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1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine
1.1. Tootetähis
VITA Polish Cera
1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Mittesoovitatavad kasutusalad
Es liegen keine Informationen vor.
1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG
Firma nimi:
Spitalgasse 3
Tänav:
Koht:
D-79713 Bad Säckingen
1338
Aadress postkast:
D-79704 Bad Säckingen
+49(0)7761-562-0
Telefon:
info@vita-zahnfabrik.com
E-kiri:
regulatory affairs
Kontaktisik:
info@vita-zahnfabrik.com
E-kiri:
www.vita-zahnfabrik.com
Internet:
Regulatory Affairs
Teavet annab:
1.4. Hädaabitelefoninumber:

Faks: +49(0)7761-562-299

+49-(0)761-19240

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine
2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Segu ei ole klassifitseeritud kui ohtlik vastavalt (EÜ) nr 1272/2008 tähenduses [CLP].
2.2. Märgistuselemendid
2.3. Muud ohud
Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII-lisale.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta
3.2. Segud
Ohtlikud koostisosad

mitte ükski (vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH))

4. JAGU. Esmaabimeetmed
4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus
Üldine teave
Puudub vajadus eriliste meetmete rakendamiseks.
Sissehingamisel
Tagada värske õhu juurdevool.
Kokkupuutel nahaga
Nahale sattumisel pesta koheselt rohke Vesi ja seep.
Nahaärrituste korral pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel
Loputada ettevaatlikult ja põhjalikult silmaduši või veega.
Silmade ärrituse korral pöörduge silmaarsti poole.
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Allaneelamisel
Loputada kohe suud ja juua rohkelt vett.
Kahtluse korral või sümptomite esinemisel pöörduda arsti poole.
4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju
Seni ei ole ühtegi sümptomit teada.
4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed
5.1. Tulekustutusvahendid
Sobivad kustutusvahendid
Toode ei ole võimeline iseseisvalt põlema.
Tulekustutusmeetmed kohandada ümbrusega.
5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud
Termilisel laguneminel võivad vabaneda ärritavad gaasid ja aurud.
5.3. Nõuanded tuletõrjujatele
Puudub vajadus eriliste meetmete rakendamiseks.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda
6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras
Üldised märkused
Tagada piisav ventilatsioon.
6.2. Keskkonnakaitse meetmed
Spetsiaalsed keskkonnakaitsealased meetmed ei ole vajalikud.
6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Muu teave

Koguda mehaaniliselt.
6.4. Viited muudele jagudele
Ohutu käsitsemine: vaata jagu 7
Isikukaitse: vaata jagu 8
Jäätmekäitlus: vaata jagu 13

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine
7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud
Teave kemikaali ohutu käitlemise kohta
Aine käitlemisel lahtistes süsteemides kasutada võimaluse korral lokaalse väljatõmbeventilatsiooniga varustatud
seadmeid.
Teave tule- ja plahvatusohu vältimise kohta
Erilised tuletõrjemeetmed ei ole vajalikud.
7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Nõuded hoiuruumidele ja mahutitele
Hoida jahedas hästi ventileeritavas kohas
7.3. Erikasutus

Lisateavet leiate ka meie internetilehekülgedelt. https://www.vita-zahnfabrik.com/ Järgida kasutusjuhendit.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse
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8.1. Kontrolliparameetrid
Lisateave piirnormide kohta

Seni ei ole siseriiklikke piirväärtusi kindlaks määratud.
8.2. Kokkupuute ohjamine
Asjakohane tehniline kontroll
Vt osa 7. Kaugemale ulatuvad abinõud ei ole vajalikud.
Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid
Silmade/näo kaitsmine
Kanda silmade/näokaitset.
Käte kaitse
Kanda kaitsekindaid.
Naha kaitse
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Hingamisteede kaitse

Aine käitlemisel lahtistes süsteemides kasutada võimaluse korral lokaalse väljatõmbeventilatsiooniga varustatud
seadmeid.
Kokkupuudete ohjamine keskkonnas
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused
9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Agregaatolek:
Värvus:
Lõhn:

tahke
roheline
lõhnatu

Aine oleku muutused

määramata

Sulamis-/külmumispunkt:
Keemispunkt, keemise algpunkt ja
keemisvahemik:

ei ole rakendatav

Leekpunkt:

ei ole rakendatav

Süttivus
tahke/vedel:

ei ole rakendatav
ei ole rakendatav

gaasiline:
Plahvatavus
nicht explosionsgefährlich gemäß EU A.14

ei ole rakendatav

Alumine plahvatuspiir:
Ülemine plahvatuspiir:

ei ole rakendatav
määramata

Isesüttimistemperatuur:
Isesüttimistemperatuur
tahke:

ei ole rakendatav

Lagunemistemperatuur:

määramata
ei ole rakendatav

pH-väärtus:
Dünaamiline viskoossus:

määramata

Kinemaatiline viskoossus:

määramata
ei ole rakendatav r

Väljavooluaeg:
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Lahustuvus teistes lahustites
nicht anwendbar

Aururõhk:

määramata

Tihedus:

määramata
ei ole rakendatav

Auru suhteline tihedus:
9.2. Muu teave
Muud ohutusnäitajad

ei ole rakendatav

Suhteline aurumiskiirus:
Lisateave

Andmed pole kättesaadavad

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime
10.1. Reaktsioonivõime
Ohtlik reaktsioon puudub, kui käsitseda ja säilitada vastavalt sätetele.
10.2. Keemiline stabiilsus

Toode on soovitatud säilitus- ja kasutustingimustel ning temperatuuril keemiliselt stabiilne.
10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tundmatud ohtlikud reaktsioonid.
10.4. Tingimused, mida tuleb vältida
Puudub vajadus eriliste meetmete rakendamiseks.
10.5. Kokkusobimatud materjalid
Puudub vajadus eriliste meetmete rakendamiseks.
10.6. Ohtlikud lagusaadused
Tundmatud ohtlikud lagunemissaadused.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta
11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008
Akuutne toksilisus
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
Ärritavus ja söövitavus
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
Sensibiliseeriv toime
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavad toimed
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
Hingamiskahjustus
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
Lisateave
Toodet ei ole kontrollitud.
Avaldus on tuletatud koostisosade omadustest.
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12. JAGU. Ökoloogiline teave
12.1. Toksilisus
Segu kohta käivad andmed ei ole kättesaadavad.
12.2. Püsivus ja lagunduvus

Segu kohta käivad andmed ei ole kättesaadavad.
12.3. Bioakumulatsioon

Tõendid bioakumulatsiooni potentsiaali kohta puuduvad.
12.4. Liikuvus pinnases
Teave puudub.
12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII-lisale.
12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

See toode ei sisalda ainet, millel on mitte-sihtmärkorganismide sisesekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad
omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.
Teave puudub.
12.7. Muu kahjulik mõju
Teave puudub.
Lisateave
Toodet ei ole kontrollitud.
Avaldus on tuletatud koostisosade omadustest.
Vältida toote kontrollimatut keskkonda sattumist.

13. JAGU. Jäätmekäitlus
13.1. Jäätmetöötlusmeetodid
Jäätmete arvestus
Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.
Vastavaid eeskirju järgides ning pärast nõupidamist jäätmekäitleja ja pädeva riigiasutusega võib põletada koos
olmejäätmetega.
Puhastamata pakendite käitlus ja soovitatavad puhastusvahendid
Saastunud pakendeid käidelda samamoodi nagu neis sisalduvat ainet.

14. JAGU. Veonõuded
Maismaaveod (ADR/RID)
Muu asjakohane teave (Maismaaveod )
Ei ole ohtlik veos veoeeskirjade tähenduses.
Mereveod (IMDG)
Muu asjakohane teave (Mereveod)
Ei ole ohtlik veos veoeeskirjade tähenduses.
Õhuveo (ICAO-TI/IATA-DGR)
Muu asjakohane teave (Õhuveo)
Ei ole ohtlik veos veoeeskirjade tähenduses.
14.5. Keskkonnaohud

Ei
KESKKONNAOHTLIK:
14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
ei ole rakendatav
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15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid
15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid
EL reguleerivad õigusaktid

2010/75/EL (VOC):

ei ole rakendatav

2004/42/EÜ (VOC):

ei ole rakendatav

Riiklikud õigusaktid

Vee ohuklass (Saksamaa):
Lisateave kohta

1 - vähesel määral ohtlik veekeskkonnale

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta ei ole
rakendatav
MÄÄRUS (EÜ) 850/2004 [POP] ei ole rakendatav
Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta ei ole
rakendatav
15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Ainete ohutuse hindamine on antud aine osas läbi viidud.

16. JAGU. Muu teave

Lisateave
Käesoleval ohutuskaardil äratoodud teave põhineb meie teadmistel ohutuskaardi trükkimineku ajal. Teave annab
Teile pidepunktid käesoleval ohutuskaardil nimetatud tootega ohutuks ümberkäimiseks selle hoidmisel,
käitlemisel, transpordil ja jäätmekäitluses. Andmeid ei saa üle kanda teistele toodetele. Kui ainet segatakse või
töödeldakse teiste materjalidega, või neid töödeldakse, ei saa käesoleval ohutuskaardil äratoodud teavet, kui ei
nähtu teisiti, sel viisil valmistatud uuele materjalile üle kanda. Ainult erialastele kasutajatele.

(Andmed ohtlike koostisosade kohta on alati võetud eeltarnija viimati kehtinud ohutuskaardilt.)
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