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* SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa· 1.1 Identyfikator produktu· Nazwa handlowa: Kalsogen Plus Liquid· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane· Zastosowanie substancji / preparatu Zinc eugenol cement· Zastosowania odradzane Brak dostępnych dalszych istotnych danych· 1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki· Producent/Dostawca:DENTSPLY DeTrey GmbHDe-Trey-Str. 1D-78467 KonstanzGERMANYTel.: +49-(0)7531-583-0Fax: +49-(0)7531-583-104email: KonstanzDEU.info-sdb@dentsplysirona.com· Komórka udzielaj ca informacji:- Departement Research & Development for technical information- Departement Marketing & Sales for distribution of the safety data sheets· 1.4 Numer telefonu alarmowego: +49-(0)7531-583-0    8:00 - 17:00  (GMT + 1:00)
* SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny· Klasyfikacja zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008Eye Irrit. 2 H319 Działa drażniąco na oczy.Skin Sens. 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.· 2.2 Elementy oznakowania· Oznakowanie zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.· Piktogramy okre laj ce rodzaj zagrożenia

GHS07· Hasło ostrzegawcze Uwaga· Składniki okre laj ce niebezpieczeństwo do etykietowania:Eugenol· Zwroty wskazuj ce rodzaj zagrożeniaH319 Działa drażniąco na oczy.H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.· Zwroty wskazuj ce rodki ostrożno ciP261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI  DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić siępod opiekę lekarza.P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosićsię pod opiekę lekarza.P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /narodowymi / międzynarodowymi.· Dane dodatkowe:Ponieważ niniejszy produkt jest wyrobem medycznym w rozumieniu Dyrektywy 93/42/EWG, przeznaczonymdla konsumenta końcowego i stosowanym inwazyjnie lub przy kontakcie z ciałem, jest on wyłączony zobowiązku etykietowania zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008. (ciąg dalszy na stronie 2) PL 
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· 2.3 Inne zagrożenia· Wyniki oceny wła ciwo ci PBT i vPvB· PBT: Nie nadający się do zastosowania.· vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach· 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny· Opis: Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.· Składniki niebezpieczne:CAS: 97-53-0EINECS: 202-589-1 Eugenol  Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 50-100%· Wskazówki dodatkowe:Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.

* SEKCJA 4: rodki pierwszej pomocy· 4.1 Opis rodków pierwszej pomocy· Wskazówki ogólne: Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć.· Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.· Po styczno ci ze skór : Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.· Po styczno ci z okiem:Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą. W przypadku utrzymującej siędolegliwości zasięgnąć porady lekarza.· Po przełknięciu:Odwieźć do lekarza.Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą.· 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażeniaBrak dostępnych dalszych istotnych danych.· Wskazówki dla lekarza: Brak dostępnych dalszych istotnych danych.· 4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania zposzkodowanymBrak dostępnych dalszych istotnych danych
* SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru· 5.1 rodki ga nicze· Przydatne rodki ga nicze:CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną nadziałanie alkoholu.· rodki ga nicze nieprzydatne ze względów bezpieczeństwa: Woda pełnym strumieniem· 5.2 Szczególne zagrożenia zwi zane z substancj  lub mieszaninPrzy ogrzewaniu lub w wypadku pożaru możliwe jest tworzenie się trujących gazów.· 5.3 Informacje dla straży pożarnej· Specjalne wyposażenie ochronne:Urządzenie ochrony dróg oddechowych niezależne od powietrza otoczenia.
* SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska· 6.1 Indywidualne rodki ostrożno ci, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnychNosić osobistą odzież ochronną.Zadbać o wystarczające wietrzenie.· 6.2 rodki ostrożno ci w zakresie ochrony rodowiska:Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych. (ciąg dalszy na stronie 3) PL 
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· 6.3 Metody i materiały zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu się skażenia i służ ce do usuwania skażenia:Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiałwiążący uniwersalny, trociny).Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.Zadbać o wystarczające przewietrzenie.· 6.4 Odniesienia do innych sekcjiInformacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.
SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie· 7.1 rodki ostrożno ci dotycz ce bezpiecznego postępowaniaZadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.Unikać rozpylania.Należy przestrzegać normalnych zasad higieny pracy podczas postępowania z chemikaliami.· Sposób obchodzenia się: Produkt przeznaczony tylko do użytku stomatologicznego· Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Nie są potrzebne szczególne zabiegi.· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotycz ce wszelkich wzajemnychniezgodno ci· Składowanie:· Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:Przechowywać tylko w oryginalnych beczkach.· Wskazówki odno nie wspólnego składowania: Nie konieczne.· Dalsze wskazówki odno nie warunków składowania:Zbiornik trzymać szczelnie zamknięty.Chronić przed gorącem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych
SEKCJA 8: Kontrola narażenia/ rodki ochrony indywidualnej· Dodatkowe wskazówki dla wykonania urz dzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.· 8.1 Parametry dotycz ce kontroli· Składniki wraz z kontrolowanymi warto ciami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być kontrolowanepod kątem warunków miejsca pracy.· Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.· 8.2 Kontrola narażenia· Osobiste wyposażenie ochronne:· Ogólne rodki ochrony i higieny:Unikać styczności z oczami i skórą.Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.Należy przestrzegać zwyczajne środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.· Ochrona dróg oddechowych: Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.· Ochrona r k:

Rękawice ochronne
Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu /substancji / preparatu.Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania idegradacji. (ciąg dalszy na stronie 4) PL 
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· Materiał, z którego wykonane s  rękawiceKauczuk butylowyPermeation: Level 6Zalecana grubość materiału:   0,5 mmWybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmieniasię od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, toodporności materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi byćona sprawdzona przed zastosowaniem.· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s  rękawiceOd producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.· Nie nadaj  się rękawice z następuj cych materiałów:Kauczuk naturalny (lateks)Kauczuk nitrylowyRękawice z PCW· Ochrona oczu:
Okulary ochronne szczelnie zamknięte

· Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna
SEKCJA 9: Wła ciwo ci fizyczne i chemiczne· 9.1 Informacje na temat podstawowych wła ciwo ci fizycznych i chemicznych· Ogólne dane· Wygl d:Forma: CieczKolor: Žółtawy· Zapach: Charakterystyczny· Próg zapachu: Nieokreślone.· Warto ć pH: Nieokreślone.· Zmiana stanuTemperatura topnienia/krzepnięcia: Nie jest określony.Pocz tkowa temperatura wrzenia i zakrestemperatur wrzenia: 253 °C· Temperatura zapłonu: 116 °C (c.c.)· Palno ć (ciała stałego, gazu): Nie nadający się do zastosowania.· Temperatura palenia się: Nie nadający się do zastosowania.· Temperatura rozkładu: Nieokreślone.· Temperatura samozapłonu: Produkt nie jest samozapalny.· Wła ciwo ci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.· Granice niebezpieczeństwa wybuchu:Dolna: Nieokreślone.Górna: Nieokreślone.· Prężno ć par: Nieokreślone.· Gęsto ć w 20 °C: 1,02 g/cm3· Gęsto ć względna Nieokreślone.· Gęsto ć par Nieokreślone.· Szybko ć parowania Nieokreślone. (ciąg dalszy na stronie 5) PL 
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· Rozpuszczalno ć w/ mieszalno ć zWoda: Nie lub mało mieszalny.· Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Nieokreślone.· Lepko ć:Dynamiczna: Nieokreślone.Kinetyczna: Nieokreślone.· Zawarto ć rozpuszczalników:rozpuszczalniki organiczne: 0,0 %Zawarto ć ciał stałych: 7,0 %· 9.2 Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych
SEKCJA 10: Stabilno ć i reaktywno ć· 10.1 Reaktywno ć Brak dostępnych dalszych istotnych danych.· 10.2 Stabilno ć chemiczna· Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.· 10.3 Możliwo ć występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.· 10.4 Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych.· 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.

* SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne· 11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych· Toksyczno ć ostra W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.· Istotne sklasyfikowane warto ci LD/LC50:CAS: 97-53-0 EugenolUstne LD50 2.680 mg/kg (rat)· Pierwotne działanie drażni ce: Działanie Gatunek Metoda:· Działanie żr ce/drażni ce na skórę W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.· Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażni ce na oczyDziała drażniąco na oczy.· Działanie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skóręMoże powodować reakcję alergiczną skóry.· Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczo ć (CMR)· Działanie mutagenne na komórki rozrodczeW oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.· Rakotwórczo ć W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.· Szkodliwe działanie na rozrodczo ć W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.· Działanie toksyczne na narz dy docelowe – narażenie jednorazoweW oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.· Działanie toksyczne na narz dy docelowe – narażenie powtarzaneW oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.· Zagrożenie spowodowane aspiracj W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  PL (ciąg dalszy na stronie 6)
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne· 12.1 Toksyczno ć· Toksyczno ć wodna:CAS: 97-53-0 EugenolLC50/96h 66,1 mg/l (Fish acute toxicity study)EC50/48h 1,05 mg/L (daphnia magna)· 12.2 Trwało ć i zdolno ć do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych· 12.3 Zdolno ć do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych· 12.4 Mobilno ć w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych· Dalsze wskazówki ekologiczne:· Wskazówki ogólne:Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wódpowierzchniowych bądź do kanalizacji.· 12.5 Wyniki oceny wła ciwo ci PBT i vPvB· PBT: Nie nadający się do zastosowania.· vPvB: Nie nadający się do zastosowania.· 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych
* SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów· Zalecenie: Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania siędo kanalizacji.· Europejski Katalog Odpadów18 01 06* chemikalia składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancjeHP 4 Drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczuHP 13 Uczulające· Opakowania nieoczyszczone:· Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotycz ce transportu· 14.1 Numer UN· ADR, ADN, IMDG, IATA brak· 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN· ADR, ADN, IMDG, IATA brak· 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie· ADR, ADN, IMDG, IATA· Klasa brak· 14.4 Grupa pakowania· ADR, IMDG, IATA brak· 14.5 Zagrożenia dla rodowiska: Nie nadający się do zastosowania.· 14.6 Szczególne rodki ostrożno ci dla użytkowników Nie nadający się do zastosowania. (ciąg dalszy na stronie 7) PL 
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· 14.7 Transport luzem zgodnie z zał cznikiem II dokonwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadający się do zastosowania.· UN "Model Regulation": brak
* SEKCJA 15: Informacje dotycz ce przepisów prawnych· 15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji imieszaniny· Rady 2012/18/UE· Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁ CZNIK I żaden ze składników nie znajduje się na liście· Rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 ZAŁ CZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3· 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacjeDane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwościprodukcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.Ponizsza karta danych bezpieczenstwa zawiera informacje o zagrozeniach zwiazanych z wydzielaniem siezwiekszonej ilosci substancji zawartych w produktach oraz z nalezytymi krokami dzialan, w przypadkachwypadków przy transporcie lub magazynowaniu.W przypadku malych ilosci substancji, które sa typowo uzywane w gabinetach dentystycznych, to instrukcjazastosowania zawiera wszystkie wskazówki oraz informacje dla bezpiecznego uzytkowania produktu.· Odno ne zwrotyH317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.H319 Działa drażniąco na oczy.· Wydział sporz dzaj cy wykaz danych: Research & Development· Partner dla kontaktów: Infolinia w przypadku pilnych zapytań stomatologicznych: +49-7531-583-350· Skróty i akronimy:ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the InternationalCarriage of Dangerous Goods by Road)IMDG: International Maritime Code for Dangerous GoodsIATA: International Air Transport AssociationGHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of ChemicalsEINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical SubstancesELINCS: European List of Notified Chemical SubstancesCAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)LC50: Lethal concentration, 50 percentLD50: Lethal dose, 50 percentPBT: Persistent, Bioaccumulative and ToxicvPvB: very Persistent and very BioaccumulativeEye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 2Skin Sens. 1: Działanie uczulające na skórę – Kategoria 1· * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej    PL 


	sd63_-_Kalsogen_Plus_Liquid_(PL)

