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Karta charakterystyki produktu
zgodnie z 1907/2006/EC, Art. 31
data wydruku 10.10.2017
*

Wersja nr 2

Zaktualizowano: 10.10.2017

Sekcja 1: Identyfikacja
· 1.1 Identyfikacja produktu
· Nazwa handlowa: Noritake CERABIEN ZR: powder
(ten dokument dotyczy wszystkich produktów z powy¿sz¹ nazw¹ handlow¹)

· Numer artyku³u: 824
· numer rejestracyjny Nie dotyczy
· 1.2 Wskazania i przeciwskazania stosowania
Bez uwag
· Przeznaczenie produktu:
Porcelana dentystyczna
· 1.3 Dane dostawcy:
· Producent:
Kuraray Europe GmbH
Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main
Germany
Phone:+49 (0)69 305 35 840
Fax:+49 (0)69 305 35 640
E-mail: dental@kuraray.de
· Dalsze informacje dostêpne od:
Wytwórca
· 1.4 Kontakt w nag³ych przypadkach:
Guy’s & St. Thomas’ NHS Fundation Trust
Westminster Bridge Road
London
SE1 7EH
Telefon: +44 845 4647 or 111
URL: www.guysandstthomas.nhs.uk/Home.aspx
*

Sekcja 2: Okreœlenie zagro¿eñ
· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
· Klasyfikacja wg Zaleceñ (EC) No 1272/2008
Ten produkt nie jest objêty Rozporz¹dzeniem CLP
· 2.2 Oznakowanie
· Oznakowanie zgodnie z Rozporz¹dzeniem 1272/2008 Nie ma
· Piktogramy zagro¿eñ
Nie ma
· S³owa kluczowe Nie ma
· Wykaz zagro¿eñ Nie ma
· 2.3 Inne zagro¿enia
Powstawanie py³u
Niebezpieczeñstwo poœlizgniêcia na rozlanej substancji.
· Rezultat oceny PBT i vPvB
· PBT: Nie dotyczy.
· vPvB: Nie dotyczy.

*

Sekcja 3: Sk³ad /dane sk³adników
· 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
· Opis:
Mieszanina poni¿szych sk³adników z dodatkami nie powoduj¹cymi zagro¿eñ
· Sk³adniki niebezpieczne: Nie ma
· Inne sk³adniki:
Szk³o krzemowo-glinowo-potasowe
Barwniki
GB
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Sekcja 4: Zasady pierwszej pomocy
· 4.1 Opis zasad pierwszej pomocy
· Informacja ogólna: Nie ma specjalnych zaleceñ.
· Po zaczerpniêciu w trakcie oddechu: Zapeniæ dop³yw powietrza, jeœli potrzeba skontaktowaæ z lekarzem.
· Po kontakcie ze skór¹: Generalnie produkt nie podra¿nia skóry.
· Po dostaniu siê do oczu:After eye contact:
P³ukaæ oczy przez kilka minut wod¹.
· Po po³kniêciu:
Skontaktowaæ siê z lekarzem jeœli wystêpuj¹ niepokoj¹ce objawy.
· 4.2 Najwa¿niejsze objawy i reakcje, zarówno natychmiastowe i opóŸnione
Nie stwierdzono.
· 4.3 Wskazania do udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej
Nie ma.

Sekcja 5: Zalecenia przeciwpo¿arowe
· 5.1 Œrodki gaœnicze
· Odpowiednie czynniki gaœnicze: Produkt jest niepalny.
· 5.2 Szczególne zagro¿enia substancj¹ lob mieszanin¹
· 5.3 Zalecenia dla gasz¹cych
· Œrodki zabezpieczaj¹ce: Nie ma specjalnych zaleceñ.

Nie stwierdzono

Sekcja 6: Przypadkowe rozsypanie substancji
· 6.1 Osobiste œrodki zabezpieczaj¹ce, sprzêt i procedury postêpowania:
Nie s¹ wymagane.
· 6.2 Ochrona œrodowiska:
Nie ma specjalnych zaleceñ.
· 6.3 Metody czyszczenia i odpowiednie materia³y:
Zebranie mechaniczne.
· 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Nie ma uwalnianych nebezpiecznych substancji.
Zob. sekcjê 7 z informacjami bezpiecznego stosowania.
Zob. sekcjê 8 z informacjami o indywidualnych œrodkach ochrony
Zob. sekcjê 13 z informacj¹ o utylizacji.

Sekcja 7: Stosowanie i przechowywanie
· 7.1 Zalecenia bezpiecznego stosowania
Zapobiegaæ tworzeniu siê py³u.
Zapewniæ dobr¹ wentylacjê/wyci¹g na stanowisku pracy.
· Informacja o zabezpieczeniu przed po¿arem i eksplozj¹: Nie ma specjalnych zaleceñ.
· 7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania
· Magazynowanie:
· Wymagania dla magazynów i pojemników:
Nie ma specjalnych wymagañ.
· Informacja dla przechowywania w magazynie centralnym: Nie ma wymagañ.
· Dalsze wskazania warunków przechowywania:Przechowywaæ w pokojowej temperaturze.
· 7.3 Szczególne wymagania stosowania: Nie ma wymagañ.

Sekcja 8: Zabezpieczenie osobiste
· Wskazania projektowania pomieszczeñ technicznych:

Nie ma zaleceñ, zob. p. 7.
(C.d. na str. 3)
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· 8.1 Parametery kontroli
· Sk³adniki wymagaj¹ce monitorowania:
Produkt nie zawiera odpowiednich iloœci materia³ów wymagaj¹cych monitorowania
na stanowisku pracy.
· Informacje dodatkowe: Lista wa¿na w dniu sporz¹dzenia msds zosta³a wykorzystana jako podstawa.
· 8.2 Kontrola oddzia³ywania
· Narzêdzia ochrony osobistej:
Nie wdychaæ py³u / dymu / pary.
· Ogólne zalecenia zabepieczaj¹ce i higieniczne:
· Zabezpieczenie oddychania:
W przypadku krótkiego oddzia³ywania i/lub niskiego zanieczyszczenia stosowaæ filtr oczyszczaj¹cy.
Przy d³u¿szym lub mocniejszym nara¿eniu stosowaæ zabezpieczaj¹cy sprzêt do oddychania.
· Ochrona d³oni:
Nie jest wymagana.
· Materia³ rêkawic
Wybór odpowiednich rêkawic nie zale¿y tylko od materia³u lecz od dalszych znaków jakoœci
i ró¿ni siê dla ró¿nych wytwórców. Product jest sk³adow¹ kilku substancji i odpornoœæ materia³u rêkawic
nie mo¿e byæ obliczona z góry i musi byæ sprawdzona bezpoœrednio przed zastosowaniem.
· Czas przenikania materia³u rêkawic
Dok³adny czas musi byæ okreœlony przez producenta rêkawic i powinien byæ obserwowany.
· Zabezpieczenieoczu:
*

Okulary ochronne

Sekcja 9: W³aœciwoœci fizyko-chemiczne
· 9.1 Podstawowe w³aœciwoœci
· Informacje ogólne
· Wygl¹d:
Forma:
Kolor:
· Zapach:
· Punkt graniczny zapachu:

Proszek
Barwny
Bez zapachu
Nieustalony.

· Wartoœæ pH:

Nieustalona.

· Zmiana warunków
Punkt topnienia/zamarezania:
Pocz¹tkowy punkt wrzenia:

Nieustalony.
Nieustalony.

· Temperatura zap³onu:

Nieustalona.

· Palnoœæ (stan sta³, gaz):

Produkt jest niepalny.

· Temperatury palenia:
Temperatura rozpadu:

Nieokreœlona.

· Temperatura samozap³onu:

Nieokreœlona.

· W³asnoœci wybuchopwe:

Produkt nie przedstawia niebezpieczeñsta wybuchu

· Punkty wybuchu:
Niski:
Górny:
· Zdolnoœæ utleniania

Nieustalony
Nieustalony.
Nieustalony.

· Ciœnienie pary:

Nieustalony.
(C.d. na str 4)
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· Gêstoœæ:
Gêstoœæ wzglêdna
Gêstoœæ pary
Prêdkoœæ parowania

Nieustalona.
Nieustalona.
Nieustalona.

· Rozpuszczalnoœæ
w wodzie:

Nierozpuszczalna.

· Wspó³czynnik podzia³u n-octanol/woda Nieustalona.
· Lepkoœæ:
· Dynamiczna:
· Kinematyczna:
· 9.2 Inne informacje

*

Nieustalona.
Nieustalona.
Nieustalona.
Brak danych.

Sekcja 10: Stabilnoœæ i reaktywnoœæ
· 10.1 Reaktywnoœæ Nieustalona
· 10.2 Stabilnboœæ chemiczna
· Rozk³ad termiczny / warunki unikniêcia:
· 10.3 Mo¿liwoœæ reakcji alergicznych
· 10.4 Warunki do unikania:
· 10.5 Materia³y niekompatybilne:
· 10.6 Niebezpieczny rozk³ad produktu:

*

Nie rozk³ada siê jeœli w³aœciwie stosowany
¯adne reakcje nie s¹ znane
Nieustalone.
Nieustalone
Nie ma

Sekcja 11: Dane toksykologiczne
· 11.1 Rezultaty toksykologiczne
· Mocna toksycznoœæ Na podstawie dostêpnych danych - materia³ nie spe³nia kryteriów toksycznoœci
· Pierwszy efekt zatrucia:
Na podstawie dostêpnych danych nie jest klasyfikowany jako dra¿ni¹cy
· Podra¿nienie sóry:
· Powa¿ne uszkodzenie oka/ podra¿nienie
Jedynie efekt mechaniczny.
· Uczulenie skóry i dróg oddechowych Na podstawie dostêpnych danych nie jest klasyf. jako niebezpieczny
· CMR effects (carcinogenity, mutagenicity and toxicity for reproduction)
· Germ cell mutagenicity
Na podstawie dostêpnych danych nie jest klasyf. jako niebezpieczny
· Carcinogenicity
Na podstawie dostêpnych danych nie jest klasyf. jako niebezpieczny
Reproductive toxicity
Na podstawie dostêpnych danych nie jest klasyf. jako niebezpieczny
· STOT-single exposure
Na podstawie dostêpnych danych nie jest klasyf. jako niebezpieczny
· STOT-repeated exposure Na podstawie dostêpnych danych nie jest klasyf. jako niebezpieczny
· Aspiration hazard
Na podstawie dostêpnych danych nie jest klasyf. jako niebezpieczny

Sekcja 12: Ekologia - dane
· 12.1 Toksycznoœæ
· Toksycznoœæ wodna:
Brak danych
· 12.2 Trwa³oœæ i degradowalnoœæ:
Brak danych
Brak danych
· 12.3 Potencja³ bioakumulacyjny
Brak danych
· 12.4 Przemieszczanie siê w glebie
· Dodatkowe dane ekologiczne:
· Uwagi:
Zagro¿enie wody klasa1(prawo niemieckie) - nieznacznie niebezpieczny
Du¿e iloœci lub nierozcieñczony produkt ni powinny dostawaæ siê do wód gruntowych ani œcieków
(C.d. na str. 5)
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· 12.5 Ocena PBT i vPvB
· PBT: Nie dotyczy
· vPvB: Nie dotyczy
· 12.6 Inne dzia³anie szkodliwe: nie stwierdzono

SECTION 13: Disposal considerations
· 13.1 Sposób utylizacji
· Zalecenie:
Mniejsze iloœci mog¹ byæ usuwane razem z codziennymi odpadami
· Nieoczyszczone opakowania:
· Rekomendacja: Usuniêcie zgodnie z lokalnymi przepisami.

SECTION 14: Transport information
· 14.1 UN-Numer
· ADR, ADN, IMDG, IATA

Nie ma

· 14.2 UN nazwa transportowa
· ADR, ADN, IMDG, IATA

Nie ma

· 14.3 Klasa niebezpiecznego ³adunku
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klasa

Nie ma

· 14.4 Packing group
· ADR, IMDG, IATA

Nie ma

· 14.5 Zagro¿enie dla otoczenia:
· Zanieczyszczenie wód:

Nie

· 14.6 Specjalne uwagi dla korzystaj¹cego

Nie dotyczy.

· 14.7 Transport masowy zgodnie z Anexem II
Marpol i IBC Code

Nie dotyczy

· UN "Model Regulation":

Nie ma

Sekcja 15: Regulacje
· 15.2 Ocena bezpieczeñstwa chemicznego
*

Ocena nie by³a wykonywana

Sekcja 16: Inne informacje
Te informacje opieraj¹ siê na obecnej wiedzy, jednak nie stanowi to gwarancji szczególnych cech produktu
i nie daje podstawy do prawnych ¿¹dañ.
·
GB

Dystrybutor:
Ballito, 91-348 £ódŸ, Œw. Teresy 5/9/010
tel. 42 658 56 58
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