
PRESIDENT

Karta charakterystyki

Wydrukowano dnia: 06.05.2013 Strona 1 z 3

Coltčne/Whaledent AG

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Data aktualizacji: 03.01.2013 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

PRESIDENT

1.1. Identyfikator produktu

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

wyłącznie do zastosowania stomatologicznego

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Coltčne/Whaledent AGNazwa firmy:

Feldwiesenstrasse 20Ulica:

CH-9450 AltstättenMiejscowość:

Telefon: +41 (71) 75 75 300

Telefaks: +41 (71) 75 75 301

e-mail: info.ch@coltene.com

www.coltene.comInternet:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna w myśl rozporządzenia (WE) nr. 

1272/2008 GHS.  

Preparat nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl wytycznej 1999/45/WE. 

Preparat/mieszania z polimerami/elastomerami nie stwarzająca zagrożenia dla ludzkiego zdrowia lub 

środowiska.

2.2. Elementy oznakowania

Nie ma potrzeby oznakowywania preparatu według wytycznych 1999/45/EC względnie według 

załącznika VI do wytycznych 67/548/EWG.

Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Preparaty i substancje polimerowe
Charakterystyka chemiczna

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Nie są wymagane żadne dodatkowe środki.

Wskazówki ogólne

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

W przypadku kontaktu z oczami

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Woda. Piana. Suchy środek gaśniczy. Dwutlenek węgla (CO2). Piasek.

Odpowiednie środki gaśnicze

Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia.

Informacja uzupełniająca
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SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

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

Przetrzeć dobrze wchłaniającym (np.: bawełnianym) materiałem. Zanieczyszczone powierzchnie 

gruntownie wyczyścić.

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

Nie są wymagane żadne dodatkowe środki ostrożności.

Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją

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

niezgodności

Opakowanie przechowywać sucho i dobrze zamknięte, aby uniknąć zanieczyszczenia i absorbcji 

wilgoci. 

Zalecana temperatura magazynowania: 15 - 23 °C

Inne informacje o warunkach przechowywania

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

8.2. Kontrola narażenia

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

Środki higieny

Rękawice jednorazowe. 

Nieodpowiedni materiał: NR (Kauczuk naturalny, lateks naturalny).

Ochrona rąk

PastaPostać:

Kolor:

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Metoda testu

Zmiana stanu

>150 °CPoczątkowa temperatura wrzenia i zakres 

temperatur wrzenia:

Rozpuszczalność w wodzie:

  (przy 23 °C)

nierozpuszczalny

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach

ketony.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

Nie są wymagane żadne dodatkowe środki.

Informacje uzupełniające

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
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LD50: >2000 mg/kg (Szczur.) 

Wypowiedź jest pochodna od produktów o podobnym składzie.

Toksyczność ostra

Efekt podrażnienia skóry: (Królik.)

nie drażniający.

Wypowiedź jest pochodna od produktów o podobnym składzie.

Działanie drażniące i żrące

Świnka morska.

Nie wywołuje uczuleń.

Wypowiedź jest pochodna od produktów o podobnym składzie.

Działanie uczulające

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

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

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

Informacja uzupełniająca

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

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

mieszaniny

Przepisy narodowe

SEKCJA 16: Inne informacje

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadaja naszej najlepszej wiedzy w momencie 

oddawania do druku. Informacje powinny dawac punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie 

zawartego w tym arkuszu o zachowaniu srodków ostroznosci produktu w przypadku jego 

magazynowania, obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy przenosic na inne produkty.

Informacja uzupełniająca

(Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart 

charakterystyk dostarczonych przez poddostawców.)
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