
KARTA BEZPIECZEŃSTWA
Firma: Miejsce pracy:

Budynek: Działalność:

  OZNACZENIE PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO:  

PRESTAN CF
Wodorotlenek 

sodu

  OKREŚLENIE ZAGROŻENIA DLA CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKA:  

      R 35: Powoduje poważne oparzenia

  ŚRODKI OCHRONNY OSOBISTEJ I ZASADY POSTĘPOWANIA:  

S 1/2: Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
S 26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S 27: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież
S 28: Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody
S 36/37/39: Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice 

ochronne i okulary lub ochronę twarzy
S 45: W przypadku awarii lub złego samopoczucia, niezwłocznie zasięgnąć porady 

lekarza – jeśli to możliwe, pokazać etykietę
Zabrudzone środkiem ubranie natychmiast zdjąć. Nie wdychać oparów, unikać 
bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami. Trzymać z daleka od środków 
spożywczych, napojów i karmy dla zwierząt. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie 
palić. Przed przerwą w pracy oraz po zakończeniu pracy umyć ręce.

  POSTĘPOWANIE PODCZAS WYPADKU:  
Patrz: LOKALNY PLAN ALARMOWY
Odpowiednie środki gaśnicze: rozproszony strumień wody. Wybór środka gaśniczego uzależnić 
od materiałów zgromadzonych w najbliższym sąsiedztwie.
Nieodpowiednie środki gaśnicze: zwarty strumień wody.
W razie pożaru zawiadomić Straż Pożarną oraz jednostki Ratownictwa Chemicznego.

  PIERWSZA POMOC:  
Zabrudzoną preparatem odzież natychmiast zdjąć. W przypadku 
bezpośredniego kontaktu ze skórą, obficie przemyć wodą z mydłem i dobrze 
spłukać. Przy dolegliwościach związanych z wdychaniem preparatu – zapewnić 
dopływ świeżego powietrza. W przypadku przedostania się do oczu – dokładnie 
przemyć dużą ilością wody (10 min), nałożyć jałowy opatrunek, skonsultować z 
lekarzem. Po połknięciu – popić dużą ilością wody, wdychać świeże powietrze i 
natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej. Nie wywoływać wymiotów!

  USUWANIE ODPADÓW:  
Odpady usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami jako produkt niebezpieczny. Opróżnione z resztek opakowanie 
nadaje się
do powtórnego wykorzystania.
Numer kluczowy odpadu dla nie zużytego preparatu wg Ustawy o odpadach: 20 01 29 Detergenty 
zawierające substancje niebezpieczne.
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