
MiniDam

Karta charakterystyki

Numer materiału: 8000Wydrukowano dnia: 10.02.2017 Strona 1 z 4

DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

MiniDam

1.1. Identyfikator produktu

EndproduktGrupa substancji:

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

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

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

2.2. Elementy oznakowania

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Polydimethylsiloxane with silica.
Charakterystyka chemiczna

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

nie stosowany

Wskazówki ogólne

nie stosowany

W przypadku wdychania

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością woda i mydło. nie stosowany

W przypadku kontaktu ze skórą

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

długotrwałego występowania dolegliwości sprowadzić lekarza. nie stosowany

W przypadku kontaktu z oczami

Nie należy wywoływać wymiotów. W razie połknięcia należy natychmiast podać do wypicia: W razie 

długotrwałego występowania dolegliwości sprowadzić lekarza.

W przypadku połknięcia

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia.

Odpowiednie środki gaśnicze
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żadne / żaden

Niewłaściwe środki gaśnicze

Należy zastosować odpowiednie środki ochronne dla układu oddechowego.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

używać osobistego wyposażenia ochronnego.

Usunąć mechanicznie i odpowiednim pojemniku dostarczyć do składu odpadów.

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

Zebrany materiał traktować zgodnie z ustępem usunięcie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zaplonu - nie palić tytoniu.

Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 

niezgodności

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

8.2. Kontrola narażenia

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny

Szczelne okulary ochronne.

Ochrona oczu lub twarzy

Należy używać przetestowanych rękawic ochronnych:

Ochrona rąk

zielony , niebieski

stałyStan fizyczny:

Kolor:

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

bez zapachuZapach:

Metoda testu

pH: nie stosowany

Zmiana stanu

> 200 °C DIN 51376Temperatura zapłonu:

Gęstość względna (przy 20 °C): 1,14 g/cm³ DIN 51757

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach

zdolny do rozpraszania (Woda.)

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
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nie stosowany

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

żadne / żaden

Informacje uzupełniające

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie

brak danych

Toksyczność ostra

brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

brak danych

12.3. Zdolność do bioakumulacji

brak danych

brak danych

12.4. Mobilność w glebie

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

brak danych

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia

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

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport lądowy (ADR/RID)

Kod klasyfikacji: C1

Ilość ograniczona (LQ): 5 L

80Numer zagrożenia:

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

Inne istotne informacje (Transport lądowy)

Transport wodny śródlądowy (ADN)

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

Inne istotne informacje (Transport wodny śródlądowy)

Transport morski (IMDG)

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

Inne istotne informacje (Transport morski)

Transport lotniczy (ICAO)

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

Inne istotne informacje (Transport lotniczy)

14.5. Zagrożenia dla środowiska

nieZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU: 

Informacja uzupełniająca
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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 

lub mieszaniny

Przepisy narodowe

- - niezagrażający wodomKlasa zagrożenia wód (D):

Informacja uzupełniająca

AICS, EINECS, ENCS, KECI, Can DSL, Can NDSL, PICCS, TSCA

SEKCJA 16: Inne informacje

(Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart 

charakterystyk dostarczonych przez poddostawców.)
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