
VARNOSTNI LIST

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Trgovska znamka ali
oznaka zmesi

KaVo Prophy Pearls®

-Registracijska številka
REACH

Sinonimi Jih ni.

Koda proizvoda 1.002.0342.

Datum izdaje 29-oktobra-2012

Številka verzije 1,0

Datum predelave 30-oktobra-2012

Datum zamenjave 29-oktobra-2012

Product uporaba Uporaba pri potrošniku

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Opredeljene uporabe Ni na voljo.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja Kaltenbach & Voigt GmbH

Naslov Bismarckring 39

D-88400 Biberach

Nemčija

številka telefona +49 (0) 7351 56-0

Faks +49 (0) 7351 1488

Oseba za stike Peter Fischer

številka telefona +49 (0) 175 30 57725

e-pošta peter.fischer@bayer.com

Telefonska številka za
nujne primere

+49 (0) 7351 56 4000

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Za zmes se je ocenilo in/ali testiralo njene fizične nevarnosti, nevarnosti za zdravje in za okolje in zanjo velja naslednja
razvrstitev. 

Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EGS ali 1999/45/ES s spremembami

Ta pripravek ne izpolnjuje meril za razvrstitev v skladu z direktivo 1999/45/EGS s spremembami.

Razvrstitev po uredbi (ES) št. 1272/2008 s spremembami

Ta Zmes ne izpolnjuje meril za razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 s spremembami.

Povzetek nevarnosti

Fizikalne nevarnosti Ni razvrščeno za fizične nevarnosti.

Nevarnosti za zdravje Ni razvrščeno za nevarnosti za zdravje.

Nevarnosti za okolje Ni razvrščeno glede  nevarnosti za okolje.

Specifične nevarnosti Ni na voljo.

Glavni simptomi Ni na voljo.

2.2. Elementi etikete

Oznaka v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008 s spremembami

Jih ni.Piktogrami za nevarnosti

Opozorilna beseda Jih ni.

Previdnostni stavki Zmes ne izpolnjuje meril za razvrstitev.

Stavke o nevarnosti

Preprečevanje Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

Odziv Če se iritacija veča ali pa če vztraja, poiščite zdravniško pomoč.

Shranjevanje Hraniti na suhem.

Odstranjevanje Embalažo odstraniti v skladu z lokalnimi, krajevnimi, državnimi in mednarodnimi predpisi.
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Dodatni podatki za nalepko Ne pride v poštev.

2.3. Druge nevarnosti Ni dodeljen.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2. Zmesi

OpombeIndeksna št.Št. registracije REACHŠt. CAS /št. ES%Kemično ime

Splošne informacije

Razvrstitev: DSD: -

-CLP:

#--7789-75-5
232-188-7

Calcium Fluoride <= 0,5

RPO: Uredba št. 1272/2008.
DSD: Direktiva 67/548/EGS.
PBT: obstojna, bioakumulativna in strupena snov.
vPvB: zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.
#: Za to snov obstaja(jo) mejno(e) vrednost(i) za izpostavljenost na delovnem mestu v Skupnosti.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

Splošne informacije Ni na voljo.

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihavanje Če se simptomi razvijejo ali trajajo dalj časa, poiščite zdravniško pomoč. 

Stik s kožo Če se iritacija veča ali pa če vztraja, poiščite zdravniško pomoč. 

Stik z očmi Takoj začnite izpirati oči z veliko količino vode in vztrajajte vsaj 15 minut. Odstranite kontaktne
leče, če jih prizadeti ima in če to lahko storite brez težav. Če se iritacija veča ali pa če vztraja,
poiščite zdravniško pomoč. 

Zaužitje Če pride do simptomov, poiskati zdravniško pomoč. 

4.2. Najpomembnejši simptomi
in učinki, akutni in zapozneli

Ni na voljo.

4.3. Navedba kakršne koli
takojšnje medicinske oskrbe in
posebnega zdravljenja

Ni na voljo.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

Splošne požarne nevarnosti Ni na voljo.

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za
gašenje

Uporabljati gasilna sredstva, ki ustrezajo snovem v bližini. 

Neprimerna sredstva za
gašenje

Ne uporabljajte vodnega curka.

5.3. Nasvet za gasilce

Posebna varovalna
oprema za gasilce

Gasilci morajo biti oblečeni v popolna zaščitna oblačila, vključujoč samostojen dihalni aparat. 

Posebni gasilski postopki Hladite vsebnike/cisterne(rezervoarje) z razpršeno vodo. 

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Za neizučeno osebje Odstranite odvečno osebje.

Za reševalce Ni na voljo.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi Niso potrebni posebni okoljevarstveni ukrepi. 

6.3. Metode in materiali za
zadrževanje in čiščenje

Ustavite tok snovi, če gre brez tveganja. Ko je izdelek odstranjen, področje sprati z vodo. Za
odstranjevanje odpadkov, glej odsek 13 varnostnega lista. 

6.4. Sklicevanje na druge
oddelke

Za osebno zaščito glej točko 8 varnostnega lista. Za odstranjevanje odpadkov, glej odsek 13
varnostnega lista. 

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno
ravnanje

Pri rokovanju/skladiščenju bodite pazljivi. 
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7.2. Pogoji za varno
skladiščenje, vključno z
nezdružljivostjo

Hraniti na suhem. Hraniti v originalnem, tesno zaprtem vsebniku. Skladiščiti v skladu z lokalnimi,
krajevnimi, državnimi in mednarodnimi predpisi. 

7.3. Posebne končne uporabe Ni na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu

EU. Okvirne mejne vrednosti iz direktiv 91/322/EGS, 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU
VrednostVrstaKomponente

TWACalcium Fluoride 
(7789-75-5)

2,5 mg/m3

Biološke mejne vrednosti Za sestavino(e) ni podatkov o mejah biološke izpostavljenosti. 

Priporočeni postopki
spremljanja

Držati se standardnih postopkov za nadzor. 

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzorNavadna ventilacija je ponavadi zadovoljiva. 

Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Zaščita za oči / obraz Običajno ni potrebno.

Zaščita kože

- Zaščita rok Običajno ni potrebno.

- Drugo Osebno zaščitno opremo izbrati v skladu s standardi CEN in po dogovoru z dobaviteljem osebne
zaščitne opreme. 

Zaščita dihal Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati
primerne odobrene respiratorje. 

Toplotne nevarnosti Ni na voljo.

Higienski ukrepi Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. 

Nadzor izpostavljenosti okolja Ni na voljo.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Izgled

Agregatno stanje Trdna snov.

Oblika Trdna snov.

Barva Ni na voljo.

Vonj Ni na voljo.

Pragovna vrednost za vonj Ni na voljo.

pH Ne pride v poštev.

Tališče/ledišče Ni na voljo.

Začetno vrelišče in območje vrelišNi na voljo.

Plamenišče Ne pride v poštev.

Hitrost izparevanja Ne pride v poštev.

Vnetljivost (trdna snov, plin) Ne pride v poštev.

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti

Meja vnetljivosti - spodnja
(%)

Ni na voljo.

Meja vnetljivosti - zgornja
(%)

Ni na voljo.

Parni tlak Ne pride v poštev.

Parna gostota Ne pride v poštev.

Relativna gostota Ni na voljo.

Topnost Ni na voljo.

Porazdelitveni koeficient
(n-oktanol/voda)

Ni na voljo.

Temperatura razpada Ni na voljo.

Viskoznost Ne pride v poštev.

Eksplozivne lastnosti Ni na voljo.
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Oksidativne lastnosti Ni na voljo.

9.2. Drugi podatki Ustreznih dodatnih podatkov ni na voljo. 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost Ni znano.

10.2. Kemijska stabilnost Snov je pod običajnimi pogoji obstojna. 

10.3. Možnost poteka nevarnih
reakcij

Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane. 

10.4. Pogoji, ki se jim je treba
izogniti

Pod običajnimi razmerami ne.

10.5. Nezdružljivi materiali Ni na voljo.

10.6. Nevarni produkti
razgradnje

Ni na voljo.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

Splošne informacije Ni na voljo.

Podatki o možnih načinih izpostavljenosti

Zaužitje Ni na voljo.

Vdihavanje Ni po predpisih.

Stik s kožo Ni na voljo.

Stik z očmi Ni na voljo.

Simptomi Ni na voljo.

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

Ni dostopnih podatkov.akutna strupenost

Jedkanje/draženje kože Ni na voljo.

Resna poškodba
oči/razdraženost:

Ni na voljo.

Respiratorna preobčutljivost Ni na voljo.

Senzitizacija kože Ni na voljo.

Mutagenost zarodnih celic Ni na voljo.

Rakotvornost Ni na voljo.

Strupenost za razmnoževanje Ni na voljo.

Toksičnost za specifični ciljni
organ  po enkratni
izpostavljenosti

Ni na voljo.

Toksičnost za specifični ciljni
organ po ponavljajoči se
izpostavljenosti

Ni na voljo.

Nevarnost vdiha Ni na voljo.

Podatki o primerjavi med
zmesjo in snovjo

Ni na voljo.

Drugi podatki Ta proizvod nima znanega negativnega učinka na človeško zdravje.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1. Strupenost Ni pričakovati, da snov bila škodljiva za vodna bitja.

12.2. Obstojnost in
razgradljivost

O razgradljivosti tega izdelka ni podatkov. 

12.3. Zmožnost kopičenja v
organizmih

Ni na voljo.

Porazdelitveni koeficient
n-oktanol/voda (log Pow)

Ni na voljo.

Biokoncentracijski faktor (BCF) Ni na voljo.

12.4. Mobilnost v tleh Ni na voljo.

12.5. Rezultati ocene
PBT in vPvB

Ni snov ali zmes PBT ali vPvB.

12.6. Drugi škodljivi učinki Ni na voljo.
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ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Preostali odpadki Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. Prazni kontejnerji ali linijske ladje lahko vsebujejo nekaj
ostankov izdelka. To snov in embalažo zanjo je treba odstranjevati na varen način (glejte:
Navodila za odstranjevanje). 

Kontaminirana embalaža Prazne posode je treba dostaviti pooblaščeni osebi za ravnanje z odpadki na recikliranje ali
odlaganje. 

EU šifra odpadka Kodo je treba odpakom pripisati po posvetu med uporabnikom, proizvajalcem in podjetjem za
odstranjevanje odpadkov. 

Metode/podatki za
odstranjevanje

Zbrati in reklamirati ali odstraniti v zatesnjenih vsebnikih na odobrenem odlagališču za odpadke. 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

ADR
Po predpisih ni nevarno blago.

RID
Po predpisih ni nevarno blago.

ADN
Po predpisih ni nevarno blago.

IATA
Po predpisih ni nevarno blago.

IMDG
Po predpisih ni nevarno blago.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Odredbe EU

Uredba (ES) št. št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, Dodatek I

Ni navedeno.

Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, Dodatek II

Ni navedeno.

Uredba (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih osnaževalih, Dodatek I s popravki

Ni navedeno.

Uredba (ES) št. 689/2008 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Dodatek I , Del 1 z dopolnili

Ni navedeno.

Uredba (ES) št. 689/2008 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga I , del 2 z dopolnili

Ni navedeno.

Uredba (ES) št. 689/2008 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga I , del 3 z dopolnili

Ni navedeno.

Uredba (ES) št. 689/2008 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga V z dopolnili

Ni navedeno.

Uredba (ES) št. 166/2006 Priloga II Register za sproščanje in prevoz osnaževal

Ni navedeno.

Uredba (ES) št. 1907/2006, REACH Člen 59(1) Seznam kandidatov po sedanji objavi ECHA

Ni navedeno.

Avtorizacije

Uredba (ES) št. Uredba (ES) št. 1907/2006  Priloga XIV Seznam snovi ki so predmet avtorizacije

Ni navedeno.

Omejitve uporabe

Uredba (ES) št. Uredba (ES) št. 1907/2006  Priloga XVII s popravki Snovi , za katero velja omejitev za trženje in uporabo

Ni navedeno.

Direktiva 2004/37/ES o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim snovem pri delu

Ni regulirano.

Uredba 92/85/(ES: za varnost in zdravje nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo.

Ni regulirano.

Druge uredbe EU

Uredba 96/82/ES (Seveso II) o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, ki vključujejo nevarne snovi

Ni regulirano.
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Direktiva 98/24/ES o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.

Ni regulirano.

Direktiva Sveta 94/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu

Ni regulirano.

Drugi predpisi: Proizvod je razvrščen in označen v skladu z direktivami ES ali odgovarjajočih nacionalnih zakonih.
Ta varnostni list je v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 1907/2006. 

Nacionalne uredbe Ni na voljo.

15.2. Ocena kemijske varnosti Za to snov se ocene kemijske varnosti ni izvedlo. 

ODDELEK 16: Drugi podatki

Seznam kratic Ni na voljo.

Sklici Ni na voljo.

Podatki o metodi vrednotenja,
ki vodi k uvrstitvi mešanice

Ni na voljo.

Popolno besedilo H-izjav ali
R-stavkov v oddelkih 2 do 15

Jih ni.

informacija o spremembi Identifikacija izdelka in podjetja: Identifikacija izdelka in podjetja 

Informacija o usposabljanju Ni na voljo.

Demanti Podatki na varnostnem listu temeljijo na dosedanjih najboljših spoznanjih in izkušnjah, ki so
trenutno na voljo. 

SDS SLOVENIAIme materiala: KaVo Prophy Pearls®

1.002.0342.    Żtevilka različice: 1,0    Datum predelave: 30-oktobra-2012    Datum izdaje: 29-oktobra-2012 6 / 6


