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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

LuxaCam Composite

1.1. Identyfikator produktu

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

Tylko do użytku zawodowego. (dental)

Nie należy stosować w gospodarstwie domowym.

Zastosowawnia, których się nie zaleca

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbHNazwa firmy:

Elbgaustraße 248Ulica:

D-22547 HamburgMiejscowość:

Telefon: +49. (0) 40. 84006-0 Telefaks:+49. (0) 40. 84006-222

e-mail: info@dmg-dental.com

www.dmg-dental.comInternet:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.2. Elementy oznakowania

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Polymer
Charakterystyka chemiczna

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Nie są wymagane żadne dodatkowe środki.

Wskazówki ogólne

Należy zadbać o należytą wentylację. 

W razie długotrwałego występowania dolegliwości sprowadzić lekarza.

W przypadku wdychania

W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością: Woda i mydło.

W przypadku kontaktu ze skórą

Należy natychmiast ostrożnie, ale gruntownie przepłukać oczy zalecanymi preparatami lub wodą. 

W razie długotrwałego występowania dolegliwości sprowadzić lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami

Jamę ustną przepłukać dokładnie wodą. 

W razie długotrwałego występowania dolegliwości sprowadzić lekarza.

W przypadku połknięcia

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Rozpylony strumień wody. Suchy środek gaśniczy. Piasek. Piana. Dwutlenek węgla (CO2).

Odpowiednie środki gaśnicze
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Pełny strumień wody.

Niewłaściwe środki gaśnicze

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

nie stosowany

W razie pożaru: Stosować niezależny sprzęt do ochrony dróg oddechowych.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Unikać rozprzestrzeniania się kurzu. Należy zastosować odpowiednie środki ochronne dla układu 

oddechowego.

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

Nie odprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Usunąć mechanicznie i odpowiednim pojemniku dostarczyć do składu odpadów.

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

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Patrz na załączone karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i/lub instrukcje użycia.

Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 

niezgodności

Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

8.2. Kontrola narażenia

Przy obchodzeniu się nie pod zamknięciem należy w miarę możliwości używać urządzeń z lokalnym 

odsysaniem.

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.

Stosowne techniczne środki kontroli

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny

Nosić okulary lub ochronę twarzy.

Ochronę oczu lub twarzy

Nie wdychać pyłu.

Ochrona dróg oddechowych

nieokreślony

Kontrola narażenia środowiska

biały - żółty

stałyStan fizyczny:

Kolor:

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

bez zapachuZapach:

Metoda testu
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pH: nieokreślony

Zmiana stanu

brak danychTemperatura topnienia:

brak danychTemperatura zapłonu:

Palność

brak danychciała stałego:

bez znaczenia

Właściwości wybuchowe

brak danychPrężność par:

1.8 - 2 g/cm³Gęstość względna:

Rozpuszczalność w wodzie: brak danych

brak danychWspółczynnik podziału: 

n-oktanol/woda:

brak danychGęstość par:

Szybkość odparowywania względna: brak danych

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

nieokreślony

10.4. Warunki, których należy unikać

nieokreślony

10.5. Materiały niezgodne

nieokreślony 

(COx, HX, NOx, MeOx)

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra

Dotąd nie są znane żadne objawy. 

Nie wdychać pyłu. 

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Informacja uzupełniająca

Produkt, wg dyrektyw unijnych i obecnych przepisów krajowych, nie podlega obowiązkowi 

oznakowania.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

żadne / żaden

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

brak danych

12.3. Zdolność do bioakumulacji

brak danych

brak danych

12.4. Mobilność w glebie

brak danych

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
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Nie są wymagane żadne dodatkowe środki w zakresie ochrony środowiska. 

Nie odprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Informacja uzupełniająca

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia

Gospodarka odpadami w/g zaleceń urzędowych, zgodnie z przepisami. 

Postępując zgodnie z instrukcją i w porozumieniu z zarządcą można spalać razem z odpadami 

komunalnymi.

Kod odpadów - pozostałości po produkcie / niewykorzystany produkt

070213 ODPADY Z ORGANICZNYCH PROCESÓW CHEMICZNYCH; odpady z produkcji, przygotowania, 

obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków syntetycznych i włókien sztucznych; odpady 

tworzyw sztucznych

Kod odpadów - wykorzystany produkt

ODPADY Z ORGANICZNYCH PROCESÓW CHEMICZNYCH; odpady z produkcji, przygotowania, 

obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków syntetycznych i włókien sztucznych; odpady 

tworzyw sztucznych

070213

Kod odpadów - zanieczyszczone opakowanie

ODPADY OPAKOWANIOWE, SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE 

I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH; odpady opakowaniowe (włącznie z 

selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi); opakowania z papieru i tektury

150101

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport lądowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): żadne / żaden

żadne / żaden14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

żadne / żaden14.4. Grupa pakowania:

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

Inne istotne informacje (Transport lądowy)

Transport wodny śródlądowy (ADN)

14.1. Numer UN (numer ONZ): żadne / żaden

żadne / żaden14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

14.4. Grupa pakowania: żadne / żaden

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

Inne istotne informacje (Transport wodny śródlądowy)

Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN (numer ONZ): żadne / żaden

żadne / żaden14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

@1718.14.4. Grupa pakowania:

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

Inne istotne informacje (Transport morski)

Transport lotniczy (ICAO)

14.1. Numer UN (numer ONZ): żadne / żaden
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żadne / żaden14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

@1718.14.4. Grupa pakowania:

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

Inne istotne informacje (Transport lotniczy)

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

żadne / żaden

Informacja uzupełniająca

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

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

mieszaniny

Informacje dotyczące przepisów UE

Informacja uzupełniająca

Produkt, wg dyrektyw unijnych i obecnych przepisów krajowych, nie podlega obowiązkowi 

oznakowania.

Przepisy narodowe

SEKCJA 16: Inne informacje

(Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart 

charakterystyk dostarczonych przez poddostawców.)
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