KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU
zgodna z 91 /155/UE Numer 681-100
Numer wewnętrzny:
Nazwa handlowa:

681-100
poprawiono i uzupełniono dnia: 02.2004
Dentaflux uniwersalna pasta lutownicza

Wersja:
Nr produktu:
Kod substancji:

1.3
681-100-00

Stan: 02.2004

01. Identyfikacja preparatu
Informacje o produkcie
Nazwa handlowa:
Dentaflux uniwersalna pasta lutownicza
Informacje o produkcie: Dentaflux uniwersalna pasta lutownicza
Producent:
DENTAURUM J.P. Winkelstroeter KGTurnstrafte 31D-75228 Ispringen
Komórka udzielająca informacji:
Chemia
Informacja awaryjna: 07231-803-184/190
02. Skład i informacja o składnikach
Charakterystyka chemiczna
CAS:

85392-66-1

UE:

UN:

EINECS:

Składniki niebezpieczne:

Nr CAS/Opis

Stężenie

Oznakowanie Zwroty R:

85392-66-1 hydroksofluoroboran potasu 60-80%

Xn

22

7440-42-8 Bor

Xn

22

1-5%

03. Identyfikacja zagrożeń
22
38

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę.

04. Pierwsza pomoc
-

-

Pierwsza pomoc / po styczności ze skórą
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Pierwsza pomoc / po kontakcie z okiem
W razie potrzeby skonsultować się z okulistą
W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody.
Pierwsza pomoc / po połknięciu
Dowieźć do lekarza.
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05. Postępowanie w przypadku pożaru
-

Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa
Brak ograniczeń
Szczególne zagrożenie ze strony substancji lub samego produktu, produktów jego rozkładu lub
powstających gazów
Fluorowodór ( HF )
Stosować niezależny sprzęt ochrony dróg oddechowych (sprzęt izolacyjny).

06. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
-

Metoda oczyszczania / zbierania:
Pozostałości spłukiwać wodą.

07. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie
-

Wskazówki do bezpiecznego postępowania:
Zapewnić dobrą wentylację i odpowietrzenie w magazynie i w miejscu pracy.
Wskazówki odnośnie ochrony przed pożarem i wybuchem:
Nie jest konieczne specjalne postępowanie.
Wymagania w stosunku do pomieszczeń magazynowych i zbiorników:
Nie jest konieczne specjalne postępowanie.

08. Kontrola narażenia i środki ochrony osobistej
-

-

Ochrona rąk
Rękawice ochronne
Ochrona oczu:
Szczelnie dopasowane okulary ochronne
Ogólne środki ochrony
Nie wdychać par.
Unikać kontaktu z oczami i skórą.
Należy przestrzegać zwyczajowych środków ostrożności dotyczących postępowania ze
środkami chemicznymi.
Środki higieny
Podczas pracy nie jeść i nie pić.
Podczas pracy nie palić.
Po pracy i przed przerwami zadbać o dokładne oczyszczenie skóry.

Nr CAS/Opis

Stężenie

Typ

Wartość

7782-41-4 Fluorek

-

MAK

13 000 mg/m
3
ml/m

7664-39-3 Fluorowodór

-

MAK

2 000 mg/m
3
3 000 ml/m

3

3

09. Własności fizykochemiczne
-

Forma
pastowata
Kolor
brązowy
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-

-

-

Zapach
bezwonny
Wartość pH: 5,5 (20°C)
Zmiana stanu skupienia 1, postać stała – płynna i in.
Temperatura topnienia 500°C
Zmiana stanu skupienia 2 , ciecz – postać gazowa i in.
Temperatura wrzenia : 110°C
3
Gęstość / Uwagi: > 1 kg/l : 1,40g/cm
Rozpuszczalność w wodzie / Uwagi: 500g/l (20°C)

10. Stabilność i reaktywność
-

Reakcje niebezpieczne:
Podczas podgrzewania produktu powyżej temperatury rozkładu mogą wydzielać się toksyczne
opary.
W reakcji z silnymi kwasami nieorganicznymi wytwarza się fluorowodór.

11. Informacje toksykologiczne
-

Ostra toksyczność doustna / LD 50
LD50 : 744mg/kg
Ostra toksyczność doustna / Gatunki
Działanie drażniące na skórę / Ocena
nie jest drażniący
Działanie drażniące na skórę / Gatunki
królik
Działanie drażniące dla oczu / Ocena
nie jest drażniący
Działanie drażniące dla oczu / Gatunki
oczy królika

12. Informacje ekologiczne
-

Informacje ogólne / Ekologia
Unikać przeniknięcia do gruntu, wody i kanalizacji.

13. Postępowanie z odpadami
Usuwanie odpadów / Produkt
Usuwać jako odpady niebezpieczne.
Kod odpadu-Nr (EC):
060399 Zużyte sole i rozpuszczalniki, odpady niewymienione gdzie indziej
- Usuwanie odpadów / Zanieczyszczone opakowania
Zanieczyszczone puste opakowania są usuwane jako odpady chemiczne.
-

14. Informacje o transporcie
-

Inne informacje
Przewożony ładunek nie jest niebezpieczny
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15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
-

Xn+
22
2
24
26
37/39
-

Oznaczenia
Produkt został sklasyfikowany i oznakowany wg Wytycznych UE/ odpowiednich przepisów
państwowych dot. substancji niebezpiecznych.
Zwroty R i S mogą być pominięte, jeżeli opakowanie zawiera nie więcej niż 0,125 litra.
Oznaczenia substancji niebezpiecznych
Wysoce szkodliwy dla zdrowia.
Zwroty R:
Działa szkodliwie po połknięciu.
Zwroty S:
Chronić przed dziećmi
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Ograniczenie zatrudnienia
Przestrzegać ograniczeń zatrudnienia w stosunku do kobiet w ciąży i matek karmiących.
Klasa zagrożenia dla wody (WGK) / Uwagi
Mało szkodliwy dla wód WGK 1

Wysoce
szkodliwy

16. Inne informacje
Niniejsze dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy i służą do przedstawienia produktu
z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa. Nie stanowią one gwarancji własności opisywanego
produktu.
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