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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
1.1 Tuotetunniste
VITA Polish Cera
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käytöt, joita suositellaan välttämään
Es liegen keine Informationen vor.
1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG
Valmistaja:
Spitalgasse 3
Katu:
Postitoimipaikka:
D-79713 Bad Säckingen
1338
Postilokero:
D-79704 Bad Säckingen
+49(0)7761-562-0
Puhelin:
info@vita-zahnfabrik.com
Sähköpostiosoite:
regulatory affairs
Puhuteltava henkilö:
info@vita-zahnfabrik.com
Sähköpostiosoite:
www.vita-zahnfabrik.com
Internet:
Regulatory Affairs
Tietoa antavia toimiala:
1.4 Hätäpuhelinnumero:

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

+49-(0)761-19240

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti.
2.2 Merkinnät
2.3 Muut vaarat
Seoksen aineet eivät täytä PBT/vPvB-kriteereitä REACHin, liitteen XIII mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.2 Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat

ei (asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH))

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleiset ohjeet
Erityisiä toimenpiteitä ei vaadita.
Hengittäminen
Huolehdittava raittiista ilmasta.
Ihokosketus
Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vesi ja saippua.
Ihoärsytyksessä hakeuduttava lääkärin hoitoon.
Silmäkosketus
Huuhdeltava välittömästi varovasti ja huolellisesti silmäsuihkulla tai vedellä.
Jos esiintyy silmien ärsytystä, tulee konsultoida silmälääkäriä.
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Nieleminen
Suu huuhdeltava välittömästi ja sen jälkeen juotava runsaasti vettä.
Epävarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttävä lääkärin neuvoa.
4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Tähän mennessä ei tunnettuja oireita.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Oireiden mukainen hoito.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
5.1 Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine
Itse tuote ei pala.
Sammutustoimenpiteet on sovitettava ympäristöön.
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Erityisiä toimenpiteitä ei vaadita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Yleisiä ohjeita
Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.
6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Ei tarvita erityisiä ympäristönsuojelutoimenpiteitä.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Muut tiedot

Otettava talteen mekaanisesti.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallinen käsittely: katso kohta 7
Henkilökohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8
Jätteiden hävitys: katso kohta 13

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi
7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Ohjeet turvalliseen käsittelyyn
Mikäli mahdollista, on avoimessa tilassa käsiteltäessä käytettävä sisäänrakennettua imulaitetta.
Palo- ja räjähdyssuojaohjeet
Ei tarvita erityisiä paloturvallisuustoimenpiteitä.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Vaatimukset varastotiloille ja säiliöille
Säilytettävä viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
7.3 Erityinen loppukäyttö

Lisätietoja internet-sivuillamme. https://www.vita-zahnfabrik.com/ Noudata käyttöohjetta.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
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Lisätietoja raja-arvoista

Tähän mennessä ei ole asetettu kansallisia raja-arvoja.
8.2 Altistumisen ehkäiseminen
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Katso kohta 7. Muut toimenpiteet eivät ole tarpeellisia.
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet
Silmien tai kasvojen suojaus
Käytettävä silmien -tai kasvonsuojainta.
Käsien suojaus
Käytä suojakäsineitä.
Ihonsuojaus
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Hengityksensuojaus

Mikäli mahdollista, on avoimessa tilassa käsiteltäessä käytettävä sisäänrakennettua imulaitetta.
Ympäristöaltistuksen torjuminen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:
Väri:
Haju:

kiinteä
vihreä
hajuton

Olotilanmuutos

ei määritelty

Sulamis- ja jäätymispiste:
Kiehumispiste tai kiehumisen
alkamislämpötila ja kiehumisalue:

ei sovellettavissa

Leimahduspiste:

ei sovellettavissa

Syttyvyys
kiinteä/nestemäinen:

ei sovellettavissa
ei sovellettavissa

kaasu:
Räjähdysominaisuudet
nicht explosionsgefährlich gemäß EU A.14

ei sovellettavissa

Räjähdysrajat (alempi):
Räjähdysrajat (ylempi):

ei sovellettavissa
ei määritelty

Itsesyttymislämpötila:
Itsesyttymislämpötila
kiinteä:

ei sovellettavissa
ei määritelty

Hajoamislämpötila:

ei sovellettavissa

pH-arvo:
Dynaaminen viskositeetti:

ei määritelty

Kinemaattinen viskositeetti:

ei määritelty
ei sovellettavissa r

Jatkuvuusaika:
Liukoisuus muihin liuottimiin
nicht anwendbar
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Höyrynpaine:

ei määritelty

Tiheys:

ei määritelty
ei sovellettavissa

Höyryn suhteellinen tiheys:
9.2 Muut tiedot
Muut turvallisuusominaisuudet

ei sovellettavissa

Haihtumisnopeus:
Muut tiedot

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1 Reaktiivisuus
Mitään vaarallisia reaktioita ei esiinny, kun tuotetta käsitellään ja se varastoidaan määräystenmukaisesti.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on kemiallisesti vakaa suositelluissa säilytyksen, käytön ja lämpötilan olosuhteissa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunneta mitään vaarallisia reaktioita.
10.4 Vältettävät olosuhteet
Erityisiä toimenpiteitä ei vaadita.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Erityisiä toimenpiteitä ei vaadita.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tunneta mitään vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista
Akuutti myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Ärsyttävät ja syövyttävät vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Herkistävät vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Syöpää aiheuttavat, perimän muutoksia aiheuttavat ja lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Muut tiedot
Tuotetta ei ole testattu.
Lausunto on johdettu yksittäisten komponenttien ominaisuuksista.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
12.1 Myrkyllisyys
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Sekoituksesta ei ole käytettävissä tietoja.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Sekoituksesta ei ole käytettävissä tietoja.
12.3 Biokertyvyys

Ei merkkejä bioakkumulaatiopotentiaalista.
12.4 Liikkuvuus maaperässä
Ei tietoja saatavissa.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineet eivät täytä PBT/vPvB-kriteereitä REACHin, liitteen XIII mukaisesti.
12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tämä tuote ei sisällä ainetta, jolla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia muihin kuin kohdeorganismeihin
liittyen, sillä mitkään komponentit eivät täytä kriteerejä.
Ei tietoja saatavissa.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja saatavissa.
Muut tiedot
Tuotetta ei ole testattu.
Lausunto on johdettu yksittäisten komponenttien ominaisuuksista.
Tuote ei saa päästä ympäristöön ilman valvontaa.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
Käsittely
Hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.
Voidaan polttaa talousjätteen kanssa määräyksiä noudattaen ja jäteasiantuntijan ja asianomaisen viranomaisen
kanssa neuvoteltua.
Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine
Saastuneita pakkauksia on käsiteltävä samalla tavalla kuin itse ainetta.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
Maakuljetus (ADR/RID)
Muut asiaa koskevat tiedot (Maakuljetus)
Ei vaarallinen aine näiden kuljetussäännösten mukaan.
Merikuljetus (IMDG)
Muut asiaa koskevat tiedot (Merikuljetus)
Ei vaarallinen aine näiden kuljetussäännösten mukaan.
Ilmakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)
Muut asiaa koskevat tiedot (Ilmakuljetus)
Ei vaarallinen aine näiden kuljetussäännösten mukaan.
14.5 Ympäristövaarat

Ei
YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN:
14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai
-lainsäädäntö
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EU Kemikaaleja koskevat määräykset

2010/75/EU(VOC):

ei sovellettavissa

2004/42/EY(VOC):

ei sovellettavissa

Kansalliset määräykset

Vesivaarallisuusluokka (D):
Muut tiedot

1 - lievästi vedelle vaarallinen

Määräys (EU) nro 1005/2009 aineista, jotka vähentävät otsonikerrosta. ei sovellettavissa
Asetus (EY) 850/2004 [POP-asetus] ei sovellettavissa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista ei
sovellettavissa
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi suoritettu tälle aineelle.

KOHTA 16: Muut tiedot

Muut tiedot
Tämän turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat pahaan tietämyksemme mukaisia tietoja painamishetkellä. Tietojen
on tarkoitus antaa teille neuvoja tässä käyttöturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turvallisesta käsittelystä
sitä varastoitaessa, työstettäessä, kuljetettaessa ja hävitettäessä. Tietoja ei voida soveltaa muihin tuotteisiin. Jos
tuote sekoittuu tai sitä työstetään muiden materiaalien kanssa, tai tehdään työstettäessä, ei tämän
turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti toisin osoiteta, voida soveltaa niin valmistettuun uuteen materiaaliin.
Vain ammattikäyttöön.

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan käyttöturvallisuustiedotteen viimeisimmästä
versiosta.)
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