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1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins
1.1. Vörukenni
VITA Polish Cera
1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá
Notkun sem mælt er gegn
Es liegen keine Informationen vor.
1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins
VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG
Heiti fyrirtækis:
Spitalgasse 3
Gata:
Staður:
D-79713 Bad Säckingen
1338
Pósthólf:
D-79704 Bad Säckingen
+49(0)7761-562-0
Sími:
info@vita-zahnfabrik.com
Tölvupóstur:
regulatory affairs
Tengiliður:
info@vita-zahnfabrik.com
Tölvupóstur:
www.vita-zahnfabrik.com
Internet:
Regulatory Affairs
Deild sem leita skal til:
1.4. Neyðarsímanúmer:

Bréfasími: +49(0)7761-562-299

+49-(0)761-19240

2. LIÐUR: Hættugreining
2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

þessi blanda er flokkuð sem hættulaus samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP].
2.2. Merkingaratriði
2.3. Aðrar hættur
Efnin í blöndunni uppfylla ekki skilyrði fyrir PBT/vPvB samkvæmt REACH, viðauka XIII.

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni
3.2. Blöndur
Hættulegir efnisþættir

ekkert (samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH))

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp
4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp
Almennar upplýsingar
Engar sérstakar ráðstafanir eru nauðsynlegar.
Eftir innöndun
Tryggið flæði fersks lofts.
Eftir snertingu við húð
Berist efnið á húð skal strax þvo með sápu og miklu Vatn og sápa.
Ef um er að ræða húðertingu skal hafa samband við lækni.
Eftir snertingu við augu
Hreinsið tafarlaust varlega og vandlega með augnskoli eða vatni.
Ef um er að ræða augnertingu skal leita til augnlæknis.
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Eftir inntöku
Skolið munn tafarlaust og drekkið mikið af vatni.
Ef einhver vafi leikur á greiningu eða einkenni koma fram skal leita læknis.
4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin
Engin þekkt einkenni fram að þessu.
4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á
Meðferð skal vera í samræmi við einkenni.

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða
5.1. Slökkvibúnaður
Hentugur slökkvimiðill
Sjálf varan brennur ekki.
Skipuleggið slökkviaðgerðir í nágrenni eldsins.
5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar
Varmaniðurbrot getur leitt til losunar ertandi lofttegunda og gufa.
5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn
Engar sérstakar ráðstafanir eru nauðsynlegar.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni
6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir
Almennar upplýsingar
Tryggið fullnægjandi loftræstingu.
6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins
Engar sérstakar umhverfisráðstafanir eru nauðsynlegar.
6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar
Aðrar upplýsingar

Takið upp vélrænt.
6.4. Tilvísun í aðra liði
Örugg meðhöndlun: sjá lið 7
Persónuhlífar: sjá lið 8
Förgun: sjá lið 13

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla
7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun
Upplýsingar um örugga meðhöndlun
Við óvarða meðhöndlun ætti að nota staðbundna útblástursloftræstingu ef mögulegt er.
Upplýsingar um eld- og sprengivarnir
Engar sérstakar eldvarnarráðstafanir eru nauðsynlegar.
7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika
Kröfur um geymslurými og ílát
Geymið á köldum og vel loftræstum stað.
7.3. Sértæk, endanleg notkun

Frekari upplýsingar er að finna á vefsvæði okkar. https://www.vita-zahnfabrik.com/ Fylgið notkunarleiðbeiningum.

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar
8.1. Eftirlitsbreytur
Endurskoðun-nr.: 1
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Frekari upplýsingar um viðmiðunarmörk

Fram til þessa eru engin landsbundin áhættumörk til staðar.
8.2. Váhrifavarnir
Viðeigandi tæknilegt eftirlit
Sjá þáttur 7. Engar frekari ráðstafanir nauðsynlegar.
Varnar- og hreinlætisráðstafanir
Hlífðargleraugu/andlitsvörn
Notið hlífðargleraugu/andlitsgrímu.
Handhlífar
Notið hlífðarhanska.
Líkamshlífar
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Öndunargríma

Við óvarða meðhöndlun ætti að nota staðbundna útblástursloftræstingu ef mögulegt er.
Váhrifavarnir vegna umhverfið
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar
9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Eðlisástand:
Litur:
Lykt:

fastur
grænn
lyktarlaust

Breytingar á eðlisástandi

ekki skilgreint

Bræðslumark/frostmark:
Suðumark eða upphafs suðumark og
suðusvið:

á ekki við

Blossamark:

á ekki við

Eldfimi
Fastur/fljótandi:

á ekki við
á ekki við

Gas:
Sprengifimi
nicht explosionsgefährlich gemäß EU A.14

á ekki við

Neðri sprengimörk:
Efri sprengimörk:

á ekki við
ekki skilgreint

Glóhitastig:
Sjálfsíkveikjuhitastig
Fast efni:

á ekki við
ekki skilgreint

Niðurbrotshitastig:

á ekki við

pH-gildi:
Skriðseigja:

ekki skilgreint

Eðlisseigja:

ekki skilgreint
á ekki við r

Rennslistími:
Leysni í öðrum leysum
nicht anwendbar
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Gufuþrýstingur:

ekki skilgreint

Eðlismassi:

ekki skilgreint
á ekki við

Hlutfallslegur eðlismassi í gufuformi:
9.2. Aðrar upplýsingar
Aðrir öryggiseiginleikar

á ekki við

Uppgufunarhraði:
Frekari upplýsingar

Engin gögn liggja fyrir

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni
10.1. Hvarfgirni
Engin skaðleg efnahvörf ef meðhöndlun og geymsla eru í samræmi við ákvæði þar um.
10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Varan er efnafræðilega stöðug við ráðlögð geymsluskilyrði, ráðlagða notkun og ráðlagt hitastig.
10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Engar hættulegar verkanir þekktar.
10.4. Skilyrði sem ber að varast
Engar sérstakar ráðstafanir eru nauðsynlegar.
10.5. Ósamrýmanleg efni
Engar sérstakar ráðstafanir eru nauðsynlegar.
10.6. Hættuleg niðurbrotsefni
Engin hættuleg niðurbrotsefni þekkt.

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar
11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og þeir eru skilgreindir í reglugerð (EB) nr. 1272/2008
Bráð eiturhrif
byggt á fyrirliggjandi gögnum, flokkunarviðmið eru ekki uppfyllt.
Erting og ætingareiginleikar
byggt á fyrirliggjandi gögnum, flokkunarviðmið eru ekki uppfyllt.
Næmandi áhrif
byggt á fyrirliggjandi gögnum, flokkunarviðmið eru ekki uppfyllt.
Krabbameinsvaldandi áhrif/stökkbreytandi áhrif/eiturhrif á æxlun
byggt á fyrirliggjandi gögnum, flokkunarviðmið eru ekki uppfyllt.
Sértæk eiturhrif á marklíffæri - váhrif í eitt skipti
byggt á fyrirliggjandi gögnum, flokkunarviðmið eru ekki uppfyllt.
Sértæk eiturhrif á marklíffæri - endurtekin váhrif
byggt á fyrirliggjandi gögnum, flokkunarviðmið eru ekki uppfyllt.
Ásvelgingarhætta
byggt á fyrirliggjandi gögnum, flokkunarviðmið eru ekki uppfyllt.
Frekari upplýsingar
Varan hefur ekki verið prófuð.
Yfirlýsingin er leidd af eiginleikum stöku efnisþáttanna.

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar
12.1. Eiturhrif
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Engin dagsetning er tiltæk fyrir sjálfa blönduna.
12.2. þrávirkni og niðurbrjótanleiki
Engin dagsetning er tiltæk fyrir sjálfa blönduna.
12.3. Uppsöfnun í lífverum

Engar vísbendingar um hugsanlega uppsöfnun í lífverum.
12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi
Engar upplýsingar tiltækar.
12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum.

Efnin í blöndunni uppfylla ekki skilyrði fyrir PBT/vPvB samkvæmt REACH, viðauka XIII.
12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar

Varan inniheldur ekki efni sem hefur truflandi áhrif á starfsemi innkirtla í lífverum utan markhóps þar sem engir
efnisþættir þess uppfylla skilyrðin.
Engar upplýsingar tiltækar.
12.7. Önnur váhrif
Engar upplýsingar tiltækar.
Frekari upplýsingar
Varan hefur ekki verið prófuð.
Yfirlýsingin er leidd af eiginleikum stöku efnisþáttanna.
Leyfið ekki óstjórnaða losun vörunnar í umhverfið.

13. LIÐUR: Förgun
13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs
Ráðleggingar um förgun
Fargið úrgangi samkvæmt viðeigandi löggjöf.
Má brenna með húsasorpi í samræmi við gildandi tæknireglugerðir að höfðu samráði við vottuð
sorpförgunarfyrirtæki og viðeigandi yfirvöld.
Mengaðar umbúðir
Meðhöndlið mengaðar pakkningar á sama hátt og efnið sjálft.

14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga
Flutningar á landi (ADR/RID)
Aðrar viðeigandi upplýsingar (flutningar á landi)
Ekki hættulegur farmur með tilliti til þessara flutningaregla.
Sjóflutningar (IMDG)
Aðrar viðeigandi upplýsingar (sjóflutningar)
Ekki hættulegur farmur með tilliti til þessara flutningaregla.
Loftflutningar (ICAO-TI/IATA-DGR)
Aðrar viðeigandi upplýsingar (flutningar í lofti)
Ekki hættulegur farmur með tilliti til þessara flutningaregla.
14.5. Umhverfishættur

Nei
HÆTTULEGT UMHVERFINU:
14.7. Flutningar búlkafarms á sjó skv. gerningi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar
á ekki við

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk
15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigiðis og umhverfis
Upplýsingar um reglur Evrópusambandsins
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2010/75/ESB (VOC):

á ekki við

2004/42/EB (VOC):

á ekki við

Blaðsíða 6 af 6

Upplýsingar um reglur viðeigandi lands

Hættuflokkur fyrir vatn (Þýskaland):
Frekari upplýsingar

1 - örlítið hættulegur fyrir vatn

Reglugerð (EB) nr. 1005/2009 fyrir efni sem valda eyðingu ósonlagsins á ekki við
Reglugerð (EB) 850/2004 [reglugerð um þrávirk, lífræn mengunarefni (POP)] á ekki við
Reglugerð (EB) nr. 649/2012 frá Evrópuþinginu og leiðtogaráðinu varðandi útflutning og innflutning hættulegra
íðefna á ekki við
15.2. Efnaöryggismat

Efnaöryggismat hefur verið framkvæmt fyrir þetta efni.

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

Auðkenning efnisins eða blöndunnar
Upplýsingarnar hér að ofan lýsa eingöngu öryggiskröfum vörunnar og eru byggðar á vitneskju okkar á þeim tíma
sem þetta er ritað. Upplýsingunum er ætlað að veita þér ráðleggingar varðandi örugga meðhöndlun vörunnar, sem
nefnd er í þessu öryggisblaði, við geymslu, vinnslu, flutning og förgun. Ekki er hægt að nota upplýsingarnar fyrir
aðrar vörur. Ef varan blandast saman við aðrar vörur eða, ef um vinnslu er að ræða, eru upplýsingarnar á þessu
öryggisblaði ekki endilega í gildi fyrir nýja tilbúna efnið. Eingöngu fyrir fagmenn.

(Gögnin um hættulegu innihaldsefnin voru öll fengin úr síðustu útgáfu af öryggisblaði birgðasalans.)
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