Karta Charakterystyki Preparatu UE zgodnie z 91/155/EWG numer: 104-501
Nr wewnętrzny:
Nazwa handlowa:

104-501-50
RK 3 Fine investment

Zaktualizowano:

04.2005

Wersja:
Nr produktu:
Kod:

1.2
104-501-50

Sklasyfikowano:

04.2005

01. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa
Identyfikacja preparatu:
Nazwa handlowa:
RK 3 Fine investment
Informacje o produkcie: Precyzyjna masa osłaniająca RK 3
Producent:
DENTAURUM J.P. Winkelstroeter KG Turnstraße 31 D-75228
Ispringen

Telefon alarmowy
Informacja w nagłych
wypadkach:

Chemie
07231-803-184/190

Telefony alarmowe w Polsce
Pogotowie ratunkowe:
Straż pożarna:
Pogotowie wodno-kanalizacyjne:
Pogotowie energetyczne:
Komórkowy telefon alarmowy:

999
998
994
991
112

02. Identyfikacja zagrożeń
10100 Nie są znane szczególne zagrożenia.
03. Skład/informacja o składnikach
Charakterystyka chemiczna:
Zawiesina proszku kwarcowego w roztworze wodnym.
Składniki niebezpieczne:
Numer CAS/Opis:
1344-09-8 Krzemian sodu

Stężenie:

Symbole
Zwroty R:
zagrożenia:
Xi

04. Pierwsza pomoc
-

-

Pierwsza pomoc / informacje ogólne
Zmienić przemoczoną odzież.
Pierwsza pomoc / kontakt ze skórą
W przypadku kontaktu natychmiast zmyć skórę dużą ilością wody.
Pierwsza pomoc / kontakt z oczami
W przypadku kontaktu z oczami dokładnie przemyć oczy dużą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarskiej.
Pierwsza pomoc / spożycie
Wypłukać usta i podać do wypicia dużą ilość wody.
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05. Postępowanie w przypadku pożaru
-

Odpowiednie środki gaśnicze
Sam produkt nie jest palny; należy rozważyć dostosowanie metody gaszenia pożaru
do otoczenia.

06. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
-

-

Indywidualne środki ostrożności
Ochrona rąk
Ochrona oczu
Metody oczyszczania/zbierania:
Zebrać za pomocą chłonnego materiału i usunąć.

07. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie
-

Wskazówki dotyczące ochrony przed pożarem i wybuchem
Nie są konieczne specjalne środki.
Wymagania w stosunku do pomieszczeń magazynowych i pojemników
Nie stosować pojemników cynkowych.
Nie stosować pojemników aluminiowych.

08. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej
-

Ochrona rąk
Ochrona oczu
Ogólne środki ochronne
Unikać kontaktu z oczami i skórą.
Środki higieny
Podczas pracy nie jeść i nie pić.
Myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy.

09. Właściwości fizyczne i chemiczne
-

Forma
pastowata
Kolor
jasnoniebieski
Zapach
specyficzny dla produktu
Wartość pH / uwagi
zasadowe: 11
Gęstość / uwagi: 2,0 g/cm³ (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie / uwagi
dyspergowalny

10. Stabilność i reaktywność
-

Reakcje niebezpieczne
Nie są znane reakcje niebezpieczne.
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11. Informacje toksykologiczne
-

Doświadczenia przeprowadzone w praktyce
Działa drażniąco na błonę śluzową.
Działa drażniąco na oczy i skórę.

12. Informacje ekologiczne
-

Informacje ogólne / ekologia
Nie są dostępne dane ekologiczne.

13. Postępowanie z odpadami
-

-

Usuwanie / produkt
Preparat można usuwać lub spopielać razem z odpadami domowymi.
Nr kodu odpadu (wyłącznie WE): 200301
Usuwanie / zanieczyszczone opakowanie
Zanieczyszczone opakowanie należy w miarę możliwości całkowicie opróżnić i po
dokładnym oczyszczeniu może być stosowane ponownie.

14. Informacje o transporcie
Towar nie jest niebezpieczny.
15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
-

36/37/38
26
37/39
-

Oznakowanie:
Niniejszy produkt nie wymaga oznakowania etykietą ostrzegającą przed
zagrożeniem zgodnie z dyrektywami WE lub odpowiednimi przepisami krajowymi.
Mimo że niniejszy produkt nie wymaga oznakowania etykietą ostrzegającą przed
zagrożeniem, zalecamy przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa.
Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
Zwroty S
W przypadku kontaktu z oczami niezwłocznie przemyć dużą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Klasa zagrożenia dla wody / uwagi
Niewielkie zagrożenie dla wody

Przepisy polskie:
Niniejszą kartę charakterystyki wykonano zgodnie z:
- Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w
zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.
- Wytycznymi Dyrektywy Rady 67/548/EWG oraz Dyrektywy Parlamentu i Rady 1999/45/WE,
dotyczącymi klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji oraz preparatów
niebezpiecznych z późn. zmianami.
- Normą PN ISO 11014-1:1998 „Bezpieczeństwo chemiczne – Karta charakterystyki
bezpieczeństwa produktów chemicznych”.
- Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. ( Dz. U.
2001 nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. 2002 nr 140, poz. 1171 z
późn. zmianami).
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. 2003 nr 171 poz. 1666 z późn.
zmianami).
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-
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-

-

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. 2005 nr 201 poz. 1674).
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku
dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako
niebezpieczne. (Dz. U. 2002 nr 142, poz. 1194).
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o
preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty
charakterystyki (Dz. U. 2002 nr 19, poz. 170).
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173, poz.
1679 z późn. zmianami).
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2005 nr 73 poz. 645).
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy. (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 z późn. zmianami).
Rozporządzeniem 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).
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 1 grudnia 2004 w sprawie substancji, preparatów,
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w
środowisku pracy (Dz. U. 2004 nr 280 poz. 2771 z późn. zmianami).
Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w
sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników
zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.
U. 2003 nr 107, poz. 1004 z późn. zmianami).
Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627
z późn. zmianami).
Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z późn.
zmianami).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001
nr 63 poz. 638 z późn. zmianami).
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów. (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206).
Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 1975 nr
35 poz. 189 z późn. zmianami).
Ustawą z dnia 28 października 2002 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.
U. 2002 nr 199 poz. 1671 z późn. zmianami).
Kartą charakterystyki preparatu w języku angielskim.

16. Inne informacje
Podane tutaj informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Charakteryzują
produkt w odniesieniu do odpowiednich środków bezpieczeństwa. Nie stanowią gwarancji
właściwości produktu.
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