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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa
Identyfikator produktu
Edelweiss - polishing stick (środek polerski)
Inne nazwy handlowe
Nr artykułu: 190-100-00
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/ mieszaniny
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej.
Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Nazwa firmy:
Ulica:
Miejscowość:
Telefon:
e-mail:
Internet:
Dodatkowe informacje

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31
D-75228 Ispringen
+49 7231 803 0
Telefaks:+49 7231 803 295
info@dentaurum.de
www.dentaurum.com

Numer telefonu alarmowego:
07:00 - 16:15 (pon. - czw.), 07:00 - 13:15 (pt.)
16:15 - 18:00 (pon. - czw.), 13:15 - 18:00 (pt.)
Telefony alarmowe w Polsce:
Pogotowie Ratunkowe
Straż Pożarna
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
Pogotowie Energetyczne
Komórkowy telefon alarmowy

+49 7231 803 213
+49 7231 803 0

999 (24h)
998 (24h)
994 (24h)
991 (24h)
112 (24h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Brak istotnych zagrożeń.
Elementy oznakowania

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
Parafina, węglan, stearynian

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
Opis środków pierwszej pomocy
Narażenie przez przewód pokarmowy
Konieczna jest pomoc medyczna.
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
Leczenie objawowe.
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SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze
Sam produkt nie jest zapalny. Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Zebrać mechanicznie.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Wskazówki dotyczące bezpiecznego postępowania
Nie są wymagane szczególne środki.
Zalecenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej
Nie są wymagane szczególne środki.
Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Wymagania dotyczące pomieszczeń magazynowych i pojemników
Nie są wymagane szczególne środki.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
Parametry dotyczące kontroli
Kontrola narażenia
Środki ochrony i higieny
Myć ręce przed przerwami oraz po zakończeniu pracy.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
stały
biała
charakterystyczny

Stan skupienia:
Barwa:
Zapach:

Metoda badania
Zmiana stanu skupienia
3

Gęstość:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne informacje
Zakres temperatur kroplenia:
Temperatura krzepnięcia:

1,3 - 1,5 g/cm
praktycznie nierozpuszczalny
80 - 90°C
65°C

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Brak istotnych zagrożeń.
Niebezpieczne produkty rozkładu
brak
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Dodatkowe informacje
Dane toksykologiczne są niedostępne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
Dodatkowe informacje
Produkt nieorganiczny, słabo rozpuszczalny w wodzie. Może być strącany mechanicznie w dużych
ilościach w biologicznych oczyszczalniach ścieków.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenia dotyczące usuwania odpadów
Usuwanie odpadów zgodnie z przepisami urzędowymi.
Nr kodu odpadów dla niezużytego produktu
ODPADY KOMUNALNE ŁĄCZNIE Z FRAKCJAMI GROMADZONYMI SELEKTYWNIE; inne
odpady komunalne; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Zanieczyszczone opakowanie
200301

Oczyszczone pojemniki 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
Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
Informacje dotyczące przepisów UE
Informacje dodatkowe
Zgodnie z dyrektywami WE lub odpowiadającymi im 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.)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013
poz. 888)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr
175 poz. 1458)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 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 26.06.1974 Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2015 poz. 322 z późn. zm.)
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001
nr 112 poz. 1206 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 nr 0
poz. 817)
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 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2015 poz. 208 z późniejszymi zmianami)
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.)
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 Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z
instalacji (Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2015 poz. 450 z późn.
zm).
Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2015 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.

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 (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) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.Urz. UE L nr L 132 z 29 maja 2015 r.)
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 naukowotechnicznego 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 naukowotechnicznego 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.)
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SEKCJA 16: Inne informacje
Dodatkowe informacje
Niniejsze informacje są oparte na obecnym stanie naszej wiedzy. Niemniej jednak, nie stanowią
one gwarancji właściwości produktu, ani nie ustanawiają prawomocnych stosunków kontraktowych.
Za przestrzeganie obowiązujących praw i przepisów odpowiedzialny jest wyłącznie odbiorca
naszego produktu.
(Dane dotyczące składników niebezpiecznych pochodzą odpowiednio z aktualnej wersji karty charakterystyki
podwykonawcy)

Kartę przygotowano na podstawie tłumaczenia karty charakterystyki w języku angielskim.
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