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РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието
1.1. Идентификатор на продукта
VITA Polish Cera
1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не
се препоръчват
Непрепоръчителни употреби
Es liegen keine Informationen vor.
1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG
Фирма/Производител:
Spitalgasse 3
Адрес:
Град:
D-79713 Bad Sдckingen
1338
Пощенска кутия:
D-79704 Bad Sдckingen
+49(0)7761-562-0
телефон:
info@vita-zahnfabrik.com
Електронна поща (e-mail):
regulatory affairs
отговорен сътрудник:
info@vita-zahnfabrik.com
Електронна поща (e-mail):
www.vita-zahnfabrik.com
Internet:
Regulatory Affairs
Отговорен Отдел:
1.4. Телефонен номер при
спешни случаи:

Факс: +49(0)7761-562-299

+49-(0)761-19240

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите
2.1. Класифициране на веществото или сместа

Сместа е класифицирана като не опасна по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP].
2.2. Елементи на етикета
2.3. Други опасности
Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките
3.2. Смеси
Опасни съставки

никоя/никой (съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH))

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ
4.1. Описание на мерките за първа помощ
Обши указания
Не са необходими специални мерки.
След вдишване
Да се подсигури чист въздух.
След контакт с кожата
След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с Вода и сапун.
При поява на кожни дразнения да се потърси лекарска помощ.
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След контакт с очите
Веднага и обилно да се изплакне с очен душ или вода.
При дразнене в очите да се потърси офталмолог.
След поглъщане
Веднага да се изплакне устата и да се дада повече вода за пиене.
При всички случаи на колебание или ако има налични симптоми, потърсете съвет от лекар.
4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти
Досега не са известни никакви симптоми.
4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение
Симптоматично лечение.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки
5.1. Пожарогасителни средства
Подходящи пожарогасителни средства
Самият продукт не гори.
Мерките за гасене на пожара да се съобразят с обкръжаващата среда.
5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
Термичното разлагане може да доведе до отделяне на дразнещи газове и изпарения.
5.3. Съвети за пожарникарите
Не са необходими специални мерки.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане
6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи
Общи указания
Да се осигури достатъчна вентилация.
6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда
Не са необходими специални мерки за защита на околната среда.
6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване
Друга информация

Да се събира механично.
6.4. Позоваване на други раздели
Сигурна употреба: вижте раздел 7
Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8
Извозване: вижте раздел 13

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа
Упътвания за безопасна употреба
При работа на открито по възможност да се използва оборудване с локален аспиратор.
Указания за защита от експлозия и пожар
Не са необходими специални мерки за противопожарна защита.
7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости
Изисквания за складове и резервоари
Контейнерът да се съхраняват на хладно, добре проветриво място.
7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

За по-подробна информация посетете нашата интернет-страница. https://www.vita-zahnfabrik.com/ Да се
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съблюдава указанието за употреба.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства
8.1. Параметри на контрол
Допълнителни указания относно граничните стойности

Досега не са установени пределни национални стойности.
8.2. Контрол на експозицията
Подходящ инженерен контрол
Виж раздел 7. Не са необходими допълнителни мерки.
Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства
Защита на очите/лицето
Да се носят предпазни средства за очите/лицето.
Защита на ръцете
Използвайте предпазни ръкавици.
Защита на кожата
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hдnde waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getrдnken und Futtermitteln fernhalten.
Защита на дихателните пътища

При работа на открито по възможност да се използва оборудване с локален аспиратор.
Контрол на експозицията на околната среда
Nicht in die Kanalisation oder Gewдsser gelangen lassen.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Състояние на веществото:
Цвят:
Миризма:

твърд
зелен
без мирис

Изменения на състоянието

Точка на топене/точка на замръзване:

неопределен

Точка на кипене или начална точка на
кипене и интервал на кипене:

неприложим

Точка на възпламеняване:

неприложим

Запалимост
Твърд/течен:

неприложим
неприложим

Газ:
Взривоопасности
nicht explosionsgefдhrlich gemдЯ EU A.14

долна граница на взривяемост:
горна граница на взривяемост:

неприложим

Температура на самозапалване:

неопределен

Температура на самозапалване
Твърдо вещество:

неприложим

неприложим

неопределен

Температура на разпадане:

неприложим

Стойност на рН:

неопределен

Динамичен вискозитет:
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Кинематичен вискозитет:

неопределен

Срок на годност:

неприложим r

Други разтворители
nicht anwendbar

Парно налягане:

неопределен

Плътност:

неопределен
неприложим

Относителна плътност на парите:
9.2. Друга информация
Други характеристики за безопасност

неприложим

Относителна скорост на изпарение:
Други данни

Нама налични данни

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност
10.1. Реактивност
При правилно боравене и съхранение в съответствие с разпоредбите не възникват опасни реакции.
10.2. Химична стабилност

Този продукт е химично стабилен при препоръчаните условия на съхранение, ползване и температура.
10.3. Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции.
10.4. Условия, които трябва да се избягват
Не са необходими специални мерки.
10.5. Несъвместими материали
Не са необходими специални мерки.
10.6. Опасни продукти на разпадане
Не са известни опасни продукти на разлагането.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация
11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008
Силна токсичност
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
Раздразване и корозивност
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
Сенсибилизиращо действие
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
Канцерогенни, променящи генотипа и увреждащи размножаването въздействия
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
опасност при вдишване
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
Други данни
Продуктът не е тестван.
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Твърдението е следствие от свойствата на отделните компоненти.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация
12.1. Токсичност
Няма на разположение данни за сместа.
12.2. Устойчивост и разградимост

Няма на разположение данни за сместа.
12.3. Биоакумулираща способност

Няма индикации за биоакумулативен потенциал.
12.4. Преносимост в почвата
Няма налична информация.
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.
12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на
ендокринната система по отношение на нецелеви организми, тъй като няма компоненти, които да отговарят
на критериите.
Няма налична информация.
12.7. Други неблагоприятни ефекти
Няма налична информация.
Допълнителни данни
Продуктът не е тестван.
Твърдението е следствие от свойствата на отделните компоненти.
Да не се допуска неконтролираното изтичане на продукта в околната среда.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците
13.1. Методи за третиране на отпадъци
Изхвърляне на отпадъци
Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби.
При спазване на разпоредбите и след договорка със сметосъбиращата фирма и оторизираните органи
може да се изгори заедно с битовите отпадъци.
Изхвърляне на непочистени опаковки и препоръчани почистващи препарати
Замърсените опаковки трябва да се третират като самия материал.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането
Сухопътен транспорт (ADR/RID)
Друга приложима информация (Сухопътен транспорт)
Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.
Транспорт по море (IMDG)
Друга приложима информация (Транспорт по море)
Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.
Въздушен транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)
Друга приложима информация (Въздушен транспорт)
Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.
14.5. Опасности за околната среда

ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА:
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14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната
морска организация
неприложим

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба
15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно
безопасността, здравето и околната среда
ЕС Регулаторна информация

2010/75/ЕС (ЛОС):

неприложим

2004/42/ЕО (ЛОС):

неприложим

Национални разпоредби

Замърсяване на водите клас (D):
Други данни

1 - слабо замърсяващ водата

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, разрушаващи озоновия слой неприложим
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 850/2004 [УОЗ] неприложим
Регламент (ЕС) No 649/2012 на Европейския парламент и на съвета относно износа и вноса на опасни
химикали неприложим
15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Направена бе оценка на безопасността за това вещество.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Допълнителни данни
Данните в тази Наредба за безопасност съответстват на добросъвестното излагане на нашия опит към
момента на отпечатване. Информацията трябва да Ви даде основни насоки за безопасна работа с този
продукт, посочен в Наредбата за безопасност, относно неговото съхранение, преработка, транспорт и
изхвърляне. Данните не могат да се пренесат върху други продукти. Ако продуктът се смеси или
преработи с други материали, или ако се подложи на обработка, данните в тази Наредба за безопасност не
могат да бъдат пренесени върху новия материал, освен ако изрично не се посочва друго. Само за
професионални потребители.

(Данните за опасните вещества, влизащи в състава, са взети винаги от последната валидна
таблицата с параметри за безопасност при работа, осигурена от поддоставчика.)
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