Karta Charakterystyki Preparatu UE zgodnie z 91/155/EWG numer: 105-620
Nr wewnętrzny:
Nazwa handlowa:

105-620
Zaktualizowano:
Rema dynamic, Mixing liquid

02.2005

Wersja:
Nr produktu:
Kod:

1.1
105-620-00

02.2005

Sklasyfikowano:

01. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa
Identyfikacja preparatu:
Nazwa handlowa:
Rema dynamic, Mixing liquid
Informacje o produkcie: Rema dynamic, płyn Mixing liquid
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
10110 Brak specjalnych zagrożeń, które należałoby wymienić.
03. Skład/informacja o składnikach
Charakterystyka chemiczna:
woda, koloidalny ditlenek krzemu

04. Pierwsza pomoc
-

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.

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
-

Metody oczyszczania/zbierania:
Pozostałości należy zmyć wodą.
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07. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie
-

Wskazówki dotyczące bezpiecznego postępowania z preparatem
Nie są potrzebne specjalne środki, jeśli produkt jest właściwie stosowany.
Dodatkowe informacje dotyczące warunków magazynowania
Chronić przed mrozem.

08. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej
-

Ochrona oczu
gogle

09. Właściwości fizyczne i chemiczne
-

Forma
płyn
Kolor
biały
Zapach
Wartość pH: 9-10 (20°C)
Zmiany stanu fizycznego 1, ciało stałe – płyn i inne
Temperatura krzepnięcia: 0°C
Zmiany stanu fizycznego 2, płyn – gaz i inne
Temperatura wrzenia: ok. 100°C (1013 mbarów)
Gęstość / uwagi: 1,17g/cm³ (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie / uwagi
mieszalny
Lepkość/ charakter
dynamiczna: 20 mPa x s (20°C)

10. Stabilność i reaktywność
-

Reakcje niebezpieczne
Nie są znane reakcje niebezpieczne.

11. Informacje toksykologiczne
-

-

Toksyczność ostra doustna / LD50
szczur: > 15 000 mg/kg
Działanie drażniące na skórę / walidacja
nie działa drażniąco
królik
Działanie drażniące na oczy / walidacja
nie działa drażniąco
oko królika

12. Informacje ekologiczne
-

Informacje ogólne / ekologia
Produkt można usuwać do kanalizacji.

Data wydruku: 20.06.2018 r. strona:

2

Karta Charakterystyki Preparatu UE zgodnie z 91/155/EWG numer: 105-620
13. Postępowanie z odpadami
-

Usuwanie / produkt
Produkt można usuwać do kanalizacji.
Usuwanie/ zanieczyszczone opakowanie
Niezanieczyszczone opakowanie można poddać recyklingowi.

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

-

Oznakowanie
Niniejszy produkt nie wymaga oznakowania etykietą ostrzegającą przed zagrożeniem
zgodnie z dyrektywami WE lub odpowiednimi przepisami krajowymi.
Klasa zagrożenia wody / uwagi
Nie stanowi zagrożenia 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).
- 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).
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-

-

-

-

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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