BIZTONSÁGI ADATLAP

CAL LC
Kiadás dátuma: 2013-10-02

1. AZ ANYAG/TERMÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
1.1

A termék megnevezése: CAL LC – fényrekötő Kalcium Hidroxid Paszta

1.2

Felhasználási terület: a pulpa sapkázásához továbbá egy védő alapozás / alábélelés a
fogászati tömőanyagok, cement és egyéb bázisú anyagok alá.

1.3

Gyártó / Szállító
A cég neve: Prevest Denpro Limited
Cím: 38, Industrial Estate, Digiana, Jammu-180010 (India)
Tel.: +91-191-2430442
Fax szám: +91-191-2430442
E-mail: info@prevestdenpro.com
Web: www.prevestdenpro.com
Vészhelyzeti telefon: +91-191-2432548

1.4

Magyarországi forgalmazó: PÁL DENTAL ZRT
1085 Budapest, Pál u. 2.
Tel.: 06-1-318-8953, 06-1-317-0927 Fax: 06-1-318-5295
e-mail: paldental@paldental www.paldental.hu

1.5

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Sürgősségi telefonszáma: 06-80 / 201-199

2. VESZÉLYESSÉG / VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA
A veszély megjelölése: Vészhelyzeti áttekintés: Xi: irritációt okozhat

Egészségügyi és környezeti veszélyek:
A termék megjelölése nem szükséges a „General Classification guideline for preparations of the
EU” (Általános Besorolási Szabályzat az EU készítményekhez) legújabb érvényes változatának
köszönhetően.
R 36 Szemizgató hatású
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
Besorolási rendszer:
Besorolása a legújabb EU lista kiadványa szerint, kiegészítve céges adatokkal.
További információ: alkalmazása csak rendeltetésszerű használatra
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3. ÖSSZETÉTEL / összetevőkre vonatkozó információk
Kémiai jellemzők:
Leírás: Az alábbi listán szereplő anyagok keveréke kockázatmentes adalék anyagokkal.
Veszélyes összetevők:
CAS: 72869-86-4
EINECS: 276-957-5
CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
CAS: 2867-47-2
EINECS: 220-688-8

Urethanedimethacrylate R 52/53

25-50%

Calcium dihydroxide

X1; R37/38-40

2.5-5%

2-Dimethylaminoethyl
methacrylate

Xn, Xi, R 21/2236/38-43

<2.5%

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK
Belégzés esetén:

Bőrrel való érintkezés esetén:
Szemmel való érintkezés esetén:
Lenyelés esetén:

Lélegezzen be friss levegőt és hívjon orvost.
Eszméletvesztés esetén helyezzék a beteget stabil
oldalfekvésbe a beteg elszállításához.
Azonnal mosson kezet szappanos vízzel és alaposan
öblítse le.
Öblítse a nyitott szemet perceken át folyó vízzel.
Tünetek jelentkezése esetén konzultáljon orvosával.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
Tűzoltásra alkalmas anyagok:
Védelmi felszerelések:

CO2, por vagy víz permet. A nagyobb tüzeket vízzel vagy
alkohol rezisztens habbal oltsuk.
Különleges intézkedések nem szükségesek.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN
Egészséget érintő biztonsági óvintézkedések:
Környezetvédelmi intézkedések:
Tisztítási / begyűjtési intézkedések:

Nem szükséges.
Különleges intézkedések nem szükségesek.
Mechanikusan vegyük fel.
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7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
Kezelés
Információ a biztonságos kezeléshez:
Tűz – és robbanásveszély információ:

Kizárólag fogászati használatra.
Különleges intézkedés nem szükséges.

Tárolás:
Előírás a raktárakat és tárolókat illetően:
Tárolása elkülönítve:
További információk a tárolási feltételekről:

Különleges követelmények nincsenek.
Nem szükséges.
Lásd a csomagoláson a tárolási útmutatót.

8. KITETTSÉG ÉS VÉDELEM
További információ technikai felszerelés kialakításáról: További adatok nem állnak
rendelkezésre, lásd a 7-es pontot.
Határértéket tartalmazó összetevők melyek ellenőrzése
szükséges:
A termék nem tartalmaz olyan jelentős
mennyiségű kritikus értékkel rendelkező
anyagot, mely az ellenőrzést szükségessé
tenné.
További információ:

A gyártás folyamán érvényben lévő
listák képezték az alapot.

Személyes védőfelszerelés
Általános védelmi és higiéniai intézkedések:

Azonnal távolítson el minden
szennyezett és fertőzött ruhát, majd
mosson kezet.

Kezek védelme: Védőkesztyű
A kesztyű anyaga:
A megfelelő kesztyű kiválasztása nem csak az anyagán múlik, hanem a minőségén is és gyártónként
változik. Mivel a termék anyaga számos készítményből áll, a kesztyű ellenállóságát előre nem lehet
kiszámítani, ezért ellenőrizni kell az alkalmazás előtt.
A kesztyű anyagának áthatolhatósági ideje:
A kesztyű kiszakadásának előrelátható idejéről a gyártótól kell információt kérni, és figyelemmel
kell kísérni.
Szemvédelem:

Védőszemüveg.
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9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
Általános információk:
Forma: paszta
Szín: Fehér
Szag: Jellegzetes
Változás az állapotában
Olvadási hőmérséklet / Olvadási tartomány: nincs meghatározva
Forráspont / Forrási tartomány: nincs meghatározva
Lobbanáspont: nem alkalmas
Öngyulladás: A termék nem öngyulladó
Robbanásveszély: A termék nem robbanás veszélyes
Sűrűség: Nincs meghatározva
Oldhatóság vízben / Elegyíthetőség vízzel: Könnyen elegyíthető
PH-érték 20C-on: 9
10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
Kerülendő hő lebomlás / állapot: Nincs lebomlás / szétesés a részletes leírtaknak megfelelő
alkalmazás során.
Veszélyes reakciók:
Veszélyes reakció nem ismert.
Veszélyes lebomló termékek:
Nem ismert.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK
Akut toxicitás:
Elsődleges irritáció hatása:
a bőrön
a szemet illetően
Túlérzékenység
További toxikológiai információk

:
:
:
:

Túlérzékenység:

:

Nincs irritáló hatása.
Nincs irritáló hatása.
Lehetséges a bőrrel való kapcsolaton keresztül
A termék az Általános EU érzékenység számítási
eljárásai szerint az alábbi veszélyeket jelentkeznek
Bőrrel való érintkezéskor irritációt okozhat

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
További ökológiai információk:
Általános észrevételek

:

Víz veszélyeztetése 1 fokozat (Német Szabályzat) (saját
tanulmány): alig jelent veszélyt a vízre
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13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK
Termék javaslat:

:

A terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt
megsemmisíteni. A szennyvíztisztító rendszerbe nem
kerülhet.

Tisztítatlan csomagolás:
Javaslat

:

A hivatalos előírásoknak megfelelően elhelyezendő.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
Szárazföldi szállítás ADR / RID (határokon túl)
ADR / RID kategória: Tengeri szállítás IMDG:
IMDG kategória: Tenger szennyezés: Nem
Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR:
ICAO / IATA kategória: 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
Megjelölés az EU útmutatója szerint

: Tartsa be az általános biztonsági előírásokat a
vegyszer kezelésekor. A termékre nem vonatkozik
azonosítási szabályzat az EU Irányelvek és a Veszélyes
Anyagok Előírásait illetően.

A termék besorolása és veszélyességi meghatározása:
A címkézés nem kockázat-meghatározó összetevői:
2-dimethylaminoethyl methacrylate
Kockázati tényezők:
36 szemirritáció
43 bőrrel érintkezve irritációt okozhat
Biztonsági utasítások:
24 kerüljük el a bőrrel való érintkezést
26 szemmel való érintkezés esetén azonnal öblítsük ki bő vízzel és forduljunk orvosi tanácsért
37 viseljünk megfelelő kesztyűt
16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az információk a saját ismereteinken alapulnak. Ennek ellenére, ez nem jelent garanciát bármely
specifikus termék jellegzetességére, továbbá nem szolgál alapul egy jogilag érvényes szerződéses
kapcsolatra.
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