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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
VITA Polish Hybrid
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Er is geen informatie beschikbaar.
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG
Firma:
Spitalgasse 3
Weg:
Plaats:
D-79713 Bad Säckingen
1338
Postbus:
D-79704 Bad Säckingen
+49(0)7761-562-0
Telefoon:
info@vita-zahnfabrik.com
E-mail:
regulatory affairs
Contactperson:
info@vita-zahnfabrik.com
E-mail:
www.vita-zahnfabrik.com
Internet:
Regulatory Affairs
Bereik:
1.4. Telefoonnummer voor
noodgevallen:

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

+49-(0)761-19240

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel

De mengsel is geklasseerd als niet gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
2.2. Etiketteringselementen
2.3. Andere gevaren
De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.2. Mengsels
Gevaarlijke bestanddelen

geen (volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH))

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemeen advies
Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.
Bij inademing
Voor frisse lucht zorgen.
Bij aanraking met de huid
In geval van huidirritatie arts raadplegen.
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
Bij aanraking met de ogen
Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen.
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Bij oogirritatie een oogarts consulteren.
Bij inslikken
Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken.
In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Tot nu toe geen symptomen bekend.
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Symptomatische behandeling. .

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Het product is niet brandbaar. Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Thermische ontleding kan tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen leiden.
5.3. Advies voor brandweerlieden
Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Algemene informatie
Voor voldoende ventilatie zorgen.
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Overige informatie

Mechanisch opnemen.
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Veilige verwerking: zie rubriek 7
Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8
Afvalverwijdering: zie rubriek 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Advies voor veilig hanteren
Bij open hanteren moeten zo mogelijk installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden.
Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie
Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Eisen aan opslagruimten en vaten
Op een koele geventileerde plaats bewaren.
7.3. Specifiek eindgebruik

Voor verdere informatie alstublieft ook onze internetsites raadplegen. https://www.vita-zahnfabrik.com/ Lees voor
gebruik de handleiding.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
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8.1. Controleparameters
Bijkomend advies voor grenswaarden

Tot nu toe werden er geen nationale grenswaarden vastgelegd.
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische maatregelen
Zie rubriek 7. Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.
Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen
Bescherming van de ogen/het gezicht
Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.
Bescherming van de handen
Beschermende handschoenen dragen.
Bescherming van de huid
Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.
Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij open hanteren moeten zo mogelijk installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden.
Beheersing van milieublootstelling
Niet in de riolering of open wateren lozen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:
Kleur:
Geur:

vast
violet
geurloos

Toestandsveranderingen

niet bepaald

Smeltpunt/vriespunt:
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:

niet van toepassing

Vlampunt:

niet van toepassing

Ontvlambaarheid
vast/vloeibaar:

niet van toepassing
niet van toepassing

gas:
Ontploffingseigenschappen
niet ontplofbaar volgens EU A.14

niet van toepassing

Onderste ontploffingsgrens:
Bovenste ontploffingsgrens:

niet van toepassing
niet bepaald

Zelfontbrandingstemperatuur:
Zelfontbrandingstemperatuur
vast:

niet van toepassing

Ontledingstemperatuur:

niet bepaald

Viscositeit / dynamisch:

niet bepaald

Viscositeit / kinematisch:

niet bepaald
niet van toepassing

Uitlooptijdteit:

niet bepaald

Wateroplosbaarheid:
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen
niet van toepassing
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Dampspanning:

niet bepaald

Dichtheid:

niet bepaald
niet van toepassing

Relatieve dampdichtheid:
9.2. Overige informatie
Andere veiligheidskenmerken

niet van toepassing

Verdampingssnelheid:
Bijkomend advies

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.
10.2. Chemische stabiliteit

De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend.
10.4. Te vermijden omstandigheden
Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Er zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008
Acute toxiciteit
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Irritatie en corrosiviteit
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Overgevoeligheidseffecten
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij eenmalige blootstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij herhaalde blootstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Gevaar bij inademing
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Bijkomend advies
Het product werd niet gecontroleerd. De verklaring is van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten
afgeleid.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
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Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.
12.3. Bioaccumulatie

Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel.
12.4. Mobiliteit in de bodem
Er is geen informatie beschikbaar.
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.
De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.
12.6. Hormoonontregelende eigenschappen
Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen
aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.
Er is geen informatie beschikbaar.
12.7. Andere schadelijke effecten
Er is geen informatie beschikbaar.
Bijkomend advies
Het product werd niet gecontroleerd.
De verklaring is van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten afgeleid.
Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Overwegingen over de afvalverwijdering
Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.
Kan, als de voorschriften in acht genomen worden, na navraag met de afvalverwerking en de daarvoor
verantwoordelijke instanties, samen met het huisvuil verbrand worden.
Verwijdering van de besmette verpakking
Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Wegvervoer (ADR/RID)
Andere relevante informatie (Wegvervoer)
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Zeevervoer (IMDG)
Andere relevante informatie (Zeevervoer)
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)
Andere relevante informatie (Luchtvervoer)
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
14.5. Milieugevaren

Nee
SCHADELIJK VOOR HET MILIEU:
14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten
niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
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EU-voorschriften

2010/75/EU (VOC):

niet van toepassing

2004/42/EG (VOC):

niet van toepassing

Informatie over nationale regelgeving

- - niet waterbedreigend
Waterbedreigingsklasse (D):
Bijkomend advies van nationale voorschriften
Voorschrift (EG) nr. 1005/2009 met betrekking tot stoffen die leiden tot aantasting van de ozonlaag niet van
toepassing
Verordening (EG) 850/2004 [POP Verordening] niet van toepassing
Verordening (EU) Nr. 649/2012 van het Europees parlement en de raad betreffende de in- en uitvoer van
gevaarlijke chemische stoffen niet van toepassing

RUBRIEK 16: Overige informatie

Andere gegevens
Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen
met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het
in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De
gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of
verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsbald niet zonder meer op het op die manier geproduceerde
nieuwe materiaal overdraagbaar. Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad
voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)
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