 

Objawy mogą być opóźnione. 
 

W przypadku połknięcia 

 

:  NIE prowokować wymiotów. 

Nie podawać niczego do picia. 
W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie 
stosować u osób nieprzytomnych. 

Zabrać poszkodowanego niezwłocznie do szpitala.  
 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  

Objawy : Wdychanie: 
Podrażnienie dróg oddechowych 
Ból 

Trudności w oddychaniu 
Wdychanie może wywoływać obrzęk i zapalenie płuc.  
Objawy mogą być opóźnione. 

 
   Kontakt przez skórę: 

Powoduje poważne oparzenia. 

 
   Kontakt z oczami: 

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

 
Zagrożenia : Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

Działa toksycznie w następstwie wdychania. 

Działa żrąco na drogi oddechowe. 
Powoduje poważne oparzenia. 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 

postępowania z poszkodowanym 

Leczenie 
 

: Ryzyko opóźnionego obrzęku płuc. 
Zapewnić opiekę medyczną przynajmniej przez 48 godzin.  
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SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
 

:  Niepalny. 
Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych 
warunków i dla środowiska. 

Dwutlenek węgla (CO2) 
Piana odporna na alkohole 
 

 
 

  Opary usunąć strumieniem rozpylonej wody. 
 

Niewłaściwe środki gaśnicze 

 

:  Suchy proszek gaśniczy 

Suche proszki gaśnicze 
Piana gaśnicza 
Nie zdławiać parą wodną bądź piaskiem. 

Dalsze informacje patrz Sekcja 5.3 
 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  

Zagrożenia szczególne w 
czasie gaszenia pożaru 
 

:  Może eksplodować w kontakcie z silnym reduktorem.  
Reaguje z metalami uwalniając wodór. 
 

 
 

  W przypadku pożaru tworzą się niebezpieczne produkty 
rozkładu. 
Tlenki azotu (NOx) 

 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 

Specjalne wyposażenie 

ochronne dla strażaków 
 

:  Ochrona osobista - dokładnie dopasowany kombinezon 

odporny na chemikalia i izolujący aparat oddechowy.  
 

Dalsze informacje 

 

:  Chłodzić zbiorniki i ich otoczenie poprzez zraszanie wodą.  

Zapobiegać przedostawaniu się wody pogaśniczej do wód 
powierzchniowych lub gruntowych. 
W razie pożaru i/lub wybuchu nie wdychać dymu.  

Zebrać oddzielnie zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie 
można jej usuwać do kanalizacji. 
Pozostałości po pożarze i zanieczyszczona woda gaśnicza 

muszą być usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami.  
 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  

Zapewnić wystarczającą wentylację. 
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Nie wdychać par. 
Unikać wszelkiego kontaktu z tym produktem.  

Ochrona osobista - dokładnie dopasowany kombinezon odporny na chemikalia i izolujący aparat 
oddechowy. 
Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. 

Opary usunąć strumieniem rozpylonej wody. 
 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  

Zapobiegać przedostawaniu się produktu do środowiska naturalnego i kanalizacji. 
Poinformować odpowiednie organa administracyjne w przypadku dostania się do dróg wodnych 
lub przewodów odpływowych. 

 

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

Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu.  
Ograniczyć wyciek, zebrać z niepalnym materiałem absorbującym, (np. piaskiem, ziemią, ziemią 
okrzemkową, wermikulitem) i przenieść do pojemnika celem usunięcia zgodnie z 

lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). 
Duże wycieki powinny być zebrane mechanicznie (odpompowane) celem usunięcia.  
 

Rozcieńczyć dużą ilością wody. 
Neutralizować za pomocą następujących materiałów:  
soda amoniakalna 

Wodorotlenek wapnia 
 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 

Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 
Postępowanie z odpadami: patrz w sekcji 13. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  

Sposoby bezpiecznego 
postępowania 

 

: Zapewnić wystarczającą wentylację. 
Unikać wdychania, spożycia i kontaktu ze skórą i oczami.  

Użyć środków ochrony osobistej. 
Dodawać wyłącznie małe ilości kwasów i zasad do wody, 
nigdy odwrotnie. Zawsze stosować mieszanie.  

Rozcieńczanie i zobojętnianie są reakcjami silnie 
egzotermicznymi. 
 

Wytyczne ochrony 
przeciwpożarowej 
 

:  Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.  
Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu.  Może 
eksplodować w kontakcie z silnym reduktorem.  Reaguje z 

metalami uwalniając wodór.  
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Środki higieny 

 

:  Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania 

produktu. Myć ręce przed posiłkami i bezpośrednio po 
stosowaniu produktu. Nie nosić szkieł kontaktowych.  
 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące w szelkich wzajemnych 
niezgodności 

Wymagania względem 

pomieszczeń i pojemników 
magazynowych 
 

:  Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.  

Przechowywać z daleka od źródła ciepła, zapłonu i 
bezpośredniego nasłonecznienia. Przechowywać w miejscach 
z podłogą odporną na kwasy.  

 
 
 

  Odpowiednie materiały na zbiorniki: odporny na korozję Stal 
nierdzewna Aluminium Tworzywa sztuczne (np.. PCV, PTFE) 

szkło  
 

 

 

  Nieodpowiednie materiały na pojemniki: Metale Stal węglowa 

Polipropylen  
 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Specyficzne zastosowania 
 

:  Skorzystać z przewodników technicznych celem uzyskania 
informacji dotyczących zastosowania substancji/mieszaniny.  
 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Granice narażenia zawodowego 

Składniki Nr CAS Typ wartości 
(Droga 
narażenia) 

Parametry dotyczące 
kontroli 

Podstawa 

kwas azotowy 7697-37-2 STEL 1 ppm 
2,6 mg/m3 

2006/15/EC 

Dalsze informacje Indykatywny 

  NDS 1,4 mg/m3 PL NDS 

  NDSch 2,6 mg/m3 PL NDS 

Pochodny niepowodujący efektów poziom  (DNEL) zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006: 

Nazwa substancji Końcowe 
przeznaczenie 

Droga narażenia Potencjalne skutki 
zdrowotne 

Wartość 

kwas azotowy 

 

Pracownicy Wdychanie Ostre, Efekty 

miejscowe 

2,6 mg/m3 

 Pracownicy Wdychanie Długotrwałe, Efekty 
miejscowe 

2,6 mg/m3 
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 Stosowanie 
przez 

konsumentów 

Wdychanie Ostre, Efekty 
miejscowe 

1,3 mg/m3 

 Stosowanie 
przez 
konsumentów 

Wdychanie Długotrwałe, Efekty 
miejscowe 

1,3 mg/m3 

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku  (PNEC) zgodnie z 

Rozporządzeniem WE 1907/2006: 

Nazwa substancji Środowisko Wartość 

kwas azotowy   

Uwagi: Bez znaczenia 

8.2 Kontrola narażenia  

Sprzęt ochrony osobistej 

Ochrona oczu :  Dopasowane gogle / osłona twarzy. 
(EN 166) 

 
Ochrona rąk
    Materiał : kauczuk butylowy 

    Czas wytrzymałości : >= 300 min 
    Grubość rękawic : 0,7 mm 
 

    Materiał : Guma fluorowana 

    Czas wytrzymałości : >= 480 min 
    Grubość rękawic : 0,7 mm 
 

 

 

    Uwagi 
 

: Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać  specyfikację 
rozporządzenia wspólnotowego (UE) 2016/425 i normy 
pochodnej EN 374. Prosimy przestrzegać instrukcji 

dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia 
dostarczonych przez dostawcę rękawic. Należy również 
uwzględnić specyficzne warunki lokalne s tosowania 

produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, ścierania i 
czas kontaktu.  
 

Ochrona skóry i ciała :  Odzież ochronna odprona na działanie chemikaliów 
Buty 
 

Ochrona dróg oddechowych :  Stosować wskazaną ochronę dróg oddechowych gdy 
przekroczone są dopuszczalne granice narażenia i/lub w razie 
tworzenia się pyłu lub aerozolu. 

 
   krótkotrwałe narażenie: 

Odpowiednia maska (EN 149, EN 14387 ou EN 1827) 

Zalecany typ filtra: 
Typ B 
Typ E 
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   Długotrwałe narażenie: 

Pełną maską twarzową (np. EN 143, EN 14387 lub EN 12083) 
aparat oddechowy pracujący w układzie zamkniętym (EN 133) 
 

Środki ochrony :  Zapewnić oczomyjki i prysznice w pobliżu miejsca pracy.  
 

Kontrola narażenia środowiska  

Zalecenia ogólne :  Zapobiegać przedostawaniu się produktu do środowiska 
naturalnego i kanalizacji. Poinformować odpowiednie organa 
administracyjne w przypadku dostania się do dróg wodnych 

lub przewodów odpływowych. 
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne  

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych  

Stan fizyczny : ciecz 
roztwór 

 
Barwa 
 

:  bezbarwny, jasnożółty 
 

Zapach 
 

:  gryzący, duszący 
 

Próg zapachu 

 

:  0,29 ppm 

 
Temperatura topnienia 
 

: -18,5 °C 
 (101,3 kPa) 

Stężenie 55 %  
 

Temperatura wrzenia 

 

: 118 °C (1.013 hPa) 

Stężenie 55 %  
 

Palność 

 

: Produkt jest niepalny. 

 
Górna granica wybuchowości 
/ Górna granica palności 

 

: Nie dotyczy  
 

Dolna granica wybuchowości / 
Dolna granica palności 

 

: Nie dotyczy  
 

Temperatura zapłonu 
 

: Nie dotyczy, (substancja nieorganiczna) 
 

Temperatura rozkładu 
 

:  83 °C 
HNO3 100%  
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pH 
 

: 1 
Stężenie: 0,1 mol/l 

Stała dysocjacji pKa = -1  
 

Rozpuszczalność 

Rozpuszczalność w 
wodzie 

 

: > 500 g/l całkowicie mieszalny  (20 °C) 
 

 
Prężność par 
 

: 9,5 hPa (20 °C) 
Stężenie 55 %  

 
Gęstość 
 

: 1,340 g/cm3 (20 °C) 
Stężenie 55 %  

 
Gęstość względna par 
 

: ok. 2 
(Powietrze = 1.0)  

 

9.2 Inne informacje 

Materiały wybuchowe 

 

: Nie jest substancją wybuchową 

 
Właściwości utleniające 
 

: Substancja lub mieszanina nie została sklasyfikowana jako 
utleniająca. 

 
Samozapłon : nie ulega zapłonowi  

 

Szybkość parowania 
 

:  Nie dotyczy  
 

Masa cząsteczkowa 
 

: 63,01 g/mol 
 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 

Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 

10.2 Stabilność chemiczna  

Produkt jest stabilny chemicznie. 

W kontakcie z wodą lub substancjami pochodzenia organicznego, wskutek rozkładu mogą wydzielać 
się tlenki azotu. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Niebezpieczne reakcje 
 

:  Może reagować gwałtownie z: 
Reduktory 
Silne zasady 
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Chlorek 
Sproszkowane metale 

 
 
 

  Reaguje z metalami uwalniając wodór. 
Reakcja egzotermiczna z wodą. 

 

10.4 Warunki, których należy unikać 

Warunki, których należy 

unikać 
 

: Bezpośrdnie źródła ciepła. 

 

10.5 Materiały niezgodne  

Czynniki, których należy 
unikać 
 

:  Materiał palny 
Substancje organiczne 
Reduktory 

Sproszkowane metale 
Alkohole 
Chlorany 

Stal węglowa 
Miedź 
Substancje ciekłe łatwopalne 

Kwas chromowy 
 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 

Tlenki azotu (NOx) 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

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

Toksyczność ostra  

Działa toksycznie w następstwie wdychania.  

Składniki: 

kwas azotowy: 
Toksyczność ostra - droga 

pokarmowa 
 

:  Uwagi: badania naukowo nieuzasadnione 

(korozyjny) 
 

Toksyczność ostra - przez 

drogi oddechowe 
 

:  Oszacowana toksyczność ostra (Szczur, samiec): 2,65 mg/l 

Atmosfera badawcza: para 
Metoda: Dyrektywa ds. testów 403 OECD 
 

Toksyczność ostra - po 
naniesieniu na skórę 
 

:  Uwagi: badania naukowo nieuzasadnione 
(korozyjny) 
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Działanie żrące/drażniące na skórę  

Powoduje poważne oparzenia. 

Składniki: 

kwas azotowy: 
badania naukowo nieuzasadnione 

 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.  

Składniki: 

kwas azotowy: 
badania naukowo nieuzasadnione 

(korozyjny) 
 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę  

Działanie uczulające na skórę: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Uczulenie układu oddechowego: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  

Składniki: 

kwas azotowy: 
badania naukowo nieuzasadnione 
(korozyjny) 

 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze  

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Składniki: 

kwas azotowy: 
Genotoksyczność in vitro 
 

: Rodzaj badania: Test Amesa 

Metoda: Dyrektywa ds. testów 471 OECD 
Wynik: negatywny 
 

 
 

: Rodzaj badania: Test odchylenia chromosomów in vitro 
Metoda: Wytyczne OECD 473 w sprawie prób 
Wynik: negatywny 

Substancja badana: Azotan sodu 
Uwagi: Dane przeglądowe (analogia) 
 

 
 

: Rodzaj badania: Badanie mutacji genowych w komórkach 
ssaków in vitro 
Metoda: Wytyczne OECD 476 w sprawie prób 

Wynik: negatywny 
Substancja badana: Azotan potasu 
Uwagi: Dane przeglądowe (analogia) 
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: Uwagi: Badania in vitro nie wykazały skutków mutagennych 
 

Genotoksyczność in vivo 
 

:  Rodzaj badania: analiza in vivo 
Gatunek: Mysz (samiec) 
Sposób podania dawki: Doustnie 

Metoda: Bez zachowania zgodności z wytycznymi 
Wynik: negatywny 
Substancja badana: Azotan sodu 

Uwagi: Dane przeglądowe (analogia) 
 

Rakotwórczość 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  

Składniki: 

kwas azotowy: 

Uwagi: badania naukowo nieuzasadnione 
 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  

Składniki: 

kwas azotowy: 

Działanie na płodność 
 

:  Gatunek: Szczur 
Sposób podania dawki: Połknięcie 
Ogólna toksyczność rodzice: Poziom braku obserwowalnych 

efektów negatywnych: 1.500 mg/kg wagi ciała/dzień 
Ogólna toksyczność F1: Poziom braku obserwowalnych 
efektów negatywnych: 1.500 mg/kg wagi ciała/dzień 

Metoda: Wytyczne OECD 422 w sprawie prób 
Uwagi: Dane przeglądowe (analogia) 
 

Wpływ na rozwój płodu 
 

:  Gatunek: Szczur 
Sposób podania dawki: Połknięcie 
Ogólna toksyczność u matek: NOAEL: 1.500 mg/kg wagi 

ciała/dzień 
Teratogenność: NOAEL: 1.500 mg/kg wagi ciała/dzień 
Metoda: Dyrektywa ds. testów 422 OECD 

Uwagi: Dane przeglądowe (analogia) 
 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe  

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  

Składniki: 
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kwas azotowy: 
Gatunek: Szczur 

NOAEL: 1500 mg/kg/day 
Sposób podania dawki: Doustnie 
Metoda: Wytyczne OECD 422 w sprawie prób 

Substancja badana: Azotan potasu 
Uwagi: Dane przeglądowe (analogia) 
 

Gatunek: Szczur 
NOAEC: > 2,15 ppm 
Sposób podania dawki: Wdychanie 

Metoda: Wytyczne OECD 413 w sprawie prób 
Substancja badana: Ditlenek azotu 
Uwagi: Dane przeglądowe (analogia) 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracją  

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  

11.2 Informacje o innych zagrożeniach 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego  

Produkt: 

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych 
za posiadające właściwości endokrynnie czynne wobec 
środowiska, według Artykułu REACH 57(f), Regulacji Komisji 

(UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej Komisji (UE) 
2017/2100. 

 

Dalsze informacje  

Składniki: 

kwas azotowy: 

Uwagi: Wdychanie może wywoływać obrzęk i zapalenie płuc. Objawy mogą być opóźnione.  
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 

Składniki: 

kwas azotowy: 
Toksyczność dla ryb 
 

:  Średnia śmiertelna wartość pH (Lepomis macrochirus (Łosoś 
błękitnoskrzeli)): 3 - 3,5  

Czas ekspozycji: 96 h 

http://www.borealisgroup.com/


KARTA CHARAKTERYSTYKI 
zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 

 

Nitric Acid 50 - <65% 

Wersja 8.0 Aktualizacja: 29.01.2021 Poprzednia data: 10.11.2020 

 

 

 

 

 

 
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  

Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  

FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 
 

 

SDS-PL - PL 

   
Strona 15 z 36 

Metoda: Bez zachowania zgodności z wytycznymi 
Uwagi: Woda słodka 

 
 
 

  Średnia śmiertelna wartość pH (Oncorhynchus mykiss (pstrąg 
tęczowy)): ok. 3,7  

Czas ekspozycji: 96 h 
Metoda: Bez zachowania zgodności z wytycznymi 
Uwagi: Woda słodka 

 
Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 

wodnych 
 

:  Średnia śmiertelna wartość pH (Ceriodaphnia dubia 
(rozwielitka)): 4,4 - 4,7  

Czas ekspozycji: 48 h 
Metoda: Rekomendacje Amerykańskiej Agencji Ochrony 
Srodowiska (US EPA) 

Uwagi: Woda słodka 
 

Toksyczność dla alg 

 

:  NOEC (algi): 6,75 mmol/l  

Czas ekspozycji: 10 Dn. 
Rodzaj badania: Zwolnienie wzrostu 
Substancja badana: Azotan potasu 

Uwagi: Woda morska 
Dane przeglądowe (analogia) 
 

Toksyczność dla bakterii 
 

:  EC50 : > 1.000 mg/l  
Czas ekspozycji: 3 h 
Rodzaj badania: Blokada zdolności aktywowanego szlamu 

Substancja badana: Azotan sodu 
Metoda: Wytyczne OECD 209 w sprawie prób 
Uwagi: Dane przeglądowe (analogia) 

 
Toksyczność dla ryb 
(Toksyczność chroniczna) 

 

: NOEC: 268 mg nitrate/l 
Czas ekspozycji: 30 Dn. 

Substancja badana: Azotan sodu 
Uwagi: Dane przeglądowe (analogia) 
 

 
 

 NOEC: 157 mg nitrate/l 
Czas ekspozycji: 32 Dn. 
Gatunek: strzebla grubogłowa (Pimephales promelas) 

Substancja badana: Azotan sodu 
Uwagi: Dane przeglądowe (analogia) 
 

Ocena ekotoksykologiczna 
Zagrożenie krótkotrwałe 
(ostre) dla środowiska 

wodnego 
 

:  Efekty toksyczne spowodowane odczynem (pH). 
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12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 

Składniki: 

kwas azotowy: 
Biodegradowalność 
 

:  Uwagi: badania naukowo nieuzasadnione 
(substancja nieorganiczna) 

 
Wpływ na oczyszczanie 
ścieków 

 

:  Bez znaczenia 
 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 

Składniki: 

kwas azotowy: 
Bioakumulacja 
 

:  Uwagi: Nie ulega akumulacji w organizmach. 
(substancja nieorganiczna) 

 
Współczynnik podziału: n-
oktanol/woda 

 

: log Pow: -0,21 
Uwagi: stężenie 70% 

 

12.4 Mobilność w glebie  

Składniki: 

kwas azotowy: 
Mobilność 
 

: Medium: Woda 
Uwagi: całkowicie rozpuszczalny 

 
 
 

: Medium: Gleba 
Uwagi: Nie oczekuje się, żeby adsorbował w glebie.  

 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Produkt: 

Ocena 
 

: Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych 
albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo 
bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji 

(vPvB) na poziomie 0,1% bądź powyżej.. 
 

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego  

Produkt: 

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych 
za posiadające właściwości endokrynnie czynne wobec 

środowiska, według Artykułu REACH 57(f), Regulacji Komisji 
(UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej Komisji (UE) 
2017/2100. 
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12.7 Inne szkodliwe skutki działania  

Produkt: 

Dodatkowe informacje 
ekologiczne 

 

:  Nie należy dopuścić do przedostania się produktu do wód 
gruntowych, akwenów wodnych oraz systemów wodno-

ściekowych. 
 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Produkt :  Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi. 

Roztwory o niskim pH muszą być neutralizowane przed 
zrzutem. 
pH powinoo być w granicach 6-9. 

 
   Neutralizować za pomocą następujących materiałów:  

soda amoniakalna 

Wodorotlenek wapnia 
 

   Europejski kod odpadu: 

06 01 05* (kwas azotawy i azotowy) 
 

Zanieczyszczone 

opakowanie 

:  Opróżnić z pozostałych resztek. 

Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu 
utylizacji odpadów. 
 

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 

ADR : UN 2031 

RID : UN 2031 

IMDG : UN 2031 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

ADR : KWAS AZOTOWY 

RID : KWAS AZOTOWY 
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IMDG : NITRIC ACID 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  

ADR : 8 

RID : 8 

IMDG : 8 

14.4 Grupa pakowania 

ADR  
Grupa pakowania : II 

Kody klasyfikacji : C1 
Nr. rozpoznawczy 
zagrożenia 

: 80 

Nalepki : 8 
Kod ograniczeń przewozu 
przez tunele 

: (E) 

RID  
Grupa pakowania : II 
Kody klasyfikacji : C1 

Nr. rozpoznawczy 
zagrożenia 

: 80 

Nalepki : 8 

IMDG  
Grupa pakowania : II 
Nalepki : 8 

EmS Kod : F-A, S-B 

14.5 Zagrożenia dla środowiska  

ADR  

Niebezpieczny dla 
środowiska 

: nie 

RID  

Niebezpieczny dla 
środowiska 

: nie 

IMDG  

Substancja mogąca 
spowodować 
zanieczyszczenie morza 

: nie 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników  

Uwagi : Brak konkretnych instrukcji. 
 

Klasyfikacja(e) transportowa(e) podana(e) tutaj jest/są tylko dla celów informacyjnych i jest/są oparte 
wyłącznie na właściwościach niezapakowanego materiału, jak opisany w niniejszej Karcie 
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Bezpieczeństwa Materiałowego. Klasyfikacje transportowe mogą zmieniać się zależnie od sposobu 
transportu, rozmiarów opakowania oraz odmian legislacji regionalnych lub krajowych.  

 

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO 

Rodzaj statku :  2 

Kategoria zanieczyszczeń :  Y 
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

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

REACH - Ograniczenia dotyczące produkcji, 

wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów 
(Załącznik XVII) 

 

: Nie dotyczy 

REACH - Lista kandydacka substancji stanowiących 
bardzo duże zagrożenie dla Autoryzacji (Artykuł 59). 

 

: Nie dotyczy 

REACH - Wykaz substancji podlegających procedurze 
udzielania zezwoleń (Załącznik XIV) 

 

: Nie dotyczy 

 
 

Seveso III: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń 
poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi.
Kategoria   Ilość 1 Ilość 2 

H2 
 

 OSTRO TOKSYCZNE 50 t 200 t 

 

Inne przepisy: 

Rozporządzenie (UE) nr 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania 
prekursorów materiałów wybuchowych - ZAŁĄCZNIK I. PREKURSORY MATERIAŁÓW 

WYBUCHOWYCH PODLEGAJĄCE OGRANICZENIOM 
Nabywanie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie prekursora materiału wybuchowego 
przez ogół społeczeństwa jest ograniczone.  

Wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być 
zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what -we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-

precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf 
 
Patrz Dyrektywa 94/33/EC na temat ochrony młodych osób w miejscu pracy lub surowsze 

przepisy krajowe tam, gdzie ma to zastosowanie. 
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15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Ta substancja została poddana Ocenie Bezpieczeństwa Chemicznego.  

 

SEKCJA 16: Inne informacje 

EUH071 : Działa żrąco na drogi oddechowe. 

Pełny tekst innych skrótów  

2006/15/EC : Europejskich, indykatywnych dopuszczalnych wartości 
narażenia zawodowego 

PL NDS : W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy 

2006/15/EC / STEL : Krótkoterminowe narażenia zawodowego 

PL NDS / NDS : Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 
PL NDS / NDSch : Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 

 

Dalsze informacje 

Porady dotyczące szkoleń 
 

:  Zapewnić odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenie dla 
operatorów. 

Regularne szkolenia dla pracowników zajmujących się 
transportem materiałów niebezpiecznych (zgodnie z 
rozdziałem 1.3 konwencji ADR). 

 
Inne informacje 
 

:  Zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, Załącznik II i 
jej poprawek. 

Ostatnio wprowadzone zmiany będą zaznaczone na 
marginesie. Ta wersja zastępuje wszystkie poprzednie.  
 

Wydawca 
 

:  Borealis, Group Product Stewardship / Steffen Pfeiffer 
 

Żródła kluczowych danych, z 

których skorzystano 
przygotowując kartę 
charakterystyki 

 

:  Chemical Safety Report, Nitric acid. FARM REACH 

Consortium, 2016 
 

Klasyfikacja mieszaniny: Procedura klasyfikacji: 

Met. Corr. 1 H290 Metoda obliczeniowa 

Acute Tox. 3 H331 Na podstawie danych z badań. 

Skin Corr. 1A H314 Na podstawie danych z badań. 
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Zastrzeżenie 

 
Zamieszczone tutaj dane, według naszej najlepszej wiedzy na dzień publikacji, są dokładne i 
wiarygodne, jednakże nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność i kompletność takich 

danych. 
 
Firma Borealis nie daje żadnych gwarancji poza tymi opisanymi w niniejszym dokumencie. 

Żadne informacje w tym dokumencie nie będą stanowić gwarancji atrakcyjności rynkowej lub 
przydatności dla konkretnego celu. 
 

Nabywca jest odpowiedzialny za sprawdzenie i przetestowanie naszych produktów, czy są 
one odpowiednie do określonego celu zastosowania nabywcy. Użytkownik jest 
odpowiedzialny również za stworzenie warunków bezpiecznego i legalnego używania naszych 

produktów. 
 
W przypadku używania produktów Borealis razem z innymi materiałami odpowiedzialność firmy 

Borealis jest zniesiona. Informacje zawarte w niniejszej karcie mają zastosowanie jedynie do 
produktów firmy Borealis, kiedy nie są stosowane wraz z materiałami jakiejkolwiek trzeciej strony.  
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Załącznik 

Scenariusz narażenia 

Numer Tytuł 

ES1 Wytwarzanie lub przepakowywanie, Preparowanie i (ponowne) pakowanie substancji i 
mieszanin 

ES2 Zastosowanie w obiektach przemysłowych, Użycie jako środka pośredniego 

ES3 Zastosowanie w obiektach przemysłowych, Zastosowanie niereaktywnej substancji 

pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu) 

ES4 Powszechne zastosowanie przez pracowników profesjonalnych, Powszechne zastosowanie 

reaktywnych substancji pomocniczych (bez włączenia do wyrobu lub na niego, w 
pomieszczeniach) 

ES5 Stosowanie przez konsumentów, Konsument 
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ES1: Preparowanie i (ponowne) pakowanie substancji i mieszanin, Stężenie < 70 % 

1.1. Sekcja tytułowa 

Struktura krótkich tytułów  : Wytwarzanie lub przepakowywanie 

 

Środowisko 

ZS1 Preparowanie i (ponowne) pakowanie substancji i mieszanin  ERC2 

Pracownik 

ZS2 Preparowanie i (ponowne) pakowanie substancji i mieszanin, Ogólne 
środki zaradcze 

PROC1, 
PROC2, 

PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC15 

 
 

1.2. Warunki stosowania wpływające na narażenie  

1.2.1. Kontrola narażenia środowiska: Formulacja w mieszaninę  (ERC2) 

 

 

1.2.2. Kontrola narażenia pracowników : Preparowanie i (ponowne) pakowanie substancji i 
mieszanin, Ogólne środki zaradcze  

Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym be z prawdopodobieństwa narażenia 
lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia. (PROC1) / Chemiczna produkcja lub 
rafinacja w procesie zamkniętym ciągłym z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem lub procesy 

o równoważnych warunkach zapobiegania rozprzestrzenianiu (PROC2) / Wytwarzanie lub 
formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, 
kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia  (PROC3) / 

Produkcja chemiczna w której powstaje możliwość narażenia (PROC4) / Mieszanie we wsadowych 
procesach (PROC5) / Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w 
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu (PROC8a) / Przenoszenie substancji lub 

mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu (PROC8b) / 
Przenoszenie substancji lub mieszaniny do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią 
do napełniania wraz z ważeniem) (PROC9) / Zastosowanie odczynnika laboratoryjnego (PROC15) 
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Charakterystyka produktu (artykułu) 

Obejmuje stężenia do 70 % 

Fizyczna forma produktu : Ciekły 
Roztwór wodny 

Ilość wykorzystana, częstotliwość i czas użycia (lub okres eksploatacji) 

Czas trwania : Obejmuje dzienne narażenie do 8 godzin  

Warunki i środki techniczne i organizacyjne  

Zapewnić dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymian powietrza w ciągu godziny).  
Stosowanie w systemach zamkniętych 
Odwodnić i spłukać system przed przerwą w działaniu lub konserwacją.  

Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia.  
Minimalizować narażenie za pomocą środków, takich jak systemy zamknięte, obiekty  przeznaczone dla 
danego procesu oraz odpowiednia ogólna/lokalna wentylacja spalin.  

Lokalna wentylacja spalin 
nie 

Wdychanie – minimalna efektywność 0 % 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia  

Nosić rękawice odporne na środki chemiczne (testowane zgodnie z normą EN374) w połączeniu ze 

szkoleniem właściwym dla danej czynności.  
Nosić odpowiedni kombinezon dla zapobiegania narażeniu skóry.  
Skóra – minimalna efektywność 90 % 

Używać ochrony oczu zgodnej z normą EN 166.  

Ochrona dróg oddechowych 

nie 
Wdychanie – minimalna efektywność 0 % 

Inne warunki wywierające wpływ na narażenie pracowników  

Użycie wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń 

: Stosowanie w pomieszczeniach 

Dodatkowe porady dotyczące dobrych praktyk. Nie mają  zastosowania zobowiązania wynikające 
z paragrafu 37(4) rozporządzenia REACH 

Zapobiegać tworzeniu się aerozolu lub rozlewaniu substancji.  
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1.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 

1.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie: Formulacja w mieszaninę  (ERC2) 

 

Dodatkowe informacje dotyczące szacowania narażenia  

Jako że nie zidentyfikowano zagrożeń dla środowiska, nie przeprowadzono oceny związanej z 
narażeniem środowiska ani charakterystyki ryzyka.  

 

 
 

1.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy pracują w granicach 
określonych w scenariuszu narażenia 

Podręczny arkusz danych bezpieczeństwa dostarcza użytkownikowi wiadomości na temat zagrożenia 
oraz odpowiednich warunków użytkowania, co pozwala mu pracować z substancją/mieszaniną w 

bezpieczny sposób. Jeżeli należy przyjąć inne środki ochrony przed ryzykiem / warunki pracy, użytkownik 
zobowiązany jest wziąć je pod uwagę, co najmniej na równoważnym poziomie.  
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ES2: Użycie jako środka pośredniego, Stężenie < 70 % 

2.1. Sekcja tytułowa 

Struktura krótkich tytułów  : Zastosowanie w obiektach przemysłowych 

 

Środowisko 

ZS1 Użycie jako środka pośredniego, Zastosowanie przemysłowe  ERC6a 

Pracownik 

ZS2 Użycie jako środka pośredniego, Ogólne środki zaradcze  PROC1, 
PROC2, 

PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC15 

 
 

2.2. Warunki stosowania wpływające na narażenie  

2.2.1. Kontrola narażenia środowiska: Zastosowanie półproduktu (ERC6a) 

 

 

2.2.2. Kontrola narażenia pracowników : Użycie jako środka pośredniego, Ogólne środki zaradcze  
Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia 

lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia. (PROC1) / Chemiczna produkcja lub 
rafinacja w procesie zamkniętym ciągłym z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem lub procesy 
o równoważnych warunkach zapobiegania rozprzestrzenianiu  (PROC2) / Wytwarzanie lub 

formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadow ych ze sporadycznym, 
kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia  (PROC3) / 
Produkcja chemiczna w której powstaje możliwość narażenia  (PROC4) / Mieszanie we wsadowych 

procesach (PROC5) / Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w 
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu (PROC8a) / Przenoszenie substancji lub 
mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu  (PROC8b) / 

Przenoszenie substancji lub mieszaniny do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią 
do napełniania wraz z ważeniem) (PROC9) / Zastosowanie odczynnika laboratoryjnego (PROC15) 
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Charakterystyka produktu (artykułu) 

Obejmuje stężenia do 70 % 

Fizyczna forma produktu : Ciekły 
Roztwór wodny 

Ilość wykorzystana, częstotliwość i czas użycia (lub okres eksploatacji) 

Czas trwania : Obejmuje dzienne narażenie do 8 godzin  

Warunki i środki techniczne i organizacyjne  

Zapewnić dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymian powietrza w ciągu godziny).  
Stosowanie w systemach zamkniętych 
Odwodnić i spłukać system przed przerwą w działaniu lub konserwacją.  

Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia.  
Minimalizować narażenie za pomocą środków, takich jak systemy zamknięte, obiekty przeznaczone dla 
danego procesu oraz odpowiednia ogólna/lokalna wentylacja spalin.  

Lokalna wentylacja spalin 
nie 

Wdychanie – minimalna efektywność 0 % 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia  

Nosić rękawice odporne na środki chemiczne (testowane zgodnie z normą EN374) w połączeniu ze 

szkoleniem właściwym dla danej czynności. 
Nosić odpowiedni kombinezon dla zapobiegania narażeniu skóry.  
Skóra – minimalna efektywność 90 % 

Używać ochrony oczu zgodnej z normą EN 166.  

Ochrona dróg oddechowych 

nie 
Wdychanie – minimalna efektywność 0 % 

Inne warunki wywierające wpływ na narażenie pracowników 

Użycie wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń 

: Stosowanie w pomieszczeniach 

Dodatkowe porady dotyczące dobrych praktyk. Nie mają zastosowania zobowiązania wynikające 
z paragrafu 37(4) rozporządzenia REACH 

Zapobiegać tworzeniu się aerozolu lub rozlewaniu substancji. 
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2.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 

2.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie: Zastosowanie półproduktu (ERC6a) 

 

Dodatkowe informacje dotyczące szacowania narażenia  

Jako że nie zidentyfikowano zagrożeń dla środowiska, nie przeprowadzono oceny związanej z 
narażeniem środowiska ani charakterystyki ryzyka.  

 

 
 

2.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy pracują w granicach 
określonych w scenariuszu narażenia 

Podręczny arkusz danych bezpieczeństwa dostarcza użytkownikowi wiadomości na temat zagrożenia 
oraz odpowiednich warunków użytkowania, co pozwala mu pracować z substancją/mieszaniną w 

bezpieczny sposób. Jeżeli należy przyjąć inne środki ochrony przed ryzykiem / warunki pracy, użytkownik 
zobowiązany jest wziąć je pod uwagę, co najmniej na równoważnym poziomie.  

http://www.borealisgroup.com/


KARTA CHARAKTERYSTYKI 
zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 

 

Nitric Acid 50 - <65% 

Wersja 8.0 Aktualizacja: 29.01.2021 Poprzednia data: 10.11.2020 

 

 

 

 

 

 
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  

Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  

FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 
 

 

SDS-PL - PL 

   
Strona 29 z 36 

ES3: Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez 
włączenia do lub na powierzchnię wyrobu), Stężenie < 70 % 

3.1. Sekcja tytułowa 

Struktura krótkich tytułów  : Zastosowanie w obiektach przemysłowych 

 

Środowisko 

ZS1 Reaktywna substancja pomocnicza, Zastosowanie przemysłowe  ERC4, ERC6b 

Pracownik 

ZS2 Reaktywna substancja pomocnicza, Ogólne środki zaradcze PROC1, 
PROC2, 

PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 

PROC7, 
PROC8a, 
PROC8b, 

PROC9, 
PROC10, 
PROC13, 

PROC15 

 

 

3.2. Warunki stosowania wpływające na narażenie  

3.2.1. Kontrola narażenia środowiska: Zastosowanie niereaktywnych substancji pomocniczych w 
obiektach przemysłowych (bez włączenia do lub na wyrobie) (ERC4) / Zastosowanie niereaktywnej 

substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu)  
(ERC6b) 

 

 

3.2.2. Kontrola narażenia pracowników : Reaktywna substancja pomocnicza, Ogólne środki 
zaradcze 

Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia 
lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia. (PROC1) / Chemiczna produkcja lub 
rafinacja w procesie zamkniętym ciągłym z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem lub procesy 

o równoważnych warunkach zapobiegania rozprzestrzenianiu (PROC2) / Wytwarzanie lub 
formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, 
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kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia  (PROC3) / 
Produkcja chemiczna w której powstaje możliwość narażenia  (PROC4) / Mieszanie we wsadowych 

procesach (PROC5) / Napylanie przemysłowe  (PROC7) / Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu  (PROC8a) / 
Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach 

przeznaczonych do tego celu (PROC8b) / Przenoszenie substancji lub mieszaniny do małych 
pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem)  (PROC9) / 
Nakładanie pędzlem lub wałkiem (PROC10) / Traktowanie wyrobów przemysłowychpoprzez 

zamaczanie lub zalewanie (PROC13) / Zastosowanie odczynnika laboratoryjnego (PROC15) 
 

Charakterystyka produktu (artykułu) 

Obejmuje stężenia do 70 % 

Fizyczna forma produktu : Ciekły 

Roztwór wodny 

Ilość wykorzystana, częstotliwość i czas użycia (lub okres eksploatacji) 

Czas trwania : Obejmuje dzienne narażenie do 8 godzin  

Warunki i środki techniczne i organizacyjne  

Zapewnić dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymian powietrza w ciągu godziny).  
Stosowanie w systemach zamkniętych 

Odwodnić i spłukać system przed przerwą w działaniu lub konserwacją.  
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia.  
Minimalizować narażenie za pomocą środków, takich jak systemy zamknięte, obiekty przeznaczone dla 

danego procesu oraz odpowiednia ogólna/lokalna wentylacja spalin. 

Lokalna wentylacja spalin 

nie 
Wdychanie – minimalna efektywność 0 % 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia  

Nosić rękawice odporne na środki chemiczne (testowane zgodnie z normą EN374) w połączeniu ze 
szkoleniem właściwym dla danej czynności.  
Nosić odpowiedni kombinezon dla zapobiegania narażeniu skóry.  

Skóra – minimalna efektywność 90 % 

Używać ochrony oczu zgodnej z normą EN 166.  

Ochrona dróg oddechowych 
nie 
Wdychanie – minimalna efektywność 0 % 

Inne warunki wywierające wpływ na narażenie pracowników  
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Użycie wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń 

: Stosowanie w pomieszczeniach 

Dodatkowe porady dotyczące dobrych praktyk. Nie mają zastosowania zobowiązania wynikają ce 
z paragrafu 37(4) rozporządzenia REACH 

Zapobiegać tworzeniu się aerozolu lub rozlewaniu substancji.  

 

 

3.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 

3.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie: Zastosowanie niereaktywnych substancji 
pomocniczych w obiektach przemysłowych (bez włączenia do lub na wyrobie) (ERC4) / 

Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia do 
lub na powierzchnię wyrobu) (ERC6b) 

 

Dodatkowe informacje dotyczące szacowania narażenia  

Jako że nie zidentyfikowano zagrożeń dla środowiska, nie przeprowadzono oceny związanej z 

narażeniem środowiska ani charakterystyki ryzyka.  

 
 
 

3.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy pracują w granicach 
określonych w scenariuszu narażenia 

Podręczny arkusz danych bezpieczeństwa dostarcza użytkownikowi wiadomości na temat zagrożenia 

oraz odpowiednich warunków użytkowania, co pozwala mu pracować z substancją/mieszaniną w 
bezpieczny sposób. Jeżeli należy przyjąć inne środki ochrony przed ryzykiem / warunki pracy, użytkownik 
zobowiązany jest wziąć je pod uwagę, co najmniej na równoważnym poziomie.  
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ES4: Powszechne zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych (bez włączenia 
do wyrobu lub na niego, w pomieszczeniach), Powszechne zastosowanie reaktywnych 
substancji pomocniczych (bez włączenia do wyrobu lub na niego, poza 
pomieszczeniami), Stężenie < 70 % 

4.1. Sekcja tytułowa 

Struktura krótkich tytułów  : Powszechne zastosowanie przez pracowników profesjonalnych 

 

Środowisko 

ZS1 Reaktywna substancja pomocnicza, Zastosowanie zawodowe  ERC8b, 

ERC8e 

Pracownik 

ZS2 Reaktywna substancja pomocnicza, Ogólne środki zaradcze PROC1, 
PROC2, 

PROC3, 
PROC5, 
PROC8a, 

PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 

PROC11, 
PROC13, 
PROC15, 

PROC19 

 

 

4.2. Warunki stosowania wpływające na narażenie  

4.2.1. Kontrola narażenia środowiska: Powszechne zastosowanie reaktywnych substancji 
pomocniczych (bez włączenia do wyrobu lub na niego, w pomieszczeniach) (ERC8b) / Powszechne 

zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych (bez włączenia do wyrobu lub na niego, poza 
pomieszczeniami) (ERC8e) 

 

 

4.2.2. Kontrola narażenia pracowników : Reaktywna substancja pomocnicza, Ogólne środki 
zaradcze 

Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia 
lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia. (PROC1) / Chemiczna produkcja lub 
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rafinacja w procesie zamkniętym ciągłym z okazjonalnym kontrolowanym narażeniem lub procesy 
o równoważnych warunkach zapobiegania rozprzestrzenianiu  (PROC2) / Wytwarzanie lub 

formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, 
kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia  (PROC3) / 
Mieszanie we wsadowych procesach (PROC5) / Przenoszenie substancji lub mieszanin 

(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu (PROC8a) / 
Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu (PROC8b) / Przenoszenie substancji lub mieszaniny do małych 

pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem) (PROC9) / 
Nakładanie pędzlem lub wałkiem (PROC10) / Napylanie nieprzemysłowe  (PROC11) / Traktowanie 
wyrobów przemysłowychpoprzez zamaczanie lub zalewanie  (PROC13) / Zastosowanie odczynnika 

laboratoryjnego (PROC15) / Działania ręczne obejmujące kontakt z dłońmi  (PROC19) 
 

Charakterystyka produktu (artykułu) 

Obejmuje stężenia do 70 % 

Fizyczna forma produktu : Ciekły 

Roztwór wodny 

Ilość wykorzystana, częstotliwość i czas użycia (lub okres eksploatacji) 

Czas trwania : Obejmuje dzienne narażenie do 8 godzin  

Warunki i środki techniczne i organizacyjne  

Zapewnić dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 do 5 wymian powietrza w ciągu godziny).  
Stosowanie w systemach zamkniętych 

Odwodnić i spłukać system przed przerwą w działaniu lub konserwacją.  
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia.  
Minimalizować narażenie za pomocą środków, takich jak systemy zamknięte, obiekty przeznaczone dla 

danego procesu oraz odpowiednia ogólna/lokalna wentylacja spalin.  

Lokalna wentylacja spalin 

nie 
Wdychanie – minimalna efektywność 0 % 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia  

Nosić rękawice odporne na środki chemiczne (testowane zgodnie z normą EN374) w połączeniu ze 
szkoleniem właściwym dla danej czynności.  
Nosić odpowiedni kombinezon dla zapobiegania narażeniu skóry.  

Skóra – minimalna efektywność 90 % 

Używać ochrony oczu zgodnej z normą EN 166.  

Ochrona dróg oddechowych 
nie 
Wdychanie – minimalna efektywność 0 % 
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Inne warunki wywierające wpływ na narażenie pracowników  

Użycie wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń 

: Obejmuje zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.  

Dodatkowe porady dotyczące dobrych praktyk. Nie mają zastosowania zobowiązania wynikające 

z paragrafu 37(4) rozporządzenia REACH 

Zapobiegać tworzeniu się aerozolu lub rozlewaniu substancji.  

 
 

4.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 

4.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie: Powszechne zastosowanie reaktywnych substancji 

pomocniczych (bez włączenia do wyrobu lub na niego, w pomieszczeniach)  (ERC8b) / Powszechne 
zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych (bez włączenia do wyrobu  lub na niego, poza 
pomieszczeniami) (ERC8e) 

 

Dodatkowe informacje dotyczące szacowania narażenia  

Jako że nie zidentyfikowano zagrożeń dla środowiska, nie przeprowadzono oceny związanej z 
narażeniem środowiska ani charakterystyki ryzyka.  

 
 

 

4.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy pracują w granicach 
określonych w scenariuszu narażenia 

Podręczny arkusz danych bezpieczeństwa dostarcza użytkownikowi wiadomości na temat zagrożenia 
oraz odpowiednich warunków użytkowania, co pozwala mu pracować z substancją/mieszaniną w 
bezpieczny sposób. Jeżeli należy przyjąć inne środki ochrony przed ryzykiem / warunki pracy, użytkownik 

zobowiązany jest wziąć je pod uwagę, co najmniej na równoważnym poziomie.  
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ES5: Konsument, Obejmuje koncentrację do 3%. 

5.1. Sekcja tytułowa 

Struktura krótkich tytułów  : Stosowanie przez konsumentów 

 

Środowisko 

ZS1 Reaktywna substancja pomocnicza, Stosowanie przez konsumentów  ERC8b, 
ERC8e 

Konsument 

ZS2 Powszechne zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych (bez 

włączenia do wyrobu lub na niego, w pomieszczeniach), Powszechne 
zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych (bez włączenia do 
wyrobu lub na niego, poza pomieszczeniami), Nawozy (dodatki 

glebowe), Środek czyszczący 

PC3, PC12, 

PC31, PC35 

 
 

5.2. Warunki stosowania wpływające na narażenie  

5.2.1. Kontrola narażenia środowiska: Powszechne zastosowanie reaktywnych substancji 
pomocniczych (bez włączenia do wyrobu lub na niego, w pomieszczeniach) (ERC8b) / Powszechne 

zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych (bez włączenia do wyrobu lub na niego, poza 
pomieszczeniami) (ERC8e) 

 

 
5.2.2. Kontrola narażenia konsumenta : Powszechne zastosowanie reaktywnych substancji 
pomocniczych (bez włączenia do wyrobu lub na niego, w pomieszczeniach), Powszechne 

zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych (bez włączenia do wyrobu lub na  niego, poza 
pomieszczeniami), Nawozy (dodatki glebowe), Środek czyszczący 
Produkty do ochrony powietrza (PC3) / Nawozy (PC12) / Środki polerujące i mieszanki woskowe  

(PC31) / Środki myjące i czyszczące  (PC35) 

Charakterystyka produktu (artykułu) 

Obejmuje stężenia do 3 % 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia  

Unikać używania bez rękawic. 

Unikać bezpośredniego kontaktu produktu z oczami, również za pośrednictwem zanieczyszczonych dłoni.  
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5.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 

5.3.1. Uwalnianie do środowiska i narażenie: Powszechne zastosowanie reaktywnych substancji 

pomocniczych (bez włączenia do wyrobu lub na niego, w pomieszczeniach)  (ERC8b) / Powszechne 
zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych (bez włączenia do wyrobu lub na niego, poza 
pomieszczeniami) (ERC8e) 

 

Dodatkowe informacje dotyczące szacowania narażenia  

Jako że nie zidentyfikowano zagrożeń dla środowiska, nie przeprowadzono oceny związanej z 
narażeniem środowiska ani charakterystyki ryzyka.  

 

5.3.2. Narażenie konsumenta: Produkty do ochrony powietrza (PC3) / Nawozy (PC12) / Środki 

polerujące i mieszanki woskowe  (PC31) / Środki myjące i czyszczące  (PC35) 

 

Dodatkowe informacje dotyczące szacowania narażenia  

Jako że nie zidentyfikowano zagrożeń toksykologicznych, nie przeprowadzono oceny związanej z 
narażeniem zdrowia ludzkiego (pracownika/klienta) ani charakterystyki ryzyka.  

 
 

5.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy pracują w granicach 
określonych w scenariuszu narażenia 

Podręczny arkusz danych bezpieczeństwa dostarcza użytkownikowi wiadomości na temat zagroż enia 
oraz odpowiednich warunków użytkowania, co pozwala mu pracować z substancją/mieszaniną w 
bezpieczny sposób. Jeżeli należy przyjąć inne środki ochrony przed ryzykiem / warunki pracy, użytkownik 

zobowiązany jest wziąć je pod uwagę, co najmniej na równoważnym poziomie. 
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