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* 1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku
· Údaje k produktu

· Obchodní označení: MOLDAVEST
· - MOLDAVEST futura, -exact, -master, -master run

· Použití látky / přípravku Pomocný přípravek pro výrobu zubních náhrad
· Identifikace výrobce/dovozce:
Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11, D-63450 Hanau

· Obor poskytující informace:
Dr. Andreas Unkelbach
Tel: +49 6181 35-3191
Fax: +49 6181 35-3520
E-mail: andreas.unkelbach@heraeus.com

· Informace při nebezpečí:
Call "Poisining Emergency Center Berlin": +49 30 30686 790 (24 hours, support in english and
german language)

* 2 Identifikace rizik
· Označení nebezpečí: Odpadá.
· Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/
přípravku
Product contains fine quartz powder. Longer inhalation may cause silicose.

· Klasifikační systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a
firemními údaji.

* 3 Složení nebo informace o složkách
· Chemická charakteristika

· Popis: - 
· Obsažené nebezpečné látky:

14808-60-7 Quartz (SiO2) 25-50%
14464-46-1 cristobalite 25-50%

1309-48-4 magnesium oxide 5-10%

* 4 První pomoc
· Obecná upozornění: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
· Při nadýchání:
Postarat se o přívod čerstvého vzduchu.
Ihned se spojit s lékařem.

· Při styku s kůží:
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku.

· Při zasažení očí:
Otevřené oči několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou.
Zavést lékařské ošetření.

· Při požití: Vyplachovat ústa a bohatě zapíjet vodou.
 CZ
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* 5 Opatření pro zdolávání požáru
· Doporučené hasící prostředky:
CO2,hasící prášek nebo vodní paprsky. Větší ohně zdolat vodními paprsky nebo pěnou obsahující
alkohol.

· Zvláštní ochranná výstroj: Použít ochranný dýchací přístroj.
· Další údaje: - 

* 6 Opatření při nenadálém úniku
· Bezpečnostní opatření vztahující se na osoby
Zamezit vytváření prachu.
Při účinku par, prachu nebo aerosolu použít dýchácí ochranu.

· Opatření ekologická: Nejsou nutná zvláštní opatření.
· Doporučené metody čistění a zneškodnění:
Nabrat mechanicky.
Dopravit ke zpětnému zpracování nebo k odstranění ve vhodných nádobách.

· Přídavná upozornění:
Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.
Informace k odstranění viz kapitola 13.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
- 

* 7 Zacházení a skladování
· Manipulace:

· Upozornění k bezpečnému zacházení:
Zamezit vytváření prachu.
Při vytváření prachu zajistit odsávání.
Odsávaný vzduch vést do volného prostoru přez vylučovací zařízení.

· Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
· Skladování:

· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
· Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné.
· Další údaje k podmínkám skladování: Žádné

* 8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
· Technická opatření: Žádné další údaje,viz bod 7.
· Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství, u kterých se musí kontrolovat na pracovišti hraniční
hodnoty.

· Osobní ochranné prostředky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.

· Ochrana dýchacího ústrojí: Use a mask with particle filter in case of dust generation.
· Doporučené filtrační zařízení pro kratkodobé použití.
P2 (FFP 2 EN 149:2001) / P3 (FFP 3 EN 149:2001)

· Ochrana rukou: Není potřebné.
· Ochrana očí: Uzavřené ochranné brýle

(pokračování na straně 3)
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· Ochrana těla: Lehké ochranné oblečení

* 9 Fyzikální a chemické vlastnosti
· Všeobecné údaje

· Forma: Prášek
· Barva: Bělavá
· Zápach: Bez zápachu

· Změna stavu
· Bod tání/rozmezí tání: Není určeno.
· Teplota (rozmezí teplot) varu: > 999°C

· Bod vzplanutí: Nedá se použít.
· Samovznícení: Produkt není samozápalný.
· Nebezpečí exploze: U produktu nehrozí nebezpečí exploze.
· Hustota: Není určena.
· Rozpustnost ve / směsitelnost s

· vodě: Nerozpustná.
· Obsah ředidel:
· Obsah netěkavých složek: 100,0 %

* 10 Stálost a reaktivita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu skladování a zacházení.

· Nebezpečné reakce: Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
· Nebezpečné produkty rozkladu: Amoniak

11 Údaje k toxikologii
· Akutní toxicita:

· Primární dráždivé účinky:
· na kůži: Žádné dráždivé účinky
· na zrak: Žádné dráždivé účinky

· Senzibilita: Není známo žádné senzibilizující působení.
· Doplňující toxikologická upozornění:
Produkt není nutno označit na základě výpočtů všeobecných zařazovacích směrnic ES pro
přípravky v posledním platném znění.
Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt podle našich zkušeností a na
základě nám předložených informací, žádné škody na zdraví.

* 12 Údaje k ekologii
· Všeobecná upozornění: Je třeba zamezit zanesení do životního prostředí.
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* 13 Pokyny k likvidaci
· Produkt:

· Doporučení:
Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.

· Evropský katalog odpadů
18 01 06 Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

· Kontaminované obaly:
· Doporučení:
Odstranění podle příslušných předpisů.
Obaly neschopné očistění se musí odstranit stejným způsobem jako látka sama.

* 14 Předpisy pro dopravu
· Pozemní přeprava ADR/RID (hranice překračující):

· ADR/RID-GGVS/E třída: - 
· Námořní přeprava IMDG:

· IMDG-třída: - 
· Látka znečišťující moře: Ne

· Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:
· ICAO/IATA-třída: - 

· Přeprava/další údaje: - 

* 15 Informace o předpisech
· Označení podle právních směrnic EHS:
Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Produkt není nutno označovat na základě výpočtů "všeobecných zařazovacích směrnic ES pro
přípravky", dle posledního platného znění.
Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.

16 Ostatní údaje
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a
nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

· Obor, vydávající bezpečnostní list:
Oddělení bezpečnosti a ochrany životního prostředí
Dr. Tuchscherer  +49 6081 959-287                                       Dr. Felber       +49 6081 959-275

· Poradce:
Dr. Thiele  Tel.: (+49) 6181 35-3012
email: ruediger.thiele@heraeus.com

· * Údaje byly oproti předešlé verzi změněny   
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