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

· Obchodní označení: Twinlook cement cat
· Použití látky / přípravku Dentální cement

· Identifikace výrobce/dovozce:
Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11, D-63450 Hanau Tel.: 0800 4372522

· Obor poskytující informace:
Dr. Hoffmann
Tel.: +49 6081 959-313
Fax:  +49 6081 959-223
email: marcus.hoffmann@heraeus.com

* 2 Identifikace rizik
· Označení nebezpečí: Odpadá.
· Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/
přípravku
Odpadá.

· 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: Směs obsahuje následující látky:
· Obsažené nebezpečné látky:

84-69-5 diisobutyl phthalate T; R 61-62 < 0,2%
· Dodatečná upozornění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

4 První pomoc
· Obecná upozornění: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
· Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
· Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou.
· Při požití: Přivodit zvracení a povolat lékařskou pomoc.

* 5 Opatření pro zdolávání požáru
· Doporučené hasící prostředky:
CO2,hasící prášek nebo vodní paprsky. Větší ohně zdolat vodními paprsky nebo pěnou obsahující
alkohol.
Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí.

· Zvláštní ochranná výstroj: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
· Další údaje: - 

* 6 Opatření při nenadálém úniku
· Bezpečnostní opatření vztahující se na osoby
Nosit ochrannou výstroj.Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.

· Opatření ekologická: Nejsou nutná zvláštní opatření.
(pokračování na straně 2)
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· Doporučené metody čistění a zneškodnění:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla,
piliny).

· Přídavná upozornění:
Neuvolní se žádné nebezpečné látky.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
- 

* 7 Zacházení a skladování
· Manipulace:

· Upozornění k bezpečnému zacházení:
Nosit ochrannou výstroj.Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.

· 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:
Skladovet v chladu (do max. pokojové teploty)
To assure the usability till printed expiry date please store in a refrigerator.

* 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.

· Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.
· Osobní ochranné prostředky:

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

· Ochrana dýchacího ústrojí: Není nutné.
· Ochrana rukou:

· Materiál rukavic
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší
podle výrobce.

· Doba průniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných
rukavic.

· Při trvalém kontaktu do 15 minut jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu:
přírodní kaučuk (latex)

· Ochrana očí: Není bezpodmínečne nutné
· Ochrana těla: Lehké ochranné oblečení

* 9 Fyzikální a chemické vlastnosti
· Všeobecné údaje

· Forma: Pastovité
· Barva: Bezbarvá
· Zápach: Slabý, charakteristický

(pokračování na straně 3)
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· Změna stavu
· Bod tání/rozmezí tání: Není určeno.
· Teplota (rozmezí teplot) varu: 250°C

· Bod vzplanutí: > 150°C
· Samovznícení: Produkt není samozápalný.
· Nebezpečí exploze: U produktu nehrozí nebezpečí exploze.
· Tlak par při 20°C: 40 hPa
· Hustota při 20°C: 0 g/cm3

· Rozpustnost ve / směsitelnost s
· vodě: Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná.

· Obsah ředidel:
· Voda: 0,1 %

· Obsah netěkavých složek: 77,8 %

* 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: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.
· Další údaje:
Při výrazném překročení expirace a skladovací teploty nebo jen skladovací teploty může výrobek při
vývinu tepla  zpolymerizovat.
- 

11 Údaje k toxikologii
· Akutní toxicita:

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

· Senzibilita: Při delší expozici možný senzibilizující účinek způsobený stykem s pokožkou.
· 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:
Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo kanalizace.
Ohrožuje pitnou vodu už při proniknutí malého množství do zeminy.

* 13 Pokyny k likvidaci
· Produkt:

· Doporučení: Recyklaci projednat s výrobcem.
(pokračování na straně 4)
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· Evropský katalog odpadů
18 01 06 Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

· Kontaminované obaly:
· Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.

* 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.

· Zvláštní označení určitých přípravků:
Obsahuje dibenzoylperoxid. Může vyvolat alergickou reakci.

· Národní předpisy:
· Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) podle REACH, čl. 57

84-69-5 diisobutyl phthalate

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

· Relevantní věty R
61 Může poškodit plod v těle matky.
62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.

· 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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