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

· Obchodní označení: Xantalgin select, Xantalgin crono
· Použití látky / přípravku Materiál dentálních náhrad tvarovaný ve formách

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

· Obor poskytující informace:
Anne Wetzel
Tel.: +49 2133 51-8220 / Fax: +49 2133 51-3420
e-mail: anne.wetzel@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
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: - 
· Obsažené nebezpečné látky:

68855-54-9 Kieselguhr, soda ash flux-calcined 50-75%
14807-96-6 Talc (Mg3H2(SiO3)4) 5-10%
16919-27-0 dipotassium hexafluorotitanate Xn, Xi; R 22-37-41-43 1-3%

1309-48-4 magnesium oxide 0-5%
· Dodatečná upozornění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

4 První pomoc
· Při nadýchání:  Přívod čerstvého vzduchu,při obtížích vyhledat lékaře.
· Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
· Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem.
· Při požití:
Vyplachovat ústa a bohatě zapíjet vodou.
Ihned se informovat u lékaře.

5 Opatření pro zdolávání požáru
· Doporučené hasící prostředky:
CO2,hasící prášek nebo vodní paprsky. Větší ohně zdolat vodními paprsky nebo pěnou obsahující
alkohol.

· Zvláštní nebezpečí vzniklé působením látky, produktů spalování nebo vzniklých plynů:
Při zahřátí nebo v případě požáru se mohou vytvářet jedovaté plyny.

· Zvláštní ochranná výstroj: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
(pokračování na straně 2)
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· 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.
· 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:
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: 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.

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

· Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.
Před přestávkami a po práci umýt ruce.

· Ochrana dýchacího ústrojí: Není nutné.
· Ochrana rukou: Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.

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

· Pro trvalý kontakt při použití bez zvýšeného nebezpečí poranění (např. laboratoř) jsou
vhodné rukavice z následujícího materiálu:
Rukavice z PVC nebo PE
přírodní kaučuk (latex)

· Ochrana očí: Safety glasses
· Ochrana těla: Lehké ochranné oblečení

 CZ
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9 Fyzikální a chemické vlastnosti
· Všeobecné údaje

· Forma: Pevné
· Barva: Podle označení produktu
· Zápach: Aromatický

· Změna stavu
· Bod tání/rozmezí tání: Není určeno.
· Teplota (rozmezí teplot) varu: Není určena.

· Bod vzplanutí: Nedá se použít.
· Samovznícení: Produkt není samozápalný.
· Nebezpečí exploze: U produktu nehrozí nebezpečí exploze.
· Hustota: Není určena.
· Hustota sypatelnosti: 250-500 kg/m3

· Rozpustnost ve / směsitelnost s
· vodě: Nerozpustná.

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: - 

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.
Guinea-Pig Maximisation Test (OECD 406): negative

· Doplňující toxikologická upozornění:
The product contains no relevant dust particles (particel size > 100 micrometer) because the surface
of the kieselguhr is coated with paraffin wax.

* 13 Pokyny k likvidaci
· Produkt:

· Doporučení:
Recyklaci projednat s výrobcem.
Odstranění podle příslušných předpisů.

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

 CZ
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* 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:
Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.
Produkt není nutno označovat na základě výpočtů "všeobecných zařazovacích směrnic ES pro
přípravky", dle posledního platného znění.

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
22 Zdraví škodlivý při požití.
37 Dráždí dý chací orgány.
41 Nebezpečí vážného poškození očí.
43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

· 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   
 CZ


