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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chlorek żelaza
Wersja 1.03
Data sporządzenia karty: 10.06.2010                                                                                                      Data aktualizacji: 09.08.2012

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

IDENTYFIKATOR PRODUKTU Chlorek żelaza

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zastosowanie zidentyfikowane:   Środek trawiący do obwodów drukowanych, miedzi
Zastosowanie odradzane:   nie określono

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:
PRODUCENT/DYSTRBUTOR            AG Termopasty Grzegorz Gąsowski

18-100  Łapy, ul. Harcerska 8, tel/fax  85 715 33 28
Adres e-mail osoby 
odpowiedzialnej za kartę: biuro@termopasty.pl
TELEFON ALARMOWY 85715 33 28 w godzinach 8.00 – 16.00
Informacja Toksykologiczna 22 618 77 10, Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej 42 631 47 24

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG
Xn; R22
Xi; R38-41
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzieniem (WE) Nr 1272/2008
Substancja powodująca korozję metali (Met. Corr.1 ); H290
Toksyczność ostra (Acute Tox. 4); H302
Działanie drażniące na skórę (Skin Irrit. 2); H315
Poważne uszkodzenie oczu (Eye Dam. 1); H318

Pełna treść zwrotów R i H w sekcji 16

Produkt podlega obowiązkowi oznakowania.
Elementy oznakowania:
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia ( H ):
H290- Może powodować korozję metali
H302- Działa szkodliwie po połknięciu
H315- Działa drażniąco na skórę
H318- Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P264- Dokładnie umyć ręce po użyciu
P280- Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P302+P352- W przypadku kontaktu ze skórą; Umyć dużą ilością wody z mydłem
P305+P351+P338- W przypadku dostania się do oczu : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe jeżeli są nadal płukać
P312- W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem

mailto:biuro@termopasty.pl
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Inne zagrożenia:
Brak innych zagrożeń.
Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia 
REACH. Odpowiednie badania nie były przeprowadzone.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

Substancje:
Substancja Nr CAS Nr WE

indeksowy
Stężenie 
(% wag.)

Chlorek żelaza (III) 
sześciowodny

10025-77-1 231-729-4
Nie dotyczy

>99

Mieszaniny:
nie dotyczy

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
Zdjąć skażoną odzież i obuwie. Zmyć skażoną skórę duża ilością wody z mydłem. Kontynuować płukanie 
przez co najmniej 10 min. Zasięgnąć porady medycznej.
W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI:
Natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody, przez co najmniej kilkanaście minut przy szeroko 
odchylonych powiekach. Bezwłocznie zasięgnąć porady medycznej.
NARAŻENIE INHALACYJNE:
Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Zapewnić spokój i ciepło. Jeżeli nie oddycha 
przeprowadzić sztuczne oddychanie ( może być niebezieczne dla osoby udzielającej pomocy ). Nie 
zwłocznie wezwać pomoc medyczną.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
Usta przepłukać wodą. Zapewnić dostęp świeżego powietrze, ciepło i spokój. Kiedy osoba jest przytomna 
podać do wypicia dużą ilość wody. Przerwać jeżeli pojawiają się mdłości. Zasięgnąć porady lekarza. 
Nigdy nie podawać niczego do picia osobie nieprzytomnej.
NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA:
Kontakt ze skórą: Powoduje podrażnienia skówy, może być szkodliwy w przypadku absorbcji
Kontakt z oczami: Powoduje poparzenia oczu, ryzyko utraty wzroku
Układ oddechowy:Opary i pyły są mocno drażniące dla układu oddeechowego.
Przewód pokarmowy: Działa szkodliwie po połknięciu. 
Przedawkowanie związków żelaza może mieć działanie żrące na błony śluzowe żołądka i jelit i pociągać 
za sobą martwicę, perforację i tworzenie zwężeń
WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ I 
SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM:
Decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

ŚRODKI GAŚNICZE
ODPOWIEDNIE ŚRODKI GAŚNICZE 
Użyć środka gaśniczego, właściwego dla otaczającego ognia. Wydzielające się pary pokrywać 
rozproszonymi prądami wody
NIEWŁAŚCIWE ŚRODKI GAŚNICZE:
Nie znane
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SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ:
Psubstanacja niepalna. Pożar w otoczeniu może wyzwolić niebezpieczne pary. Może powstać 
chlorowodór, tlenki żelaza. 

INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ
Podczas pożaru mogą powstawać substancje szkodliwe dla zdrowia. Nałożyć odzież ochronną 
gazoszczelną i aparat izolujący drogi oddechowe (aparat tlenowy skompletowany z maską). 
Nie dopuścić do przedostania się środków gaśniczych do kanalizacji i cieków wodnych. Zawiadomić 
otoczenie o pożarze. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu 
pożaru. Powiadomić Państwową Straż Pożarną, a w razie konieczności także Policję Państwową, 
najbliższe władze terenowe i najbliższą jednostkę Ratownictwa Chemicznego.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I PROCEDURY W 
SYTUACJACH AWARYJNYCH:
Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: zawiadomić o awarii odpowiednie służby. 
Usunąć z obszaru zagrożenia osoby niebiorące udziału w likwidacji awarii.
Dla osób udzielających pomocy: Zapewnić odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ubranie, okulary i 
rękawice ochronne).
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 
W razie awarii nie dopuszczać do zrzutów do środowiska. Zabezpieczyć produkt przed przedostaniem się 
do kanałów ściekowych, wód powierzchniowych i gruntowych oraz do gleby. Próbować zebrać jak tylko 
to możliwe, do odpowiednich pojemników celem dalszej utylizacji.
METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAŻENIA I 
SŁUŻĄCE DO USUWANIA SKAŻENIA:
Zebrać na sucho i umieścić w oznakowanym, szczelnym pojemniku w celu odzyskania produktu lub 
bezpiecznego usunięcia. Przekazać do utylizacji. Oczyścić zanieczyszczony teren.

ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI:
Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty.
Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA:
Stosować w pomieszczeniach wentylowanych. Unikać bezpośredniego kontaktu z substancją, nie 
wdychać pyłów. Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny: nie spożywać pokarmów i 
napojów, nie palić w miejscu pracy, myć ręce po użyciu, zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny 
przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków.
WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI 
DOTYCZĄCYMI WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGORNOŚCI:
Przechowywać w dobrze wentylowanym, chłodnym, suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych. 
Pojemniki, gdy nie są używane,przechowywać szczelnie zamknięte.
SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE (-A) KOŃCOWE:
Środek trawiący do obwodów drukowanych, miedzi

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

PARAMENTY DOTYCZĄCE KONTROLI:
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Rozporządzenie MPiPS Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy. (Dz. U. nr 217/2002, poz. 1833z późn. zm.: Dz. U. nr 212/2005 poz. 1769, 
Dz.U.nr.161/2007, poz. 1142, Dz. U. nr 105/2009, poz. 873); 
NDS, NDSCh, NDSP- nie ustalono
OZNACZANIE W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY 
Rozporządzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla  
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 73/2005, poz. 645 z późn. zm.).
PN-EN 1540:2004 Powietrze na stanowiskach pracy – Terminologia; PN-Z-04008-7:2002 Ochrona 
czystości powietrza. Pomiary stężeń substancji chemicznych i pyłów przemysłowych w powietrzu 
środowiska pracy. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników; 
PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Zmiana do normy Ochrona czystości powietrza. Pomiary stężeń substancji 
chemicznych i pyłów przemysłowych w powietrzu środowiska pracy. Zasady pobierania próbek powietrza 
w środowisku pracy i interpretacji wyników.

STOSOWNE TECHNICZNE ŚRODKI KONTROLI:
Niezbędna jest skuteczna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogólna pomieszczenia. 

INDYWIDUALNE ŚRODKI OCHRONY, TAKIE JAK INDYWIDUALNY SPRZĘT 
OCHRONNY:
OCHRONA OCZU LUB TWARZY:
konieczna- okulary ochronne typu gogle
OCHRONA SKÓRY
konieczna- rękawice ochronne odporne na chemikalia
OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH
wskazana, gdy tworzą się pyły- maska oczyszczająca powietrze
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 
posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę.
Nie dotyczy.
MONITORING BIOLOGICZNY
Nie ustalono.

MONITORING ŚRODOWISKA
Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu –Rozporządzenie MŚ z 3 marca 2008r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu  (Dz. U. 2008 nr 47 poz. 281): nie ustalono.
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczenia w ściekach przemysłowych wprowadzanych do 
urządzeń kanalizacyjnych – Rozporządzenie MB z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji  
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń  
kanalizacyjnych (Dz. U. 2006  nr 136,  poz. 964)

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd: ciało stałe, żółto-brązowe
Zapach: chloru
pH: 1,8 ( 10g/l, 25°C)
Temperatura wrzenia: 280-285 °C
Temperatura topnienia:           37°C
Temperatura samozapłonu nie dotyczy
Temperatura zapłonu           nie dotyczy

     Granice wybuchowości:                   nie dotyczy
      Lepkość dynamiczna:           nie dotyczy
      Lepkość kinetyczna:                                                nie dotyczy
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      Prężność pary:                  brak danych
      Gęstość:                  brak danych
      Ciężar nasypowy:                  600-1200 kg/m3

      Rozpuszczalność w wodzie:                  920g/l w 20°C,
      Rozpuszczalność w etanolu:                  bardzo dobrze rozpuszczalny,
      Rozpuszczalność w eterze:                  bardzo dobrze rozpuszczalny,
Inne informacje:
Brak dodatkowych wyników badań. 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

REAKTYWNOŚĆ
Brak danych
STABILNOŚĆ CHEMICZNA
Stabilny przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania i stosowania. 
MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI:
Brak dostępnych danych.
WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ
Wilgoć, światło
MATERIAŁY NIEZGODNE:
Silne utleniacze, sód, potas i ich tlenki
NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU:
Chlorowodór gazowy.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH
a) toksyczność ostra:
chlorek żelaza, LD50 (szczur, doustnie) = 900mg/kg 
Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa po połknięciu.
Działanie żrące/drażniące na skórę: działa drażniąco na skórę.
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: powoduje oparzenia oczu.
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: brak dostępnych danych.
Mutagenność: substancja niesklasyfikowana jako mutagenna.
Rakotwórczość: substancja niesklasyfikowana jako rakotwórcza.
Szkodliwe działanie na rozrodczość: substancja niesklasyfikowana jako szkodliwie działająca 
na rozrodczość.
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: brak dostępnych danych.
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne: brak dostepnych danych.
Zagrożenie spowodowane aspiracją: brak dostepnych danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

TOKSYCZNOŚĆ:
Szkodliwość zależy od wartości pH. Kiedy jony żelaza strącają się w środowisku alkalicznym, to 
następuje mechaniczne uszkodzenie organizmów wodnych
TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU:
Brak danych
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ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI:
Brak danych.
MOBILNOŚĆ W GLEBIE:
Brak dostępnych danych
WYNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI PBT I vPvB:
Brak danych.
INNE SZKODLIWE SZKUTKI DZIAŁANIA:
Brak danych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

PRODUKT ZUŻYTY 
Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. 
Nie usuwać razem z odpadami komunalnymi. Oddać do utylizacji. Sposób likwidacji zebranych odpadów 
uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego lub Starostwa. Usuwać jako 
niebezpieczne odpady: (rozporządzenie MŚ, Dz. U nr 112/2001, poz. 1206).
ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIE 
Opróżnione opakowania jednorazowego użytku przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów.
Kod: 15 01 02- opakowania z tworzyw sztucznych.
Przepisy wspólnotowe w sprawie odpadów:
Dyrektywa  Rady  Nr  75/442/EEC  w sprawie  odpadów,  Dyrektywa  Rady  Nr  91/689/EEC  w  sprawie 
odpadów niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podająca wykaz odpadów, 
OJ Nr L 226/3 z 6 września 2000r, wraz z decyzjami zmieniającymi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Numer UN (numer ONZ): Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas 
transportu. 
Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny 
podczas transportu. 
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny 
podczas transportu. 
Grupa pakowania: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu. 
Zagrożenia dla środowiska: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas 
transportu. 
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako 
niebezpieczny podczas transportu. 
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nie 
dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu. 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla 
substancji lub mieszaniny:
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie  
rejestracji,  oceny,  udzielania  zezwoleń,  stosowanych  ograniczeń w zakresie  chemikaliów (REACH) z 
późn. zm. 
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i  
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji  
substancji i preparatów chemicznych (DZ.U. Nr 171 poz. 1666 z późn. zm.). 
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) – (art. 55, 
zał. VI, tab. 3.2) z późn. zm. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r w sprawie oznakowania opakowań substancji nie-
bezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych. (DZ.U. Nr 53, poz. 
439). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie określenia wzorów oznakowa-
nia opakowań (DZ.U. Nr 94, poz. 927). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010r w sprawie substancji niebezpiecznych i prepa-
ratów niebezpiecznych,  których  opakowania  zaopatruje  sie  w zamknięcia  utrudniające otwarcie  przez 
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. 83 poz. 544). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63, poz. 638 z 
późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. Nr 
112, poz. 1206). 
Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpa-
dów niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podająca wykaz odpadów, OJ Nr 
L 226/3 z 6 września 2000r, wraz z decyzjami zmieniającymi. 
Ustawa z dnia 24 października 2011r.  o przewozach substancji  niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz.  
1367) 
Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009r w sprawie wejścia w życie zmian w załączniku A i B 
Umowy  europejskiej  dotyczącej  międzynarodowego  przewozu  drogowego  towarów  niebezpiecznych 
(ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r (DZ.U. Nr 27, poz. 162z późń. zm).
Przepisy ADR – stan prawny od 1 stycznia 2011r. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyższych  
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U. Nr 217,  
poz. 1833 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie substancji, preparatów, czynników 
lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (DZ.U. 
Nr 280, poz. 2771 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z  
późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzających szcze-
gólne zagrożenie dla środowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).
Ocena bezpieczeństwa chemicznego:
Brak oceny bezpieczeństwa chemicznego dla substancji znajdujących się w mieszaninie oraz dla 
mieszaniny. 

SEKCJA 16: Inne informacje

Wszystkie dane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Kartę opracowano na podstawie karty
 charakterystyki i danych uzyskanych od producenta. Odbiorcy naszego produktu muszą brać pod uwagę 
istniejące przepisy prawne i inne uregulowania. 
Inne źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

• Komputerowa Baza Danych RTECS /Registry of Toxic Effects of Chemical Substances/, 
opracowana przez the National Institute for Occupational Safety and Health, 2005. 

• Komputerowa Baza Danych – Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych, opracowana 
przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 2005. 

• “Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne” – wyd. Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 2005. 

• Komputerowa Baza Danych EINECS, 2005. 
• Zał. I do Rozporządzenia (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.
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Chlorek żelaza
Zwroty R i H:
R21/22 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skóą i po połknięciu.
R38– Działa drażniąco na skórę
R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
H290 – Może powodować korozję metali
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 – działa drażniąco na skórę
H318 – powoduje poważne uszkodzenia oczu

Informację zawarte w niniejszej karcie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące
produkt oraz o doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one
opisu jakościowego produktu. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w
transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie
warunkow bezpiecznego używania produktu i to on bierze odpowiedzialność za skutki wynikające z
niewłaściwego stosowania niniejszego produktu.
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