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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 

1.1. Identyfikator produktu 

Orthocryl, Orthocryl EQ, powder clear (przezroczysty proszek) 
Inne nazwy handlowe 

Nr art.: 160-112-00, 160-212-00, 160-300-00, 160-301-00 

 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowanie substancji/ mieszaniny 

Usługi w zakresie opieki zdrowotnej. 

 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Nazwa firmy: DENTAURUM GmbH & Co. KG 

Ulica: Turnstr. 31 

Miejscowość: D-75228 Ispringen 

Telefon: +49 7231 803 0 Telefaks: +49 7231 803 295 

e-mail: info@dentaurum.de 

Internet: www.dentaurum.com 

 

Inne informacje 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

07:00 - 16:15 (pon. - czw.), 07:00 - 13:15 (pt.) +49 7231 803 184 

16:15 - 18:00 (pon. - czw.), 13:15 - 18:00 (pt.) +49 7231 803 0 

Telefony alarmowe w Polsce: 

Pogotowie Ratunkowe 999 (24h) 

Straż Pożarna 998 (24h) 

Policja 997 (24h) 

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 (24h) 

Pogotowie Energetyczne 991 (24h) 

Komórkowy telefon alarmowy 112 (24h) 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

 

2.2. Elementy oznakowania 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

 
3.2. Mieszaniny 

Skład chemiczny 

Polimetakrylan metylu 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Narażenie przez kontakt ze skórą 

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. 

Narażenie przez kontakt z oczami 

Natychmiast przepłukać ostrożnie i dokładnie przy użyciu oczomyjki lub zmyć wodą. 

Narażenie przez przewód pokarmowy 

Natychmiast wypłukać usta i wypić dużą ilość wody. 
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SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 

Piana. Mgła wodna. 

 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

W przypadku pożaru może uwalniać się: tlenek węgla 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 

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

Szczególne niebezpieczeństwo poślizgnięcia się w wyniku wycieku/rozlania produktu. 

 

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

Zbierać mechanicznie. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

 

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

Wymagania dotyczące pomieszczeń magazynowych i pojemników 

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. 

Dodatkowe informacje dotyczące warunków magazynowania 

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte. 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

 

8.2. Kontrola narażenia 

Środki ochrony i higieny 
Nie wdychać pyłu. 

Ochrona oczu/twarzy 

Nosić okulary lub ochronę twarzy. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia: Proszek 

Kolor: przezroczysty 

Zapach: charakterystyczny 

Zmiana stanu skupienia 

Gęstość (w 20°C): 1,1 - 1,18 g/cm³ 

Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Łatwopalne gazy/pary. 

Inne informacje 

Rozkład termiczny: > 240 °C 
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 

Inne informacje 

Dane toksykologiczne są niedostępne. 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

 

Inne informacje 

Brak dostępnych informacji. 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Zalecenia dotyczące usuwania odpadów 

Można usuwać na składowisku odpadów komunalnych. 

Nr kodu odpadów dla zużytego produktu 

200301 ODPADY KOMUNALNE ŁĄCZNIE Z FRAKCJAMI GROMADZONYMI SELEKTYWNIE; inne odpady 
komunalne; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

Zanieczyszczone opakowanie 

Niezanieczyszczone opakowania można poddać recyklingowi. 

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

 

Inne odnośne informacje 

Materiał nie jest niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych. 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 

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

Informacje dotyczące przepisów UE 

Dodatkowe informacje 

Zgodnie z dyrektywami WE oraz odpowiadającymi przepisami krajowymi produkt nie podlega obowiązkowi oznakowania. 

Informacje dotyczące przepisów krajowych 

Klasa szkodliwości dla wody (Niemcy): - - nie zanieczyszcza wody 

 

Przepisy krajowe (wraz z późniejszymi zmianami) – Polska: 

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888) 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 
środowiska (Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2141) 

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 
poz. 1031 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166 z późn. zm.) 
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- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 2012 poz. 890) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem 
w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931) 

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, 
źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860) 

- Oświadczenie Rządowe z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej 
dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 
1957 r. (Dz.U. 2018 poz. 136) 

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493) 

 

Przepisy wspólnotowe: 

- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 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 739/93 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,  

- Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/979 z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające załączniki VII–XI do rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH) 

- Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH) 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej 
oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG 

- Rozporządzenie (UE) nr 453/2010 Komisji z dnia 20 maja 2010 zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)  

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).  

- 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.Urz. UE L nr 353 z 31 grudnia 2008 r. z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania 
i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L nr 235 z 5 września 2009 r.) 

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. 
UE L nr 83 z 30 marca 2010 r.) 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z późn. zm. 

- Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających 
warstwę ozonową. 

- Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń 
organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG; 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące wywozu i przywozu 
niebezpiecznych chemikaliów. 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 

 

Zmiany 

Niniejsza karta charakterystyki obejmuje zmiany w stosunku do poprzedniej wersji w sekcjach: 7,9,16. 

Inne informacje 

Powyższe informacje opisują wyłącznie wymogi bezpieczeństwa dla produktu, a ich podstawę stanowi aktualny stan 
naszej wiedzy. Niniejsze informacje służą użytkownikowi jako przewodnik w zakresie bezpiecznego postępowania z 
produktem, którego dotyczy karta charakterystyki, jego przechowywania, przetwarzania, transportu i usuwania. Podane 
informacje nie mogą być przenoszone na inne produkty. W przypadku mieszania produktu z innymi produktami lub 
podczas przetwarzania, niniejsze dane mogą nie mieć zastosowania dla nowopowstałego materiału. 

 

(Dane dotyczące składników niebezpiecznych pochodzą odpowiednio z aktualnej wersji karty charakterystyki podwykonawcy.) 

 

Kartę przygotowano na podstawie tłumaczenia karty charakterystyki w języku angielskim. 

https://www.msds-europe.com/wp-content/uploads/2021/09/ROZPORZADZENIE-KOMISJI-UE-2021-979.pdf
https://www.msds-europe.com/wp-content/uploads/2020/10/ROZPORZADZENIE-KOMISJI-UE-2020-878.pdf
https://www.icd.pl/media/wysiwyg/PORADNIK_bhp/bhp/rozporzadzenie-ue-2016-425.pdf
https://www.icd.pl/media/wysiwyg/PORADNIK_bhp/bhp/rozporzadzenie-ue-2016-425.pdf

