Bezpečnostní list

COLTENE/Whaledent AG

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

JET BLUE BITE - JET BITE
Datum revize: 20.04.2015

Datum vydání: 06.08.2018

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
JET BLUE BITE - JET BITE
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Použití látky nebo směsi
pouze pro dentální použití
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Firma:
COLTENE/Whaledent AG
Název ulice:
Feldwiesenstrasse 20
Místo:
CH-9450 Altstätten

Telefon:
Fax:
e-mail:
Internet:
Informační oblast:
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé
situace:

+41 (71) 75 75 300
+41 (71) 75 75 301
info.ch@coltene.com
www.coltene.com
Regulatory Affairs
msds@coltene.com
+41 (0) 44 251 51 51 - Tox Info Suisse (24 h)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Příprava není zařazena jako nebezpečná ve smyslu směrnice 1999/45/ES.
Sloučenina je klasifikována jako bezpečná ve smyslu ustanovení (EG) 1272/2008 (GHS).
Přípavek/sloučenina s polymérů/elastomérů bez nebezpečí pro lidské zdraví a životní prostředí.
2.2 Prvky označení

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2 Směsi
Chemická charakteristika
Polymerové přípravky a látky

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
Všeobecné pokyny
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Při zasažení očí
Ihned opatrně a důkladně vypláchněte oční sprchou nebo vodou.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva
Vhodná hasiva
Voda. Pěna. Hasicí prášek. Oxid uhličitý (CO2). Písek.
Další pokyny
Hasební zásah přizpůsobit prostředí.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
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6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Setřít savý materiálem (např. hadr, netkaná textilie). Znečistěné povrchy důkladně očistěte.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Opatření pro bezpečné zacházení
Nevyžadují se žádná zvláštní preventivní opatření.
Dbejte návodu k použití.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Další informace o skladovacích podmínkách
Obal udržovat zavřený a v suchu; chránit tak před nečistotami a vlhkostí.
Doporučená skladovací teplota: 15 - 23 °C

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry
8.2 Omezování expozice
Hygienická opatření
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
Ochrana rukou
Jednorázové rukavice.
Nevhodný materiál: NR (Přírodní kaučuk, Přírodní latex).

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:
Barva:

Pasta
Metoda

Informace o změnách fyzikálního stavu
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:

>150 °C

Rozpustnost ve vodě:
(při 23 °C)
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech
ketony.

nerozpustný

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
Další údaje
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
LD50: >2000 mg/kg (Potkan)
Platné pro produkty s podobným složením.
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Žíravost a dráždivost
Dráždí pokožku: (Králík)
Není dráždivý.
Platné pro produkty s podobným složením.
Senzibilizační účinek
Morče.
Nesenzibilizující.
Platné pro produkty s podobným složením.

ODDÍL 12: Ekologické informace
Jiné údaje
Nevyžadují se žádná zvláštní opatření na ochranu životního prostředí.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku
Po domluvě s příslušným úřadem a při dodržení předpisů může být spáleno spolu s domovním odpadem.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
Další údaje
Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky
nebo směsi
Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí
Další pokyny
US-GHS This mixture is not classified as hazardous in accordance with Regulation 29 CFR 1910.1200(d).

ODDÍL 16: Další informace
Jiné údaje
Údaje v tomto bezpecnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svedomí poznatkum pri vydání tisku.
Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpecné zacházení s uvedenym produktem v
bezpecnostním listu pri skladování, zpracování, preprave a odstranení.

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách byly převzaty z posledního platného bezpečnostního listu
předchozího dodavatele.)
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