VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG
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SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii
1.1. Element de identificare a produsului
VITA Polish Hybrid
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate
Utilizari nerecomandate
Nu exista informaţii.
1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG
Societatea:
Spitalgasse 3
Numele străzii:
Oraşul:
D-79713 Bad Säckingen
1338
Cutia poştală:
D-79704 Bad Säckingen
+49(0)7761-562-0
Telefon:
info@vita-zahnfabrik.com
E-Mail:
regulatory affairs
Persoană de contact:
info@vita-zahnfabrik.com
E-Mail:
www.vita-zahnfabrik.com
Internet:
Regulatory Affairs
Departamentul responsabil:
1.4. Număr de telefon care
poate fi apelat în caz de
urgenţă:

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

+49-(0)761-19240

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

Amestecul nu este clasificat ca fiind periculos in acord cu Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 [CLP].
2.2. Elemente pentru etichetă
2.3. Alte pericole
Substanţele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanţelor PBT/vPvB în
conformitate cu REACH, anexa XIII.

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii
3.2. Amestecuri
Componenţi cu potenţial periculos

nici una/nici unul (în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH))

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
Indicaţii generale
Nu sunt necesare masuri speciale.
Dacă se inhalează
Se va avea grija sa se asigure o buna aerisire.
În caz de contact cu pielea
In caz de iritare a pielii se va consulta un medic.
După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu mult Apa si săpun.
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În caz de contact cu ochii
Clatiti imediat prudent si temeinic cu apa sau cu dusul pentru ochi.
In cazul iritarii ochilor consultati un medic oftalmolog.
Dacă este ingerat
Imediat spalarea gurii cu apa si se bea apoi multa apa.
In toate cazurile de nesiguranta sau daca se observa simptome, cereti sfatul medicului.
4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate
Pana acum nu sunt cunoscute simptome.
4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare
Tratare simptomatica. .

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunzătoare
Produsul insusi nu arde. Masurile de stingere corespund zonei.
5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză
Descompunerea termica poate sa duca la eliberarea de gaze iritante si vapori.
5.3. Recomandări destinate pompierilor
Nu sunt necesare masuri deosebite.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă
Informaţii generale
Se va asigura o aerisire suficienta.
6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător
Nu sunt necesare masuri deosebite.
6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie
Alte informaţii

Se va lua in mod mecanic.
6.4. Trimitere la alte secţiuni
Manipulare în siguranţă: vezi secţiunea 7
Echipament de protectie personal: vezi secţiunea 8
Debarasare si depozitare deseuri: vezi secţiunea 13

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea
7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate
Măsuri de prevedere la manipulare
In caz de manipulare deschisa, trebuie folosite, dupa posibilitati, echipamente cu aspirare locala.
Avize privitoare la protecţia contra incendiilor şi exploziilor
Nu sunt necesare masuri deosebite.
7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
Cerinţe faţă de încăperi de depozitare şi recipienţi
Recipientii se pastreaza intr-un loc racoros, bine aerisit.
7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Pentru alte informaţii rugam sa consultati si paginile noastre pe internet. https://www.vita-zahnfabrik.com/
Respectati instructiunile de intrebuintare.
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SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală
8.1. Parametri de control
Informaţii suplimentare de parametri de control

Pana acum nu au fost stabilite valori limita nationale.
8.2. Controale ale expunerii
Controale tehnice corespunzătoare
Vezi secţiunea 7. Nu sunt necesare alte masuri in afara acestora.
Măsuri de protecţie individuală, cum ar fi echipamentul de protecţie personală
Protecţia ochilor/feţei
A se purta mască de protecţie a ochilor/feţei.
Protecţia mâinilor
Purtaţi mănuşi de protecţie.
Protecţia pielii
Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile.
Protecţie respiratorie

In caz de manipulare deschisa, trebuie folosite, dupa posibilitati, echipamente cu aspirare locala.
Controlul expunerii mediului
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu.

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice
9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare fizică:
Culoare:
Miros:

solid
violet
fara miros

Modificări ale stării

Punctul de topire/punctul de îngheţare:

nedeterminat

Punctul de fierbere sau punctul iniţial de
fierbere şi intervalul de fierbere:

nu aplicabile

Punct de aprindere:

nu aplicabile

Inflamabilitatea
Solid/lichid:

nu aplicabile
nu aplicabile

Gaz:
Proprietăţi explozive
nu exploziv in conformitate UE A.14

Limita minimă de explozie:
Limita maximă de explozie:

nu aplicabile

Punctul de autoaprindere:

nedeterminat

Temperatură de autoaprindere
Substanţă solidă:

nu aplicabile

Temperatura de descompunere:

nedeterminat

Vâscozitate / dinamică:

nedeterminat

Vâscozitate / cinetică:

nedeterminat

Timp de scurgere:

nu aplicabile

Solubilitate în apă:

nedeterminat
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Solubilitate in alţi solvenţi
nu aplicabile

Presiune de vapori:

nedeterminat

Densitatea:

nedeterminat

Densitatea relativă a vaporilor:

nu aplicabile

9.2. Alte informaţii
Alte caracteristici de siguranţă

nu aplicabile

Viteză de evaporare:
Informaţii suplimentare

Nu sunt date disponibile

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate
10.1. Reactivitate
Nu apar reacţii periculoase la o manipulare şi depozitare corectă.
10.2. Stabilitate chimică

Substanţa este stabilă chimic în condiţiile recomandate de depozitare, folosire şi temperatură.
10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Nu se cunosc reacţii periculoase.
10.4. Condiţii de evitat
Nu sunt necesare masuri speciale.
10.5. Materiale incompatibile
Nu sunt necesare masuri speciale.
10.6. Produşi de descompunere periculoşi
Nu se cunosc nici un fel de produşi de descompunere periculoşi.

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice
11.1. Informaţii privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Toxicitate acută
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Iritaţie şi corosivitate
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Efecte de sensibilizare
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Efecte cangerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere unică
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere repetată
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informaţii generale
Produsul nu a fost testat. Afirmatia este derivata din proprietatile componentelor.

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice
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12.1. Toxicitatea
Nu sunt disponibile date pentru amestec.
12.2. Persistenţa şi degradabilitatea

Nu sunt disponibile date pentru amestec.
12.3. Potenţialul de bioacumulare

Nici o indicatie asupra potentialului de bioacumulare.
12.4. Mobilitatea în sol
Nu exista informaţii.
12.5. Rezultatele evaluărilor PBT şi vPvB

Substanţele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanţelor PBT/vPvB în
conformitate cu REACH, anexa XIII.
Substanţele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanţelor PBT/vPvB în
conformitate cu REACH, anexa XIII.
12.6. Proprietăţi de perturbator endocrin
Acest produs nu conţine o substanţă cu proprietăţi de perturbare a sistemului endocrin la organismele nevizate,
întrucât niciun compus nu întruneşte criteriile.
Nu exista informaţii.
12.7. Alte efecte adverse
Nu exista informaţii.
Informaţii suplimentare
Produsul nu a fost testat.
Afirmatia este derivata din proprietatile componentelor.
Nu lasati sa ajunga produsul lipsit de control in mediul inconjurator.

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea
13.1. Metode de tratare a deşeurilor
Îndepărtare a rezidurilor
Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor.
Poate fi ars impreuna cu gunoiul menajer, cu respectarea instructiunilor, dupa o conventie prealabila cu firma ce
ridica deseurile si cu autoritatile.
Îndepărtare a ambalajului necurăţat şi detergenţi recomandaţi
Ambalajele contaminate vor fi tratate la fel cu materialul.

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport
Transport rutier (ADR/RID)
Alte Informatii utile (Transport rutier)
Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.
Transport naval (IMDG)
Alte Informatii utile (Transport naval)
Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.
Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)
Alte Informatii utile (Transport aerian)
Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Nu
PERICULOS PENTRU MEDIU:
14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI
nu aplicabile
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SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare
15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru
substanţa sau amestecul în cauză
Reglementări UE

2010/75/UE (COV):

nu aplicabile

2004/42/CE (COV):

nu aplicabile

Regulamente naţionale

Clasa de periclitare a apei (D):
Informaţii suplimentare

- - nu e periculos pentru apa

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 referitoare la sustantele care diminuează stratul de ozon nu aplicabile
Reglementarea (UE) 850/2004 [POP] nu aplicabile
Regulamentul (UE) Nr. 649/2012 al Parlamentului european şi al consiliului privind exportul şi importul de produse
chimice care prezintă risc nu aplicabile

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

Alte indicaţii
Informatiile din aceasta foaie informativa de siguranta corespund celor mai noi cercetari stiintifice in momentul
tiparirii. Informatiile trebuie sa va dea reperele pentru manipularea sigura a produsului numit in aceasta foaie de
siguranta in timpul depozitarii, prelucrarii, transportului si neutralizarii. Informatiile nu pot fi transferate asupra
altor produse. In situatia in care produsul se amesteca sau se prelucreaza cu alte materiale, vagy
megmunkálásnak vetik alá, az úgy készített új anyagra nem vihetők át ennek a biztonsági adatlapnak az adatai,
amennyiben ebből nem adódik kifejezetten valami más. Numai pentru utilizatorii profesionali.

(Datele substanţelor periculoase conţinute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranţă în vigoare a
furnizorului anterior.)
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