KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU
zgodna z 91 /155/UE Numer 167-215
Numer wewnętrzny:
Nazwa handlowa:

167-215
poprawiono i uzupełniono dnia: 02.2004
utwardzacz działający na zimno

Wersja:
Nr produktu:
Kod substancji:

1.4
167-215-00

Stan:

02.2004

01. Identyfikacja preparatu
Informacje o produkcie
Nazwa handlowa:
utwardzacz działający na zimno
Informacje o produkcie:
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
żywica naturalna w octanie butylu
CAS:

123-86-4

UE:

607-025-00-1

UN:

1866

EINECS: 204-658-1

Składniki niebezpieczne:
Nr CAS/Opis

Stężenie

Oznakowanie

Zwroty R:

123-86-4 octan butylu

F

10

64-17-5 etanol

F

11

03. Identyfikacja zagrożeń
11 Produkt wysoce łatwopalny.

04. Pierwsza pomoc
-

-

Pierwsza pomoc / po styczności ze skórą
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody i mydłem.
Pierwsza pomoc / po kontakcie z okiem
W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody.
Niezwłocznie sprowadzić lekarza.
Pierwsza pomoc / po połknięciu
Podać węgiel aktywowany.
Nie prowokować wymiotów.

05. Postępowanie w przypadku pożaru
piana
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proszek gaśniczy
dwutlenek węgla
06. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
-

Środki ochrony środowiska
Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych.
Metoda oczyszczania / zbierania:
Zbierać za pomocą materiału wiążącego ciecze (np. ziemia okrzemkowa).
Zebrany materiał usuwać zgodnie z przepisami.

07. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie
-

Wskazówki odnośnie ochrony przed pożarem i wybuchem:
Trzymać z daleka od źródeł zapłonu.
Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania
Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte.
Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
Nie przechowywać w temperaturach powyżej 30°C.

08. Kontrola narażenia i środki ochrony osobistej
-

Ochrona dróg oddechowych
Ochrona dróg oddechowych w przypadku powstania aerozolu lub mgły.
Ochrona rąk
Rękawice ochronne (odporne na rozpuszczalnik)
Ochrona oczu:
Okulary ochronne
Środki higieny
Bezpośrednio po pracy zapewnić oczyszczanie i pielęgnację skóry.
Natychmiast zdjąć zanieczyszczone, zamoczone ubranie

Nr CAS/Opis

Stężenie

Typ

Wartość

123-86-4 octan butylu

-

MAK

480 000 mg/m
3
100 000 ml/m

64-17-5 etanol

-

MAK

1 900,000 mg/m
3
1 000,000 ml/m

3

3

09. Własności fizykochemiczne
-

-

Forma
ciekła
Kolor
brązowy
przezroczysty
Zapach
owocowy
Wartość pH nie ma zastosowania
Zmiana stanu skupienia 1, postać stała – płynna i in.
Temperatura topnienia -77 °C
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-

-

-

Zmiana stanu skupienia 2, ciecz – postać gazowa i in.
Temperatura wrzenia : 126 °C
Temperatura zapłonu: / Uwagi: 19 °C
Temperatura samozapłonu: / Uwagi: 370 °C
Dolna granica wybuchowości / Uwagi : 1,2% obj.
Górna granica wybuchowości / Uwagi : 7,5% obj.
Ciśnienie pary w T1 / Uwagi (20 °C) 13 mbarów
3
Gęstość / Uwagi: (20 °C) 0,95 g/cm
Rozpuszczalność w wodzie / Uwagi nierozpuszczalny

10. Stabilność i reaktywność
-

-

Reakcje niebezpieczne:
Reakcje z metalami alkalicznymi.
Tworzenie się wybuchowej mieszaniny gazu z powietrzem.
Reakcje z silnymi alkaliami i środkami utleniającymi.
Niebezpieczne produkty rozkładu
kwas octowy

11. Informacje toksykologiczne
-

Działanie drażniące dla oczu / Ocena
drażniący
Doświadczenia z praktyki
Wdychane w większym stężeniu pary rozpuszczalnika działają narkotycznie.

12. Informacje ekologiczne
-

Informacje ogólne / Ekologia
toksyczny dla ryb

13. Postępowanie z odpadami
Usuwanie odpadów / Produkt
Przy przestrzeganiu przepisów o odpadach specjalnych, po wstępnej obróbce, może być
skierowany do dopuszczonych spalarni odpadów specjalnych.
Kod odpadu-Nr (EC):
140603 Odpady rozpuszczalników organicznych, czynników chłodzących oraz gazów wytłaczających
piany i areozolu, inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
-

14. Informacje o transporcie

-

Nr substancji: UN 1866
Transport lądowy / samochód ciężarowy / międzynarodowy / Uwaga
Opis towaru: 1866 roztwór żywicy (zawiera octan butylu)
Transport lądowy / kolej / międzynarodowy / Uwaga
Opis towaru: 1866 roztwór żywicy (zawiera octan butylu)
Transport morski / Uwaga
Właściwa nazwa techniczna: roztwór żywicy
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-

Transport lotniczy / Uwaga
Właściwa nazwa techniczna: roztwór żywicy
30

Klasa GGVS/E

3, II

1866

Klasa ADR/Rid

3, II

Klasa ADNR:
3
IMDG/Kl. GGVSee/Cyfra: 3.2
MFAG
310

Nr AS:

140603

Kategoria:
EmS:
3-05
ICAO/IATA: 3
PG
II

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
-

Oznaczenia
Produkt został sklasyfikowany i oznakowany wg Wytycznych UE/ odpowiednich przepisów
państwowych dot. substancji niebezpiecznych.
Oznaczenia substancji niebezpiecznych
F Wysoce łatwopalny.
Zwroty R:
11 Produkt wysoce łatwopalny.
Zwroty S:
16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu-nie palić tytoniu.
23 Nie wdychać gazu /dymu /pary /rozpylonej cieczy (rodzaj określa producent).
29 Nie wprowadzać do kanalizacji.
33 Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
Klasa zagrożenia dla wody (WGK) / Uwagi
Mało szkodliwy dla wód WGK 1

Wysoce
łatwopalny

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.

Data druku: 26.05.2004 Strona: 4

