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SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa .  

 

1.1 Identyfikator produktu : 

Nazwa substancji : PIROSIARCZYN SODU 

Wzór chemiczny : Na2S2O5 

Numer CAS : 7681-57-4 

Oznakowanie WE : 231-673-0 

Numer indeksowy : 016-063-00-2 

Numer rejestracji : 01-2119531326-45-xxxx 

Synonimy : sodu disiarczyn, disiarczan(IV) sodu 

 

 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:   

Produkcja innych substancji, w przemyśle fotograficznym, produkcja wyrobów włókienniczych, skór i futer, 

produkcja tworzyw sztucznych i gumy; produkcja miazgi papierowej i wyrobów papierowych, produkcja mebli, 

produkcja żywności, chemiczne oczyszczalnie wody, produkcja włókien, dodatek do cementu, środki chemiczne 

dla rolnictwa, nawozy. 

 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki :  

Dystrybutor : EDACH Sp. z o. o. Sp. k.  

Adres : ul. Zawieprzycka 8f , 20-228 Lublin, Polska  

Telefon / Fax : + 48 (0)  81 458 38 25 / + 48 (0)  81  458 38 25 

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki : bozena@edach.eu 

 

1.4. Numer telefonu alarmowego :  

112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)  

 

SEKCJA 2 : Identyfikacja zagrożeń.  

 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny :  

 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 

Toksyczność ostra - połknięcie (Acute Tox. 4); H302 

Poważne uszkodzenie oczu (Eye Dam. 1); H318 

Pełny tekst zwrotów H znajduje się w punkcie 16. 
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2.2. Elementy oznakowania :  

 

Piktogramy :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasło ostrzegawcze 

Niebezpieczeństwo 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H): 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. 

 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

P102 Chronić przed dziećmi. 

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

P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

P402+404 Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku. 

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. 

 

  

2.3. Inne zagrożenia :  

Brak dalszych danych. 

 

 

SEKCJA 3 : Skład i informacja o składnikach.  

 

 

3.1. Substancje  

Nazwa chemiczna   Pirosiarczyn sodu  

Numer CAS    7681-57-4 

Oznakowanie WE  231-673-0 

 

 

 

 

SEKCJA 4 : Środki pierwszej pomocy.  

 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy  

- Kontakt z oczami : Płukać oczy dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15 

minut przy szeroko odchylonej powiece. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko 

mechanicznego uszkodzenia rogówki. W każdym przypadku skażenia oczu konieczna pilna konsultacja 

okulistyczna. 

 

- Kontakt ze skórą : Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież, zmyć skórę dużą ilością bieżącej, letniej 

wody. W przypadku podrażnienia lub innych objawów zgłosić się do lekarza dermatologa. 
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- Wdychanie : Natychmiast wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić bezwzględny 

spokój (bezruch) w pozycji półleżącej lub siedzącej. Chronić przed utratą ciepła. Osoba udzielająca 

pomocy powinna być wyposażona w odpowiednią ochronę dróg oddechowych. W przypadku 

utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem. 

 

- Połknięcie : Natychmiast płukać usta wodą i podać poszkodowanemu do wypicia dużą ilość wody. Nie 

wywoływać wymiotów. Wezwać lekarza. 

 

 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Wdychanie: podrażnienie błon śluzowych, kaszel, skrócony oddech. Może powodować reakcję alergiczną a w 

przypadku przedłużonego narażenia objawy astmy. 

Połknięcie: ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty. 

Kontakt z oczami: powoduje poważne uszkodzenie oczu, zaczerwienienia, ból. 

   

 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

poszkodowanym   

Leczenie objawowe. Pozostałe zalecenia jak w pkt 4.1.  

 

    

 

SEKCJA 5 : Postępowanie w przypadku pożaru.  

 

 

5.1. Środki gaśnicze   

Odpowiednie środki gaśnicze: w zależności od materiałów składowanych w pobliżu. 

 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  

Substancja niepalna, w wyniku pożaru powstają niebezpieczne gazy: (SOx). 

 

5.3. Informacje dla straży pożarnej :     

Nie przebywać w strefie zagrożenia bez specjalnej odzieży ochronnej i indywidualnego aparatu do oddychania. 

Nie dopuścić do przedostania się wody po gaszeniu pożaru do wód powierzchniowych i kanalizacji. 

 

 

SEKCJA 6 : Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.  

 

6.1. Indywidualne środki ostrożności , wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych   

Unikać wzniecania i wdychania pyłów. Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Zapewnić 

odpowiednią wentylację w pomieszczeniach zamkniętych. 

  

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska :  

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód i gleby. 

 

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

Ostrożnie zebrać na sucho do oznakowanego opakowania, przekazać do likwidacji. Oczyścić zanieczyszczony 

teren. Unikać kontaktu z substancją. 

    

6.4. Odniesienia do innych sekcji:  

Środki ochrony indywidualnej - patrz punkt 8. 

Postępowanie z odpadami - patrz punkt 13. 
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SEKCJA 7 : Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie.   

 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania :  

Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy z substancją. Unikać tworzenia się i wdychania pyłów, unikać 

bezpośredniego kontaktu z substancją. Stosować odzież i sprzęt ochronny. Pracować w dobrze wentylowanych 

pomieszczeniach. 

 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 

niezgodności :  

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchym i chłodnym miejscu 

magazynowym. Zalecana temperatura przechowywania: 10 - 27 °C. Chronić przed działaniem promieni 

słonecznych. 

 

7.3. Szczególne zastosowania końcowe :  

Jak w sekcji 1.2.  

  

 

 

SEKCJA 8 : Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej.  

 

 

8.1. Parametry dotyczące kontroli:  

Parametry kontroli (NDS, NDSCh, NDSP) – nie ustalone. 

- Najwyższe dopuszczalne stężenia według prawa polskiego.  

 

Pochodny poziom niepowodujący efektów (DNEL):  

wdychanie:  

DNEL, pracownicy (długoterminowy, działanie ogólnoustrojowe): 225 mg/m3 

Przewidywane stężenie niepowodujące efektów (PNEC):  

PNEC Woda słodka: 1 mg/l  

PNEC Woda morska: 0,1 mg/l 

 

8.2. Kontrola narażenia :  

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki Z dnia 

21 grudnia 2005r ( Dz. U. nr 259, poz.2173 ). 

Środki ochrony indywidualnej: 

- ochrona dróg oddechowych: wymagana, gdy tworzą się pyły - maska przeciwpyłowa 

- ochrona oczu: wymagana - okulary ochronne typu gogle, zgodne z normą EN166. 

- ochrona rąk: wymagana - rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów, wykonane np. z kauczuku 

nitrylowego lub butylowego, zgodne z normą EN374.  

- ochrona ciała: wymagana - ubranie ochronne, zgodne z normą EN13034 

- środki ochronne i higieny: zmienić zanieczyszczone ubranie. Wymyć ręce i twarz po pracy z tą substancją. 

Stosować krem ochronno-barierowy do skóry. 

- 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 i 

odkażanie. 

 

 

 

SEKCJA 9 : Właściwości fizyczne i chemiczne.  

 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych :  

 

Wygląd: ciało stałe (krystaliczny proszek), bezbarwne do białego.  

Zapach: charakterystyczny, cierpki, dwutlenku siarki.  

Próg zapachu: brak dostępnych danych  
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pH: 3,5 - 5 (50 g/l H2O, 20°C)  

Temperatura topnienia: około 150°C (rozkład)  

Temperatura wrzenia: nie dotyczy  

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy 

Temperatura zapłonu: nie dotyczy  

Szybkość parowania: brak dostępnych danych  

Palność: nie dotyczy  

Granice wybuchowości: nie dotyczy  

Ciśnienie pary: nie dotyczy  

Gęstość pary: nie dotyczy  

Gęstość: 2,36 g/cm3 (20°C)  

Rozpuszczalność:  

-w wodzie: 667 g/l (25°C)  

-w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszcza się w metanolu (62 g/l), w dichlorometanie, toluenie, n-

heksanie, acetonie, octanie etylu:  

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow): - 3,7 (25°C)  

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy  

Temperatura rozkładu: > 150 °C  

Lepkość: brak dostępnych danych  

Właściwości wybuchowe: nie dotyczy  

Właściwości utleniające: nie dotyczy 

 

  

SEKCJA 10 : Stabilność i reaktywność.    

  

10.1. Reaktywność:  Kontakt z kwasami uwalnia toksyczne gazy. 

  

10.2. Stabilność chemiczna : Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. 

 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji : Patrz 10.1. 

 

10.4. Warunki, których należy unikać : Silne ogrzewanie. 

 

10.5. Materiały niezgodne :   Kwasy, utleniacze. 

 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu : W przypadku temperatury powyżej 150 °C wydzielają się tlenki 

siarki. 

W przypadku temperatury powyżej 150oC wydzielają się tlenki siarki.  

 

 

SEKCJA 11 : Informacje toksykologiczne.  

 

 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych :  

Ostra toksyczność: 

LD50 (doustnie, szczur): 1540 mg/kg 

LD50 (skórnie, szczury): > 2000 mg/kg 

LC50 (inhalacja, szczur): > 5,5 mg/m3/4h 

Działanie żrące/drażniące na skórę: może powodować lekkie podrażnienie skóry. 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: powoduje poważne uszkodzenia oczu. 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są 

spełnione.  

Mutagenność: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Rakotwórczość: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: na podstawie dostępnych danych 

kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
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Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne: na podstawie dostępnych danych kryteria 

klasyfikacji nie są spełnione. 

Zagrożenie spowodowane aspiracją: brak dostępnych danych. 

 

 

 

SEKCJA 12 : Informacje ekologiczne.  

 

 

12.1. Toksyczność :   

Ekotoksyczność 

EC50: 43,8 mg/l/72h (Scenedesmus subspicatus) 

EC50: 89 mg/l/48h (Daphnia magba) 

LC50: 177,8 mg/l/96h (Salmo gairdnerii) 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu :  

Substancja nieorganiczna: nie ulega biodegradacji. 

 

12.3. Zdolność do bioakumulacji : Log P(o/w): - 3,7 

Nie jest spodziewana bioakumulacja. 

 

12.4. Mobilność w glebie : Brak dostępnych danych.   

 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB : Brak dostępnych danych.  

 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania :  

Nie dopuścić do przedostania się do wód, ścieków lub gleby. 

 

 

 

SEKCJA 13 : Postępowanie z odpadami.  

 

 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  

Opróżnione opakowania jednorazowego użytku przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów. 

Opakowania wielokrotnego użytku, jeśli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, mogą być powtórnie 

stosowane. 

Klasyfikacja odpadów: 

- Substancja: 

odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach. 

- Opakowania: 

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21). 

Ustawa z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz. U. 2013, nr 0, poz. 

888 ). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 0, poz. 1923). 

 

 

 

SEKCJA 14 : Informacje dotyczące transportu.  

 

 

14.1 Numer UN (numer ONZ)   

Nie dotyczy.   

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN   

Nie dotyczy.   

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie   

Nie dotyczy.   
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14.4 Grupa pakowania   

Nie dotyczy. 

14.5 Zagrożenia dla środowiska   

Substancja nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych 

ONZ.   

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Nie są znane.   

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC   

Nie dotyczy 

 

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 14.03.2000r (Dz. U. nr 26 poz. 313) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 

pracach transportowych. 

 

SEKCJA 15 : Informacje dotyczące przepisów prawnych.  

 

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006  

 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny:  

Rozporządzenie (WE) z dnia 18.12.2006r nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie REACH. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr. 0, poz. 

817). 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie 

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG 

i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 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 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.Nr. 63 Poz. 322). 

 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego:  

Ocena bezpieczeństwa chemicznego została przeprowadzona. 

 

 

 

 

SEKCJA 16 : Inne informacje  

 

  

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. 

Informacje zawarte w niniejszej karcie pochodzą ze źródeł, które uważamy za wiarygodne. Niemniej jednak 

dostarczone zostały bez żadnych gwarancji co do ich dokładności. Warunki i metody obchodzenia się, 

przechowywania, stosowania i usuwania produktu znajdują się poza naszą kontrolą i nie należą do naszych 

kompetencji. Z tego też powodu, między innymi, odmawiamy przyjęcia na siebie jakiejkolwiek 

odpowiedzialności za straty, zniszczenia czy koszty wynikłe z użycia, obchodzenia się, przechowywania lub 

usuwania produktu. Niniejsza karta powinna być wykorzystywana jedynie dla tego produktu. 

 

Inne źródła informacji: 

IUCLID Data Bank (European Commision – European Chemicals Bureau) 

ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau) 
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Dane zawarte w pkt. 9 mają wyłącznie charakter informacyjny, nie są ofertą handlową w rozumieniu 

prawa (art. 71 k.c.) i nie zastępują parametrów zawartych w świadectwie Kontroli Jakości. 

 

Kartę charakterystyki zaktualizowała : Bożena Figura – Sienkiewicz  

Aktualizacja z dnia 25-05-2018. Dotyczy sekcji 1 –16   
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