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Karta  charakterystyki substancji  

 

              1. Identyfikacja substancji i przedsiębiorstwa 

 

BIOLATRIN ® 

Nr katalogowy producenta : 01-BIO 

 

 

 

HANTPOL® S.J.  

02-676 Warszawa, Ul. Postępu 13 

Tel. Fax.: /022/ 847 66 06 

Tel.: /022/ 8522582  

 

2. Skład / informacje o składnikach 

 

Synonimy: mieszanina substancji pochodzenia naturalnego – zbożowego z zawartością bakterii 

saprofitycznych gł. Bacillus saprophytic  

Numer CAS: nie dotyczy 

Ciężar cząsteczkowy: nie dotyczy 

Wzór chemiczny: nie dotyczy 

Numer EINECS: nie dotyczy 

 

3. Identyfikacja zagrożeń 

 

W rzadkich przypadkach może działać drażniąco na skórę po długim kontakcie  

 

4. Pierwsza pomoc 

 

Przy kontakcie z oczami : Przemyć wodą 

Przy spożyciu: podać kefir, jogurt , zsiadłe mleko,  

Przy kontakcie ze skórą: umyć wodą z mydłem 

Przy wdychaniu: nie dotyczy 

 

 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 

Odpowiednie środki gaśnicze: w zależności od materiałów składowanych w pobliżu 

Specjalne zagrożenia: nie dotyczy 

 



MSDS BIOLTRIN  MFG HANTPOL S.J. rev. 02/2019 

 

 2 

6. Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska 

 

nie dotyczy, produkt w pełni biodegradowalny 

7. Obchodzenie się z substancją i magazynowanie 

 

Obchodzenie się z substancją: brak szczególnych wymagań 

Magazynowanie: w nieuszkodzonych opakowaniach bezpośrednich, suche pomieszczenie, 

temperatura od 3 do 25 C. 

 

8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej 

 

Parametry kontroli ( NDS, NDSCh, NDSP) nie ustalone 

Środki ochrony indywidualnej: nie dotyczy 

Ochrona dróg oddechowych: nie dotyczy 

Ochrona oczu: nie dotyczy 

Ochrona rąk: mycie po użyciu 

Ochrona ciała: nie dotyczy 

Środki ochrony i higieny: mycie wodą z mydłem 

 

9. Właściwości fizykochemiczne 

 

Forma: ciało stałe 

Kolor: brązowy, mieszanina 

Zapach: lekko drożdżowy 

pH: roztworu wodnego około 7 

Temperatura topnienia: nie dotyczy 

Temperatura wrzenia: nie dotyczy 

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy 

Temperatura zapłonu: nie dotyczy 

Granica wybuchowości: nie dotyczy 

Dolna: brak danych 

Górna: brak danych 

Ciśnienie pary: brak danych 

Gęstość: brak danych 

Ciężar nasypowy: około 0,77 kg/ dm3 

Rozpuszczalność:  

W wodzie: częściowa / mieszanina / 

W rozpuszczalnikach organicznych: brak danych. 
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10. Stabilność i reaktywność: 

 

Warunki których należy unikać: temperatura poniżej 0C i powyżej 40C 

Materiały których należy unikać: dezynfektanty, pestycydy 

Niebezpieczne produkty rozkładu: brak danych 

Następne dane: brak danych 

 

11. Informacje toksykologiczne 

 

Ostra toksyczność: brak danych 

Pozostałe dane: 

Wdychanie pyłów: brak danych 

Kontakt ze skórą: rzadko alergie 

Spożycie: rozstrój żołądka, wywołany dominacją flory bakteryjnej. 

 

12. Informacje ekologiczne 

Nie szkodliwe  

 

13. Postępowanie z odpadami 

pełen rozkład w środowisku. 

 

14. Informacje o transporcie 

 

Klasa RID/ADR: nie jest przedmiotem przepisów transportowych 

Numer UN: nie dotyczy 

Określenie materiału (według UN): nie dotyczy 

 

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych 

 

Symbol i oznaczenie zagrożeń produktu: nie dotyczy 

Preparat posiada certyfikat sanitarny PZH  HK/M/0461/08/99 

Preparat nie podlega rejestracji REACH : regulacja 1907/2006 EC z 18-12-2006 wg art. 2 ust. 7 lit. B 

i zał. V, z zachowaniem postanowień Dyrektywy 67/548 EWG. 

 

16. Inne informacje 

Opakowanie do recyklingu 

Wersja zweryfikowana 15-0-22019 

 

 


