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Kwas octowy 
stężony 

 
 
 

Sekcja 1.  Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 
 

1.1 Identyfikacja produktu 
 

Nazwa produktu: kwas octowy 
Synonimy kwas metanokarboksylowy 
Chemiczna nazwa i formuła kwas octowy CH3COOH 
Wzór cząsteczkowy H4C2O2 
CAS 64-19-7 
WE 200-580-7 
Nr indeksowy 607-002-00-6 
Nazwa handlowa kwas octowy 
Masa cząsteczkowa 60,05 
Nr rejestracji REACH 01-2119475328-XX-XXXX 

 
 
 
 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane 
 

Zastosowanie zidentyfikowane: 
 

Wykorzystanie przez 
pracowników w 
warunkach 
przemysłowych 

Zastosowanie przemysłowe, przetwarzanie, sprzedaż, 
opracowanie receptury, półprodukt, wykorzystywanie 
w środkach czyszczących, wykorzystanie do wydobycia ropy  
i w procesie produkcyjnym, wykorzystywanie w laboratoriach, 
substancja chemiczna do uzdatniania wody 

Wykorzystanie przez 
profesjonalnych 
pracowników: 

Wykorzystywanie  w środkach czyszczących,  w  rolnictwie,  w 
laboratorium, chemikalia do uzdatniania wody 

Wykorzystanie przez 
klientów 

Wykorzystywanie w środkach czyszczących i w rolnictwie 

Zastosowanie 
odradzane: 

Brak danych 

 
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

 
Nazwa i adres przedsiębiorstwa:  Przedsiębiorstwo Techniczo-Handlowe CHEMLAND 
        Zbigniew Bartczak 

ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard 
tel. +48 601 782 283 
fax. +48 91 573 36 41 

 
Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: Zbigniew Bartczak



Strona 2 z 19 

Data wydania: 
04/08/2020 
 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 

 
Karta  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej  sporządzona  zgodnie  z  Rozporządzeniem 
(WE) nr 1907/2006 (REACH) oraz 830/2015 

 

Kwas octowy stężony 
 
 
 

1.4 Numer telefonu alarmowego 
 

Policja 997 
Straż Pożarna 998 
Pogotowie Ratunkowe 999 
System Ratownictwa 112 

 

Sekcja 2.  Identyfikacja zagrożeń 
 

2.1. Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP) 
Flam. Liq. 3; H226: Łatwopalna ciecz i pary 
Skin Corr. 1A. H314: Powoduje poważne poparzenia skóry i uszkodzenia oczu. 

 
2.2. Elementy oznakowania 

 
Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

 
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo 

 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia 

 
 

GHS02: 
 
 
 
 
 
 
 
 

GHS05: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H226: Łatwopalna ciecz i pary 
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. 
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Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących 
powierzchni. Palenie wzbronione 
P241: Używać elektrycznego/ wentylującego/ oświetleniowego przeciwwybuchowego 
sprzętu. 
P260: Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy 
P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy 
P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast 
usunąć/ zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ 
prysznicem. 
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. 
P501: Zawartość/ pojemnik usuwać do miejsca składowania odpadów niebezpiecznych 

 
 
 

2.1 Inne niebezpieczeństwa 
 
Substancja nie spełnia kryteriów dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z 
Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, Aneks XIII 
Substancja nie spełnia kryteriów dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z 
Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, Aneks XIII 

 

 
 
Sekcja 3.  Skład i informacja o składnikach 

 
3.1 Substancja 

 
 
Główny składnik: 

 

Nazwa: kwas octowy 
 

CAS: 64-19-7 
 

Nr WE: 200-580-7 
 

Zanieczyszczenia: 
 

Brak zanieczyszczeń istotnych dla klasyfikacji i oznakowania. 
 

 
 
  Sekcja 4.  Środki pierwszej pomocy 
 
 

 
 
4.1 Opis pierwszej pomocy: 
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Ogólna rada                       Opuścić strefę zagrożenia. Wyprowadzić osobę(y) na świeże powietrze. 

Zapewnić spokój, czyste ubranie i miejsce odpoczynku w ciepłym 
miejscu. 

 
Przez drogi oddechowe     Zapewnić   jak  najszybciej  pomoc  lekarską.  Natychmiast  przenieść 

narażoną osobę na świeże powietrze. W przypadku bezdechu 
zastosować sztuczne oddychanie, w przypadku duszności podać tlen. 
Udać się do lekarza jak najszybciej. 

 
Po naniesieniu na skórę    Natychmiast zdjąć zanieczyszczone ubranie i zacząć spłukiwanie wodą. 

Zapewnić pomoc lekarską. Spłukać narażone części ciała dużą ilością 
wody przez co najmniej 15 minut. Natychmiast wezwać lekarza. 
Dokładnie wyprać ubranie oraz wyczyścić obuwie przed ponownym 
użyciem. 

 
Kontakt z oczami               Natychmiast zapewnić pomoc lekarską, następnie przemyć dużą ilością 

wody przez co najmniej 15 minut, podnosząc górną i dolną powiekę. 
Usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe i kontynuować 
przemywanie. 

 
Po połknięciu                     Natychmiast   wezwać    lekarza.   Wypłukać    usta.   NIE   wywoływać 

wymiotów. Jeśli osoba narażona jest przytomna, podać dużą ilość wody 
do picia. Nie wolno podawać picia osobie nieprzytomnej. 

 
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
 
Poważne  uszkodzenie  błony  śluzowej  nosa  oraz  gardła,  obrzęk  płuc.  Trudności  w 
oddychaniu. Ból w klatce piersiowej, chemiczne zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, stan 
zapalny nosa, gardła i oskrzeli. Uszkodzenia szkliwa zębów. 

 

Silne     uszkodzenie     skóry,     zapalenie     skóry,     przyciemnienie     skóry,     uczulenia. 
Mgła lub opary są drażniące dla oczu. Powoduje silne łzawienie oraz poważne uszkodzenie 
oczu, które może prowadzić do ślepoty. 

 
4.3 Wskazanie natychmiastowych pomocy i szczególne leczenie 

W  miejscu  pracy  musi  być  dostępne  specjalne  urządzenie  do  płukania  oczu,  prysznic, 
uniwersalne apteczki pierwszej pomocy. 

 
 
 
 
Sekcja  5.   Postępowanie w przypadku pożaru 

 
5.1 Środki gaśnicze 
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Strumień  wody, piana, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla. Stosować  zraszanie wodą  do 
chłodzenia pojemników, które pozostały w strefie ognia. 

 
5.2 Szczególne zagrożenia wynikające z substancji lub mieszaniny 
Pary mogą rozprzestrzeniać się nad powierzchnią i dotrzeć do odległych źródeł zapłonu. 
Styczność z silnymi utleniaczami może spowodować pożar. Reaguje z większością metali, 
tworząc wodór, który może wybuchnąć. 

 
5.3 Informacja dla Straży Pożarnej 
Utrzymywać  z  dala  od  źródeł  ciepła/  iskrzenia/  otwartego  ognia/  gorących  powierzchni. 
Zachować środki zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wycieki kwasu 
octowego mogą powodować  stężenie łatwopalnych oparów (nad powierzchnią). 

 

Pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozpylając wodę z 
bezpiecznej odległości. Pozostałość po pożarze i zanieczyszczoną wodę gaśniczą usuwać 
zgodnie z lokalnymi przepisami, nie wprowadzać do kanalizacji. Stosowac ubranie ochronne 
w strefach zagrożonych oraz indywidualne aparaty izolujące drogi oddechowe, z maską 
zakrywająca całą twarz. Odzież dla strażaków (w tym kaski ochronne, buty i rękawice 
ochronne) powinny spełniać wymogi normy E 469 (zapewnia podstawową ochronę podczas 
wypadków chemicznych). 

 
 
Sekcja 6.  Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 
 
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych 
 

6.1.1 Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 
Zawiadomić  otoczenie  o  wycieku.  Unikać  bezpośredniego  kontaktu  z  produktem.  Nie 
wdychać   par/rozpylonej  cieczy.  Ewakuować   się   z  miejsca  wycieku/awarii  zgodnie  z 
zaleceniami osób prowadzących akcję ratowniczą. 

 
6.1.2 Dla osób udzielających pomocy 
 

Zawiadomić otoczenie o wycieku. W pierwszym etapie akcji ratowniczej ewakuować 
zbyteczny personel w promieniu minimum 50 m (w przypadku wycieku z beczki lub 
pojemnika) lub minimum 300 m (w przypadku większego wycieku ze zbiornika). 
Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. Stosować 
odzież ochronną z materiałów w wersji antyelektrostatycznej, rękawice  i obuwie ochronne 
oraz w razie potrzeby izolujący sprzęt ochrony układu oddechowego. Usunąć źródła zapłonu 
– nie palić, nie używać otwartego ognia, nie używać narzędzi iskrzących. 

 
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Nie dopuścić do przedostania się produktu do środowiska (do kanalizacji, wód gruntowych, 
gleby). 
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6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 

usuwania skażenia 
 

6.3.1 Zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku 
Obwałować miejsce wycieku. Zabezpieczyć studzienki ściekowe/kanalizacyjne. 

 
6.3.2 Zalecenia dotyczące likwidacji wycieku 

Duże ilości uwolnionej cieczy odpompować. Małe ilości rozlanej cieczy przysypać piaskiem 
lub innym niepalnym materiałem chłonnym. Zebrać do zamykanego oznakowanego 
pojemnika. Zebrany materiał unieszkodliwić zgodnie z przepisami lub wykorzystać ponownie. 
Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać dokładnie dużą ilością wody. Małe ilości nisko 
stężonych roztworów można zobojętnić rozcieńczonymi alkaliami (mleko wapienne, roztwór 
wodorotlenku sodu). 

 
6.4 Odniesienia do innych sekcji 

Nie dotyczy. 
 
 

Sekcja 7.  Magazynowanie i przechowywanie 
 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
 

Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad bezpieczeństwa 
pożarowego oraz instrukcji stanowiskowych w miejscu pracy. Unikać kontaktu z substancją. 
Myć ręce po użyciu. Nie jeść i nie pić podczas stosowania substancji. Nosić odpowiednią 
odzież  roboczą.  Jeżeli  to  konieczne,  stosować  środki  ochrony  indywidualnej  zgodnie  z 
wytycznymi  w  scenariuszach  narażenia  w  załączniku  do  niniejszej  karty.  Nie  wdychać 
pary/rozpylonej cieczy. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przed wejściem do 
miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków. 

Usunąć wszelkie źródła zapłonu – nie palić, nie używać otwartego ognia, nie używać 
narzędzi iskrzących. Niniejszy produkt akumuluje ładunki elektryczności statycznej – w razie 
potrzeby przedsięwziąć środki zapobiegające rozładunkom elektryczności statycznej. 
Stosować urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych obszarach. Otwory zasysające wentylacji 
miejscowej przy płaszczyźnie roboczej lub poniżej. Instalacja wentylacyjna w wykonaniu 
przeciwwybuchowym. 

Nie stosować sprężonego powietrza do załadunku, rozładunku i manipulowania 
produktem. 

Prace związane z remontami wnętrz zbiorników mogą być wykonywane wyłącznie przez 
odpowiednio wyposażony i przeszkolony personel w zgodzie z przepisami krajowymi, 
miejscowymi oraz wewnętrznymi firmy. 
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Ostrożnie manipulować pustymi pojemnikami – pozostałe w środku pary są palne. Nie 
zwiększać ciśnienia w pojemnikach, nie ciąć, nie spawać, nie lutować, nie szlifować na nich. 
Wodę z płukania usuwać zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi. 

Pary produktu są cięższe od powietrza, zwrócić uwagę na możliwość akumulowania się 
ich  w  zagłębieniach  terenu  oraz  zamkniętych  przestrzeniach.  Produkt  unosi  się   na 
powierzchni wody i może uleć zapaleniu na niej. 

Przestrzegać wszystkich wymagań prawnych związanych z atmosferami wybuchowymi 
oraz postępowaniem i magazynowaniem produktów łatwopalnych. 

 
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania 
 

Nie palić. Przechowywać w zbiornikach/pojemnikach ze stali kwasoodpornej lub tworzywa 
odpornego na działanie kwasu octowego (np. PEHD). Nie stosować  pojemników 
miedzianych. Przechowywać pojemniki w przewiewnym miejscu. Przechowywać wyłącznie w 
oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach. Pojemniki należy starannie oznakować. O 
ile nie stosuje się poduszki gazu obojętnego w wolnej przestrzeni nad lustrem cieczy mogą 
się tworzyć mieszaniny wybuchowe. Posadowione zbiorniki, zbiorniki przesyłowe oraz 
związane z nimi wyposażenie muszą być uziemione w celu uniknięcia akumulacji ładunków 
statycznych. Instalacja wentylacyjna i oświetleniowa w magazynach w wykonaniu 
przeciwwybuchowym. 
Warunki, których należy unikać oraz substancje niebezpiecznie reagujące – patrz rozdział 
10. 

 

 
 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
 

Nie dotyczy. 
 

 
 
Sekcja 8.   Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej 

 
8.1 Parametry kontroli 

8.1.1 Krajowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego 
 
Wartości NDS dla Polski 

 

NDS               25 mg/m3 

NDSCh           50 mg/m3 
 
 
Dostępne krajowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (OEL): 

 
IOELV (EU) 10 ppm (25 mg/ m3) 

 

OES (UK) LT - 10 ppm (25 mg/ m3) 
ST - 15 ppm (37 mg/ m3) 
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TLVwa 5 mg/ m3 
 

TLV (ACGIH) TWA 10 ppm (25 mg/ m3) 
STEL 15 ppm 

PEL (OSHA) TWA 10ppm 
 

REL (NIOSH) TWA 10ppm (25 mg/ m3) 
STEL 15 ppm (37 mg/ m3) 

IDLH (NIOSH) 50 ppm 
 

OEL (RUSSIA) STEL 5mg/ m3 (skin) 
 

OEL (DENMARK) TWA 10 ppm (25 mg/ m3) 
OEL (SWEDEN) TWA 5 ppm (13mg/ m3) 

 
 

Krajowy limit wartości biologicznej: Niedostępne 
 
 

8.1.2 Zalecane procedury monitoringu 
Patrz zalecenia w Załączniku III do Dyrektywy 80/1107/EWG i 88/642/EWG 

 
8.1.3 Zanieczyszczenie powietrza podczas używania 

Rozkład termiczny podczas spalania może uwalniać tlenki węgla i inne toksyczne gazy lub 
opary. Szczegółowe wartości nie są znane. 

 
8.1.4 DN (M) EL i PNEC 

 
Wartości DNEL (dla pracownika) 
Nr Nazwa substancji Nr CAS / WE 

 Sposób przyswajania Czas oddziaływania Działanie Wartość 
1 KWAS OCTOWY 64-19-7 / 200-580-7 

 Inhalacyjne Długotrwały (przewlekły) miejscowe 25 mg/m3 
 Inhalacyjne Krótkotrwały (ostry) miejscowe 25 mg/m3 

 
Wartości DNEL (dla pracownika) 
Nr Nazwa substancji Nr CAS / WE 

 Sposób przyswajania Czas oddziaływania Działanie Wartość 
1 KWAS OCTOWY 64-19-7 / 200-580-7 

 Inhalacyjne Długotrwały (przewlekły) miejscowe 25 mg/m3 
 Inhalacyjne Krótkotrwały (ostry) miejscowe 25 mg/m3 
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Wartości PNEC 
Nr Nazwa substancji Nr CAS / WE 

 Element środowiska Rodzaj Wartość 
1 KWAS OCTOWY 64-19-7 / 200-580-7 

 Woda Wody słodkie 3,058 mg/l 
 Woda Wody morskie 0,3058 mg/l 
 Woda Osady w wodach słodkich 11,36 mg/kg 
 Woda Osady w wodach morskich 1,136 mg/kg 
 Woda Kąpiel przerywająca 30,58 mg/l 
 Gleba - 0,478 mg/kg 
 Oczyszczalnia ścieków (STP) - 85 mg/l 

 
 
 
 

8.2 Charakterystyka narażenia 
 
 
 

Unikać  rozlania,  kontaktu  z  substancją  oraz  tworzenia  par.  Używać  odzież  ochronną 
chroniącą  oczy  i  twarz,  stosować  rękawice  ochronne.  Unikać  niezgodnych  materiałów. 
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się ze stosownym scenariuszem narażenia 
z Załącznika I do niniejszej karty charakterystyki. 

 
8.2.1 Stosowane środki kontroli 

 
Techniczne środki ochronne: wentylacja lokalna wywiewna odporna na korozję. Zalecenia 
ogólne: umyś dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z substancją, przed 
jedzeniem, paleniem tytoniu, a także po zakończeniu pracy. Należy wyprać skażoną odzież 
przed ponownym użyciem. 

 
 
 
 

8.2.2 Środki ochrony indywidualnej, tj. środki ochrony osobistej 
 

8.2.2.1 Ochrona oczu i twarzy 
Gogle lub szczelne okulary zgodne z EN 166 (PN-EN 166). W miejscu pracy powinny być 
dostępne myjki oczu. 

 
 

8.2.2.2 Ochrona skóry 
W miejscu pracy, gdzie narażenie na działanie substancji jest możliwe, muszą być łatwo 
dostępne środki do szybkiego usuwania substancji z każdego miejsca na skórze (prysznic). 
Stosować odzież ochronną z materiałów w wersji antyelektrostatycznej. 
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8.2.2.3 Ochrona dróg oddechowych 
W razie konieczności stosować maskę z pochłaniaczem par organicznych (zgodną z EN140 
lub EN141, Typ A lub lepszy) lub pochłaniaczem par kwaśnych. Jeżeli wraz z kwasem 
octowym używane są inne chemikalia, dobór środków ochrony dróg oddechowych powinien 
odbywać się z uwzględnieniem ochrony przed wszystkimi użytymi substancjami. 

 
8.2.2.4 Ochrona rąk 

Rękawice ochronne z kauczuku naturalnego lub polichlorku winylu. 
 

 
 

8.2.3 Kontrola narażenia środowiska 
Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu 
określenia zgodności z wymogami prawa o ochronie środowiska. Zabezpieczyć przed 
wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych. 

 
 
 
 
Sekcja 9.  Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
 
Dane dla lodowatego kwasu octowego (100%): 

 

Wygląd bezbarwna ciecz 
 

Zapach silny specyficzny zapach kwasu octowego 
pH 2,4(roztwór) 

Temperatura topnienia 16.64ºC 

Punkt wrzenia 117,9ºC 

Temperatura zapłonu 39ºC 
 

Szybkość parowania 
(n-butylu = 1)% 

 

0,97 

 

Palność  łatwopalny 
 

Granice wybuchowości  4,0 – 17,0 % (v/v) 
 

Prężność pary 20.79 hPa w 25ºC 
 

Gęstość par (powietrze = 1) 2,1 
 

Względna gęstość  1.0446 g/cm³ w 
25ºC 
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Rozpuszczalność w wodzie: 602,9 g / 
i w temperaturze 25°C, 

 

Współczynnik podziału n-oktanol/ 
woda, log: 

602.9 g/l w 25ºC, rozpuszczalny w każdym stosunku 

 

Temperatura samozapłonu, º C 463ºC 
 

Lepkość  1.056 hPa przy 25ºC 
 

Właściwości utleniające brak danych 
 
 
 
Sekcja 10. Stabilność i reaktywność 

 
10.1 Stabilność i reaktywność 
10.1.1 Reaktywność 

Może tworzyć estry, halogenki, amidy, może ulegać redukcji i utlenianiu. Może reagować z 
metalami. Jest substancją  higroskopijną. Może powodować  korozję  metali oraz wpływać 
niszcząco na tworzywa sztuczne, gumy i farby. 

 

10.2 Stabilność chemiczna 
Substancja higroskopijna. Stabilny. 

 

10.3 Możliwe niebezpieczne reakcje 
Może wybuchnąć w przypadku kontaktu z nadmanganianem potasu, 
Tworzy mieszaniny wybuchowe z tlenkiem chromu, 
Reaguje gwałtownie z wodorotlenkiem potasu, 
Mieszanina kwasu octowego z aminoetanolem w zamkniętym opakowaniu, w wyniku 
wzrostu temperatury i ciśnienia, 
Mieszanina kwasu octowego z kwasem chlorosulfonowym w zamkniętym 
opakowaniu, w wyniku wzrostu temperatury i ciśnienia, 
Mieszanina kwasu octowego z oleum w zamkniętym opakowaniu, w wyniku wzrostu 
temperatury i ciśnienia, 
Mieszanina kwasu octowego z wodorotlenkiem sodu w zamkniętym opakowaniu, w 
wyniku wzrostu temperatury i ciśnienia, 
Mieszanina kwasu octowego z azotanem amonu ulega zapłonowi podczas 
podgrzania, 
Gwałtowna reakcja z pięciofluorkiem bromu, może wybuchnąć, 
Bardzo gwałtowna reakcja z fluorem chloru, mogą eksplodować, 
Reaguje gwałtownie z izocyjanianem fosforu, 
Mieszanina kwasu octowego, bezwodnika kwasu octowego i kwasu nadchlorowego 
jest wrażliwe na uderzenia. Podgrzane mieszaniny i pary są łatwopalne. 
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10.4 Warunki których należy unikać 

Unikać wysokiej temperatury, ognia, iskier i źródeł zapłonu, 
Należy unikać promieni słonecznych, 
Nie magazynować na otwartej przestrzeni, 
Nie magazynować w niewentylowanych pomieszczeniach, 
Unikać kontaktu z substancją, nie wdychać oparów, 

 
 
 
 
10.5  Niezgodne materiały 

Kwas chromowy, kwas azotowy, kwas nadchlorowy, glikol etylenowy, wodorotlenek 
sodu, wodorotlenek potasu, woda utleniona, nadmanganian potasu, węglany, tlenki, 
fosforany, metale (z wyjątkiem aluminium). 

 
 
10.6  Niebezpieczne produkty rozkładu 

Żrące opary. Tlenki węgla 
 

 
 
    Sekcja 11. Informacje toksykologiczne 
 

11.1  Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 

Toksyczność ostra 
 

Kwas octowy jest substancją o niskiej toksyczności 
 

Drogą pokarmową: 
 

LD 50=3310 mg/kg, 
szczur Przez drogi 
oddechowe: LD 
50=4960 mg/kg, 
mysz LD 50=1200 
mg/kg, królik 
LD 50=5620 ppm/1 hr, mysz 

 

LD 50=13488 mg/m³/1hr, 
mysz LD 50=11400 mg/m³/ 4 
hr, szczur LD 50>16,000 ppm 
(40,000 mg/m³) 

Po naniesieniu na skórę: 
W przypadku narażenia skóry, jak wynika z danych o toksyczności doustnej, efekty 
systemowe  nie są spodziewane w stężeniach poniżej tych, przy których występują lokalne, 
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niepożądane efekty skórne. 
Ostre efekty toksyczne kwasu octowego nie dotyczą klasyfikacji zgodnie z DSD lub CLP. 

 
 
Podrażnienie / środek żrący 

 

Podrażnienie oczu 
Żrący. Opary są drażniące dla oczu. Może nastąpić poważne uszkodzenie oczu, które może 
doprowadzić do ślepoty. 
Kontakt ze skórą: 
10% kwasu octowego działa drażniąco na skórę u ludzi i powoduje słaby i umiarkowany 
rumień, któremu towarzyszą obrzęki. 

 

Podrażnienie dróg oddechowych: 
Drażniący. Poważne uszkodzenia błony śluzowej nosa i gardła, obrzęk płuc. Trudności w 
oddychaniu. Ból w klatce piersiowej, zapalenie oskrzeli, chemiczne, zapalenie płuc, 
zapalenie nosa, gardła i oskrzeli. Uszkodzenie szkliwa zębów. 
Uczulenie 

 

Uczulenie skóry 
Kwas octowy jest obecny w fizjologicznym pH jako octan i jest kluczowym biochemicznym 
półproduktem we wszystkich organizmach żywych. Jest bardzo rzadko opisywany przypadek 
pacjenta z alergią na słabe kwasy organiczne, w tym kwas octowy (Tuft i Ettelson, 1956), nie 
jest to przypadek o szerszym znaczeniu. 

 
 
Toksyczność dawki powtarzanej 

 

Drogą pokarmową (po połknięciu): 
NOAEL (masy ciała, objawy kliniczne): 290 mg/ kg mc/ dobę (wartość nominalna) 
(mężczyzna) (wzrost ciśnienia krwi obserwowano we wszystkich grupach i aktywności reniny 
w osoczu było zmniejszone, jednak działania te zostały uznane za niepożądane w 
kontekście tworzenia wartości NOAEL w tym badaniu). 

 
 
Przez skórę: 
NOAEL (toksyczność): 302 mg/ zwierzę (samica) (po nałożeniu na skórę, zgonów jeden w 
tygodniu przez 32 tygodnie) 
LOAEL (toksyczność): 10 mg/ zwierzę (samica) (śmiertelność (33%) po zastosowaniu na 
skórę 3 razy w tygodniu) 
NOAEC - lokalne działania - 10 ppm (25 mg/m³) 

 
 
Mutagenność 

 

Toksyczność genetyczna: negatywny 
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Działanie rakotwórcze 
Jest mało prawdopodobne, że kwas octowy może powodować działanie rakotwórcze. 

 

Toksyczny wpływ na reprodukcję 
Nie ma jakichkolwiek dowodów, że kwas octowy wpływa na płodność człowieka narażonego 
na działanie kwasu. Wartości (NOAEL) dla matki i toksyczność rozwojowa u myszy wynosi 
74 i 345 mg/kg/dzień. 

 
Nie ma dowodów na bezpośrednią toksyczność lub działanie teratogenne kwasu octowego 
na embriony na podstawie  badań na szczurach, myszach i królikach. Nie ma też informacji o 
niepożądanych skutkach u ludzi narażonych na działanie tej substancji, zawartej w 
produktach spożywczych w ciągu całego życia. 

 

DNEL pracowników/ populacji ogólnej (ostre i długotrwałe) 
Inhalacje: 25 mg/m³ 

Najbardziej wrażliwy punkt końcowy: podrażnienie dróg oddechowych. 
 
 
Sekcja 12. Informacje ekologiczne 

 
12.1 Toksyczność 

12.1.1 Ostra/ długotrwała dla ryb 
LC50 dla ryb słodkowodnych: 300.82 mg/L 
LC50 dla ryb z morskich wód: 300.82 mg/L 

 
12.1.2 Ostra/ długotrwała dla bezkręgowców wodnych 

EC50/LC50 dla bezkręgowców słodkowodnych: 300.82 mg/L 
 

12.1.3 Ostra/ długotrwała dla roślin wodnych 
EC50/LC50 dla glonów z morskich wód: 300.82 mg/L 

 
12.1.4 Toksyczność dla mikroorganizmów np. bakterii 

Kwas octowy łatwo ulega biodegradacji w warunkach tlenowych i beztlenowych, jest dobrze 
rozpuszczalny(602.9 g/l w 25ºC) i ma bardzo niski potencjał adsorpcji (log Kow -0,17). 

 
12.1.5  Toksyczność chroniczna dla organizmów wodnych 

Chroniczne NOEC < 0.01 mg/l dla organizmów morskich i słodkowodnych 
 

12.1.6  Toksyczność dla organizmów żyjących w glebie 
Kwas octowy łatwo ulega biodegradacji w warunkach tlenowych i beztlenowych. Jest dobrze 
rozpuszczalny(602.9 g/l w 25ºC) i ma bardzo niski potencjał adsorpcji (log Kow -0,17). 

 
12.1.7  Toksyczność dla roślin lądowych 



Strona 15 z 19 

Data wydania: 
04/08/2020 
 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 

 
Karta  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej  sporządzona  zgodnie  z  Rozporządzeniem 
(WE) nr 1907/2006 (REACH) oraz 830/2015 

 

Kwas octowy stężony 
 
Kwas octowy łatwo ulega biodegradacji w warunkach tlenowych i beztlenowych. Jest dobrze 
rozpuszczalny (602.9 g/l w 25ºC) i ma bardzo niski potencjał adsorpcji (log Kow -0,17). 

 
12.1.8 Ogólny efekt 

PNEC gleby: 0.478 mg/kg gleby 
PNEC STP: 85 mg/L 10 
(patrz pkt 8.1) 

 
12.1.9  Trwałość i rozkład 

Szybkość rozkładu w wodzie: Ksw = 0.047 d-1 
Szybkość rozkładu w osadach: Ksed = 0.0023 d-1 
Szybkość rozkładu w glebie: = 0.023 d-1 
Szybkość rozkładu w powietrzu: Kair = 0.6 x 10-12 cm³ molec – 1 s – 1 

 
12.1.10 Zdolność do bioakumulacji 

BCF: 3.16 bezwymiarowe 
 

12.1.11 Przemieszczanie się do gleby 
Mobilność kwasu octowego zmienia się od umiarkowanych do bardzo wysokiej w zależności 
od rodzaju gleby. 
Lotność kwasu octowego z powierzchni wody i wilgotnej powierzchni gleby jest niska. Kwas 
octowy będzie istniały prawie w całości w formie zjonizowanej przy pH 09/05 (pK = 4,74). 
Lotność kwasu octowego z suchych powierzchni ziemi będzie znacząca przy w prężności 
pary powyżej 15,7 mmHg. 

 
12.1  Wyniki oceny PBT i vPvB 

Kwas octowy nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych PBT i/ lub vPvB. 
 

12.2  Inne działania niepożądane 
Żadnych innych negatywnych skutków nie zidentyfikowano. 

 

 
 
Sekcja 13. Postępowanie z odpadami 

 
13.1 Usuwanie odpadów 
Odpady produktu powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi. Odpady, których 
nie  udało  się  poddać  odzyskowi,  powinny  być  unieszkodliwiane  (poddane  procesom 
przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych i dopiero wtedy składowane). 
Składować należy wyłącznie te odpady, których utylizacja na innej drodze jest niemożliwa z 
przyczyn technologicznych lub nieuzasadniona z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych. 
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Odzysk  i  unieszkodliwianie  odpadów  może  odbywać  się  tylko  w  miejscu  wyznaczonym 
w instalacjach    lub    urządzeniach    spełniających    odpowiednie    wymagania,    zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

 
13.2  Postępowanie z zanieczyszczonymi opakowaniami 
Opakowania wielokrotnego użytku po oczyszczeniu stosować powtórnie. 
Opakowania jednorazowe odzyskać lub unieszkodliwić zgodnie z ustawą o opakowaniach i 
odpadach opakowaniowych. 
UWAGA:  Puste,  nieoczyszczone  opakowania  mogą  zawierać  pozostałości  produktu  i 
wskutek  tego  stwarzać  niebezpieczeństwo.  Opakowań  takich  nie  wolno  ciąć,  spawać, 
lutować, mielić, wystawiać na działanie ciepła, ognia, iskier, elektryczności statycznej lub 
innych źródeł zapłonu ze względu na niebezpieczeństwo eksplozji, która może spowodować 
uszkodzenia ciała lub śmierć. 
Kod  odpadu:  zużyte  opakowania  dokładnie  oczyszczone  z  pozostałości  wyjściowego 
produktu: 
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych. 
15 01 04 Opakowania z metalu. 
„Dokładnie oczyszczone” oznacza opakowania z usuniętą maksymalną ilością produktu z 
opakowania fizycznymi lub mechanicznym sposobami, tak aby zostały jedynie pozostałości 
lub zanieczyszczenia, których nie można usunąć tymi sposobami. 
Jeśli nastąpi zmieszanie z innymi odpadami, przypisany kod odpadu może być inny. 

 

 
 
Sekcja 14. Informacje o transporcie 

 
14.1 Numer UN: 2789 

 
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: KWAS OCTOWY, LODOWATY lub 
KWAS OCTOWY W ROZTWORZE 

 
 

14.3 Klasa zagrożenia w transporcie: 8 
 
 

14.4 Grupa pakowania: II 
 
 

14.5 Zagrożenia dla środowiska: nie dotyczy 
 
 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla uzytkowników: 
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Dodatkowe informacje: 

Transport drogowy: 
Kod ograniczeń przewozu przez tunele: (D/E) 
Kod klasyfikacyjny: CF1 
Numer rozpoznawczy zagrożenia: 83, 
Nalepka ostrzegawcza: 8+3, 
Oznakowanie sztuk przesyłki oraz pojazdów zgodnie z wymaganiami ADR; 

 
Sekcja 15. Informacje prawne 

 

 
 

15.1 Przepisy  prawne  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  środowiska  o  substancji 
REACH/CLP 

 
Koncesja: Nie regulowane 
Ograniczenia w użytkowaniu: Brak 

 
 
 
 
Inne akty prawne: 
1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy 
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE. Z 2006 r. Tom 49, L396 wraz z 
późniejszymi zmianami) 
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 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 (Dz. U. UE z 2008 r. tom 51, L 353 z 
późniejszymi zmianami) 
3. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322 z 
późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi. 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1232 z 
późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi. 
5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 145 z późniejszymi zmianami) 
wraz z aktami wykonawczymi. 
6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011, nr 227, poz. 1367 wraz 
z późniejszymi zmianami) 
7. Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1414 z 
późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi. 
8. Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu 
międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji 
o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. 2011 nr 137 
poz. 805) 
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9. Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B 
Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (przez Dz. U. 2011 nr 110 poz. 641) 
10. Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów 
niebezpiecznych (ADN), zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r. (Dz. U. 2010, nr 235, poz. 1537) 
11. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. 2009, nr 91, poz. 740 z późniejszymi 
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi. 
12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94 z późniejszymi 
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi. 
13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2010, nr 138, poz. 935 z 
późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi. 
14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.( tekst jednolity Dz. U. 2009, nr 178, poz. 
1380 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi. 
. 

 
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego została przeprowadzona dla tej substancji. 
 

 
 
Sekcja 16 Inne informacje 

 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H226: Łatwopalna ciecz i pary 
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. 

 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących 
powierzchni. Palenie wzbronione 
P241: Używać elektrycznego/ wentylującego/ oświetleniowego przeciwwybuchowego 
sprzętu. 
P260: Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy 
P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy 
P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast 
usunąć/ zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ 
prysznicem. 
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. 
P501: Zawartość/ pojemnik usuwać do miejsca składowania odpadów niebezpiecznych 
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KARTA CHARAKTERYSTYKI 

 
Karta  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej  sporządzona  zgodnie  z  Rozporządzeniem 
(WE) nr 1907/2006 (REACH) oraz 830/2015 

 

Kwas octowy stężony 
 

CSR                 Chemical Safety Report, Raport Bezpieczeństwa Chemicznego 
DNEL               Derived No Effect Level, Pochodny poziom niepowodujący zmian 
PNEC               Predicted No Effect Concentration, Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w 

środowisku 
LD50                Lethal Dose 50%, Dawka śmiertelna 50% 
LC50                Lethal Concentration 50%, Stężenie śmiertelne 50% 
LOAEC Lowest Observed Adverse Effect Concentration; Najniższe stężenie, przy którym 

obserwuje się szkodliwe zmiany 
EC50                Effective Concentration 50%, Stężenie efektywne 50% 
NOEL No Observable Effect Level; Poziom, przy którym nie obserwuje się szkodliwych 
zmian 
NOEC No Observable Effect Concentration; Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje 

się szkodliwych zmian 
NOAEC            No Observable Adverse Effect Concentration; Stężenie, przy którym nie obserwuje się 

szkodliwych zmian 
NOAEL No Observable Adverse Effect Level; Poziom dawkowania, przy którym nie obserwuje 

się szkodliwych zmian 
OECD               Organization for Economic Co-operation and Development; Organizacja Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju 
PBT Persistent, Bioaccumulative, and Toxic; Trwały, zdolny do biokumulacji i toksyczny 
vPvB Very persistent and very bioaccumulative; Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą 

zdolność do bioakumulacji 
EC50: stężenie efektywne 50%, 
LC50: stężenie śmiertelne 50%, 

 

 
 
Informacje dla czytelnika 

 
Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Informacje w nim podane opierają się na 
aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią one gwarancji właściwości 
produktu ani specyfikacji jakościowej. Przedstawione informacje nie mają zastosowania dla 
mieszanin produktu z innymi substancjami. Produkt powinien być transportowany, 
magazynowany  i stosowany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  dobrymi  praktykami 
higieny pracy oraz zaleceniami zawartymi w dostarczanej dla niego karcie charakterystyki. 


