VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG

Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

VITA Polish Hybrid
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Številka proizvoda: 3065

Stran 1 od 6

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka
VITA Polish Hybrid
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Odsvetovane uporabe
Na voljo ni nobenih informacij.
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG
Ime podjetja:
Spitalgasse 3
Ulica:
Kraj:
D-79713 Bad Säckingen
1338
Poštni predal:
D-79704 Bad Säckingen
+49(0)7761-562-0
Telefon:
info@vita-zahnfabrik.com
e-mail:
regulatory affairs
Kontaktna oseba:
info@vita-zahnfabrik.com
e-mail:
www.vita-zahnfabrik.com
Internet:
Regulatory Affairs
Prodočje/oddelek za informacije:
1.4 Telefonska številka za nujne
primere:

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

+49-(0)761-19240

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Mešanica ni razvrščena kot nevarna skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP].
2.2 Elementi etikete
2.3 Druge nevarnosti
Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.2 Zmesi
Nevarne sestavine

ni/nobeden (v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH))

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni napotki
Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.
Pri vdihavanju
Skrbeti za sveži zrak.
Pri stiku s kožo
V primeru dražanja kože obiskati zdravnika.
Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo voda in milo.
Pri stiku z očmi
Takoj previdno in temeljito sprati z očesno prho ali vodo.
Revizacijska številka: 1

SL

Datum izdaje: 21.07.2022

VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG

Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

VITA Polish Hybrid
Datum revidirane izdaje: 21.07.2022

Številka proizvoda: 3065

Stran 2 od 6

V primeru nadraženosti oči obiskati očesnega zdravnika.
Pri zaužitju
Takoj sprati usta in piti veliko vode.
V primeru nejasnosti ali ob pojavu simptomov poiščite zdravniško pomoč.
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Doslej niso znani nobeni simptomi.
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Simptomatično zdravljenje. .

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za gašenje
Proizvod ne gori. Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju.
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Termično razkrajanje lahko povzroči sproščanje plinov in hlapov, ki dražijo.
5.3 Nasvet za gasilce
Niso potrebni posebni zaščitni ukrepi proti požaru.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Splošni napotki
Skrbeti za zadostno prezračevanje.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Niso potrebni posebni ukrepi za zaščito okolja.
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Druge informacije

Mehanično zbirati.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Varna uporaba: glej oddelek 7
Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8
Odstranitev: glej oddelek 13

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Navodilo za varno rokovanje
Pri odprti uporabi po možnosti uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem.
Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo
Niso potrebni posebni zaščitni ukrepi proti požaru.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah
Rezervoar hraniti v hladnem, dobro zračnem prostoru.
7.3 Posebne končne uporabe

Nadaljnje informacije poiščite, prosim, na naših internetnih straneh. https://www.vita-zahnfabrik.com/ Upoštevajte
navodila za uporabo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
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8.1 Parametri nadzora
Drugi podatki o dovoljenih mejnih vrednostih

Doslej niso bile določene nacionalne mejne vrednosti.
8.2 Nadzor izpostavljenosti
Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor
Glej oddelek 7. Poleg teh niso potrebni nobeni dodatni ukrepi.
Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema
Zaščito za oči/obraz
Nositi zaščito za oči/obraz.
Zaščita rok
Nositi zaščitne rokavice.
Zaščita kože
Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke.
Zaščita dihal

Pri odprti uporabi po možnosti uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem.
Nadzor izpostavljenosti okolja
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje:
Barva:
Vonj:

čvrst/trden
vijoličen
brez vonja

Sprememba stanja

ni določeno

Tališče/ledišče:
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje
vrelišča:

ni uporabeno

Plamenišče:

ni uporabeno

Vnetljivost
Trden/tekoč:

ni uporabeno
ni uporabeno

Plin:
Eksplozivne lastnosti
ne eksplozivno v skladu z EU A.14

ni uporabeno

Meje eksplozivnosti-spodnja:
Meje eksplozivnosti-zgornja:

ni uporabeno

Temperatura samovžiga:

ni določeno

Temperatura samovžiga
Trdne snovi:

ni uporabeno

Temperatura razpadanja:

ni določeno

Dinamična viskoznost:

ni določeno

Kinematična viskoznost:

ni določeno
ni uporabeno

Iztočni čas:

ni določeno

Topnost v vodi:
Topnost v drugih topilih
ni uporabeno
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Parni tlak:

ni določeno

Gostota:

ni določeno
ni uporabeno

Relativna parna gostota:
9.2 Drugi podatki
Druge varnostne značilnosti

ni uporabeno

Relativna hitrost izparevanja:
Splošni napotki

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost
Pri ravnanju v skladu z namenom in skladiščenju ne pride do nevarnih reakcij.
10.2 Kemijska stabilnost

Produkt je kemično stabilen pod priporočenimi pogoji skladiščenja, uporabe in temperature.
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni znana nobena nevarna reakcija.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.
10.5 Nezdružljivi materiali
Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.
10.6 Nevarni produkti razgradnje
Ni znan noben nevaren produkt razkroja.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008
Akutna strupenost
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Dražilnost in jedkost
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Senzibilizirno učinkovanje
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Učinkovanja povzročitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrožanja razplojevanje
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
STOT - enkratna izpostavljenost
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
STOT - ponavljajoča se izpostavljenost
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Nevarnost pri vdihavanju
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Splošni napotki
proizvod ni bil pregledan. Navedba izhaja iz lastnosti posameznih komponent.

ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost
Na voljo ni nobenih podatkov za zmes.
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12.2 Obstojnost in razgradljivost

Na voljo ni nobenih podatkov za zmes.
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Nobenega opozorila glede bioakumulacijskega potenciala.
12.4 Mobilnost v tleh
Na voljo ni nobenih informacij.
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH.
Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH.
12.6 Lastnosti endokrinih motilcev
Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima sestavin, ki
izpolnjujejo ta merila.
Na voljo ni nobenih informacij.
12.7 Drugi škodljivi učinki
Na voljo ni nobenih informacij.
Splošni napotki
proizvod ni bil pregledan.
Navedba izhaja iz lastnosti posameznih komponent.
Ne dopustitit, da se proizvod nekontrolirano vnaša v okolje.

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Ravnanje z ostanki zmesi
Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.
Se lahko ob upoštevanju predpisov in po dogovoru s pristojnimi za odstranjevanje odpadkov zažge skupaj s
gospodinjskimi odpadki.
Ravnanje z neočiščeno embalažo
S kontaminirano embalažo je potrebno ravnati enako kot s snovjo.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
Kopenski transport (ADR/RID)
Druge ustrezne podatke (Kopenski transport)
Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
Pomorski ladijski transport (IMDG)
Druge ustrezne podatke (Pomorski ladijski transport )
Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)
Druge ustrezne podatke (Zračni transport)
Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.
14.5 Nevarnosti za okolje

Ne
OGROŽA OKOLJE:
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
ni uporabeno

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
EU Podatki, določeni s predpisi
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Nacionalni predpisi

Razred ogrožanja vode (D):
Dodatni napotki

- - ne ogroža vode

Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč ni uporabeno
Odredba (ES) 850/2004 [POP] ni uporabeno
Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij ni uporabeno

ODDELEK 16: Drugi podatki

Nadaljnji podatki
Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljšem znanju našim spoznajem na dan, ko so bili natisnjeni.
Informacije bi naj služile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in odstranjevanje proizvoda, ki je
naveden v tej varnostni listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge proizvode. V kolikor se proizvod meša ali
obdeluje z drugimi materiali, ali če je podvržen obdelavi, se podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni
mogoče sklepati izrecno česa drugega, ne morejo prenesti na novi material, ki je tako izdelan. Samo za
profesionalne uporabnike.

(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom
preddobavitelja.)
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