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KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 
(podstawa: Rozporz ądzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 18 
grudnia 2006 ws. REACH))  

Woski dentystyczne  
Data: 2014-09-17 Data ostatniej aktualizacji:  Wydanie: I 
 

1. Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz produce nta/importera lub dystrybutora  

1.1. Identyfikacja mieszaniny 
Nazwa handlowa:  Wosk dentystyczny  
Wzór chemiczny:  nie dotyczy 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszanin y  

Zastosowania zidentyfikowane: Wosk modelowy w płytkach / Wosk do ustawiania zębów. Stosowany do prac 
protetycznych. Preparat przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego w pracowniach protetycznych. Wyrób 
medyczny zgodnie z Dyrektywą 93/46/EWG 

1.3. Dane dotycz ące dostawcy Karty Charakterystyki: 
Nazwa i adres firmy: Zhermapol Sp. z o.o; 02-981 Warszawa ul. Augustówka 14  
Numer telefonu:  +48 22  858 82 72;  
Numer faxu:  +48 22 642 07 14;  
E-mail:  biuro@zhermapol.pl 
Telefon alarmowy:  +48 602 738 510 

Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakter ystyki:  Andrzej Cegliński, 
 e-mail:andrzej.ceglinski@zhermapol.pl 
 

2. Identyfikacja zagro żeń: 

2.1. Klasyfikacja mieszaniny  

Klasyfikacja zgodnie z Rozporz ądzeniem (WE) nr 1227/2008 [UE-GHS/CLP] 
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna.  

2.2. Elementy etykiety 

Nie dotyczy 

Piktogramy : Nie dotyczy 
Hasło ostrzegawcze: Nie dotyczy  
Zwrot(-y) określający(-e) rodzaj zagrożenia: Brak 
Zwrot(-y) określający(-e) środki ostrożności: Brak 
Uzupełniające zwroty określające rodzaj zagrożenia 
Brak 

Inne zagro żenia 
Wosk w postaci stałej nie stanowi zagrożenia. Wosk płynny z uwagi na podwyższoną temperaturę może powodować 
lekkie oparzenia. 

3. Skład i informacja o składnikach mieszaniny : 
 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 
Mieszanka węglowodorów i wosków 

parafinowych 

 

 

Nr CAS 8002-74-2 - <99% 

Nr WE 232-315-6 

Nr Indeksu - 

Pełne brzmienie zwrotów H i R podane jest w punkcie 16 

4. Środki pierwszej pomocy : 
 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Porady ogólne 
Wosk w postaci stałej nie stanowi zagrożenia. Wosk płynny z uwagi na podwyższoną temperaturę może powodować 
lekkie oparzenia.   
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W przypadku wdychania 
Nie dotyczy 

W przypadku kontaktu ze skór ą 
W przypadku kontaktu z substancją w stanie płynnym, szybko schłodzić zimną wodą. Nie odrywać od skóry 
stwardniałej substancji. Skaleczenia zakryć jałowym opatrunkiem i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. 

W przypadku kontaktu z oczami 
Dokładnie wypłukać oczy dużą ilością wody przy otwartych powiekach przez co najmniej 10 minut. Skonsultować się 
z lekarzem.  

W przypadku połkni ęcia 
Wypłukać usta wodą – nie wymaga się podjęcia dalszych kroków. 

4.2. Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia 

Materiał w formie stałej: kontakt ze skórą: długotrwała lub powtarzająca się ekspozycja może powodować 
podrażnienie, zaczerwienienie i wysypkę. 

Kontakt z oczami:  może spowodować podrażnienie i zaczerwienienie 

Połknięcie:  może spowodować ból brzucha, nudności i wymioty 

Materiał w formie płynnej: kontakt ze skórą: może powodować zaczerwienienie i oparzenia 

Kontakt z oczami: może powodować oparzenia.  

Zainhalowanie: Opary mogą podrażniać drogi oddechowe, wywołać kaszel i ból głowy. 

4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego post ępowania z 
poszkodowanym 
Brak dostępnych danych 

5. Postępowanie w przypadku po żaru : 
 

5.1. Środki ga śnicze 

Odpowiednie środki ga śnicze 
Piana, proszek ABC, proszek BC, dwutlenek węgla. 

Niebezpieczne środki ga śnicze  
woda, 

5.2. Szczególne zagro żenia 

Przy spalaniu mogą się wydzielać: tlenek węgla i dwutlenek węgla. 

5.3. Środki ochrony indywidualnej dla stra żaków 
W razie konieczności stosować niezależny aparat oddechowy i pełne ubranie ochronne. 

5.4. Dalsze informacje 
W przypadku pożaru przenieść opakowania z woskiem w bezpieczne miejsce.  

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 

6.1. Indywidualne środki ostro żności i wyposa żenie ochronne 
Nie wdychać oparów ciekłego wosku. Stosować ubranie ochronne, rękawice ochronne, okulary ochronne lub ochrona 
twarzy.   

6.2. Środki ostro żności w odniesieniu do środowiska 
Usunąć źródła zapłonu, zabezpieczyć studzienki ściekowe. Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeśli to 
bezpieczne. Unikać wprowadzania wosku do kanalizacji. 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania ska żenia 
Poczekać na schłodzenie się materiału a następnie usunąć go w sposób mechaniczny. Przechowywać w 
zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. Usuwać jako odpad komunalny.  

6.4. Odniesienie do innych sekcji 
Usuwanie – patrz Sekcja 13 

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie  
 

7.1. Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania   
Podgrzanie produktu może doprowadzić do wydzielenia się łatwopalnych oparów.  Nie palić tytoniu. Unikać kontaktu 
z drogami oddechowymi, skórą i oczami.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich  wzajemnych 
niezgodno ści 
Przechowywać w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w 
temperaturze nie przekraczającej 30oC, z dala od źródeł ognia i promienników ciepła.  
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7.3. Szczególne zastosowanie(-a) ko ńcowe 
Wyrób medyczny wg Dyrektywy 93/42/EEC. Prace pomocnicze przy wykonywaniu  protez dentystycznych 

8. Kontrola nara żenia i środki ochrony indywidualnej.  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli 

Warto ści dopuszczalnych st ężeń: (Rozp. MIPS z 29 listopada 2002 r.: Dz. U. Nr 217, poz1833, zm. Rozp. MGiP z 
10 października 2005 r.; Dz. U. Nr 212 poz. 1769, zm. Rozp. MIPS z 30 sierpnia 2007 r.; Dz. U. Nr. 161, poz 1142) 
 

Nazwa substancji Nr. CAS NDS 
(mg/m 3) 

NDSCh 
(mg/m 3) 

- - - - 
 

Zalecenia dotycz ące kontroli nara żenia środowiskowego oraz metodyki pomiarów:  
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 

dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645), 

UWAGA:  Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z 
uwzględnieniem stężenia met akrylanu metylu występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz 
czynności wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie 
jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony. 
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież posiadały 
właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.  
Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników należy przeprowadzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych dla celów 
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69/1996r. poz 332 ze zmianami Dz. U. Nr 37/2001r. poz. 451) 
PN-92/Z-04113/09 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości związków akrylowych. Oznaczanie metakrylanu 
metylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. 

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) 

8.2. Kontrola nara żenia:  

Stosowane techniczne środki  kontroli  
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Myć ręce przed posiłkiem i bezpośrednio po stosowaniu preparatu. 

Sprzęt ochrony osobistej 

Ochrona dróg oddechowych 
Nie jest wymagane przy sprawnej wentylacji pomieszczenia oraz czynnej wentylacji stanowiskowej podczas pracy z 
mieszaniną.   

Ochrona oczu lub twarzy 
 Okulary ochronne lub ochrona twarzy. Sprzęt ochronny powinien spełniać wymagania normy EN 166. 

Ochrona skóry 
Stosować  rękawice ochronne. Rękawice powinny być poddane przeglądowi przed użyciem. Stosować właściwą 
technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnętrznej powierzchni rękawic) aby uniknąć kontaktu skóry z 
preparatem. Usuwanie zanieczyszczonych rękawic zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz 
odpowiednimi przepisami.  

Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację Dyrektywy 89/686/EWG i normy EN 374 

Ochrona ciała  
Ubranie ochronne, fartuch ochronny. 

9. Właściwo ści fizyczne i chemiczne : 
 

9.1 Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych 

a) Posta ć:    Ciało stałe  w rożnych formach i różowym kolorze 
b) Zapach:    Typowy dla wosków. 
c) Próg zapachu:   Brak danych 
d) Wska źnik PH:   Nie dotyczy 
e)Temperatura krzepni ęcia:  Nieokreślona 
f) Temperatura wrzenia:    Nieokreślona 
g)Temperatura zapłonu:    >210oC 
h)Szybko ść parowania:   Brak danych 
i) Palno ść:    Nieokreślona 
j) Granice wybuchowo ści : 
Górna :     Nieokreślona. 
Dolna :    Nieokreślona 
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k)Prężność par:    Nieokreślona 
l) Gęsto ść par wzgl. powietrza:  Nieokreślona 
m) Gęsto ść wzgl ędna  
w 20oC    Nieokreślona 
n) Rozpuszczalno ść w wodzie : nierozpuszczalny  
o) Współczynnik podziału:  Brak danych 
p) Temperatura samozapłonu:  Brak danych 
q) Temperatura rozkładu:   Nieokreślona 
r) Lepkość:    Brak danych 
s) Właściwości wybuchowe:  Brak danych 
t) Właściwości utleniające:  Brak danych 

9.2. Inne informacje dotycz ące bezpiecze ństwa 
Temperatura topnienia zależna od typu: 54-69°C 

10. Stabilno ść i reaktywno ść: 
 

10.1 Reaktywno ść 
Brak dostępnych danych  

10.2. Stabilno ść chemiczna  
Produkt stabilny w normalnych warunkach użytkowania.  

10.3. Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji 
Brak podczas normalnego i zgodnego z przeznaczeniem zastosowania.. 

10.4 Warunki których nale ży unika ć 
Źródła ciepła, promieniowanie słoneczne. 

10.5. Materiały niezgodne 
Brak danych. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie powstają podczas właściwego używania. 

11. Informacje toksykologiczne :: 
 

11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  

Toksyczno ść ostra: 
Droga pokarmowa: LD50 doustnie (szczur) > 15 000 mg/kg  
Skóra: brak danych  

Oddziaływanie żrące/dra żniące na skór ę 
Wosk w formie stałej nie powoduje podrażnień. Po rozgrzaniu do postaci płynnej może powodować lekkie oparzenia.   

Poważne uszkodzenie oczu/działanie dra żniące na oczy 
Nie drażni.  

Działanie uczulaj ące na drogi oddechowe lub skór ę 
Nie działa uczulająco na drogi oddechowe i skórę.  

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Nie zawiera składników uznanych za działające mutagennie wg międzynarodowych kryteriów.   

Rakotwórczo ść 
IARC: Żaden ze składników tego preparatu obecny w ilości powyżej 0,1% nie został określony przez IARC jako 

prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi. 

Szkodliwe działanie na rozrodczo ść 
Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narz ądy docelowe – nara żenie jednorazowe 
Drogi oddechowe – opary mogą powodować podrażnienie 

Działanie toksyczne na narz ądy docelowe – nara żenie powtarzane 
Brak dostępnych danych wskazujących na zagrożenie.  

Zagro żenia spowodowane aspiracj ą 
Brak dostępnych danych wskazujących na zagrożenie.  

Potencjalne skutki zdrowotne 
Wdychanie 
Opary mogą powodować podrażnienia nosa z możliwością wystąpienia kataru, a także gardła z kaszlem w niektórych 
przypadkach, zwłaszcza u osób o szczególnie wrażliwym układzie oddechowym. Może powodować podrażnienia. 
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Spożycie 
Umiarkowane podrażnienie jamy ustnej, gardła, przełyku i żołądka, nudności, torsje, biegunka, zawroty głowy, 
senność. 

Skóra 
Możliwe lekkie oparzenia w skutek wysokiej temperatury w postaci pieczenia i zaczerwienienia. Przy bardzo wysokiej 
temperaturze możliwe oparzenia II  stopnia. 

Oczy  
Opary mogą wywoływać łzawienie, uczucie pieczenia oraz zaczerwienienie spojówek.  

Informacje dodatkowe  
Brak dostępnych danych 

12. Informacje ekologiczne : 
 

12.1. Toksyczno ść 
Toksyczność: w przypadku właściwego wprowadzenia do odpowiednich oczyszczalni biologicznych, nie istnieje 
ryzyko wystąpienia zakłóceń. Produkt może być w znacznym zakresie rozdzielany w sposób mechaniczny. 

12.2 Trwało ść i zdolno ść do rozkładu 
Brak dostępnych danych 

12.3. Zdolno ść do bioakumulacji 
Brak dostępnych danych 

12.4. Mobilno ść w glebie 
Brak dostępnych danych 

12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB 
Brak dostępnych danych 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Brak dostępnych danych 

13. Postępowanie z odpadami  
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Należy przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z 
późniejszymi zmianami Dz. U. 2002 Nr 41, poz. 365; Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671)oraz przepisów ustawy z 
dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 Nr63. poz. 638 z późniejszymi 
zmianami). 

Wyrób 
Niezużyty wosk nie jest odpadem niebezpiecznym i może być usuwane przez firmę uprawnioną do odbioru odpadów. 

Zanieczyszczone opakowania 
Opakowanie stanowi odpad i może być usuwane przez firmę uprawnioną do odbioru odpadów.   

Kod odpadu: wg Rozporządzenia MŚ z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112, 
poz. 1206) 
Wyrób: 18 01 07 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej. Chemikalia w tym odczynniki 
chemiczne  
Opakowanie: 18 01 04  Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej. Inne odpady 

14. Informacje dotycz ące transportu  
 

Nie podlega przepisom przewozowym  w zakresie substancji niebezpiecznych.  
Prawidłowa nazwa przewozowa: - 
Klasa niebezpieczeństwa w transporcie ADR (drogowy), RID (kolejowy), ICAO/IATA (lotniczy), IMDG (morski): - 
Grupa pakowania: - 
Numer UN: - 
Kod ograniczeń przewozu przez tunele: - 
Numer rozpoznawczy zagrożenia: - 

 15. Informacje dotycz ące przepisów prawnych  
 

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzenia (WE) Nr. 648/2004 

15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla mieszaniny 
Inne przepisy 

Wykorzystane przepisy prawne: 
a) Rozporządzenie WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 

REACH i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, Dziennik urzędowy Unii Europejskiej L396 z dnia 30 
grudnia 2006 r. 
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b) Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. 01.11 poz 84, z 
późniejszymi zmianami 

c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie kart charakterystyk (Dz. U. 2007, Nr 
215, poz. 1588)  

d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz 
z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. 05.201.1675, z późniejszymi zmianami) 

e) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 
preparatów chemicznych (Dz. U. 03.171.1666) oraz Rozporządzenie Ministra Ministra Zdrowia z dnia 29 
października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 
preparatów chemicznych (Dz. U. 04.243.2440) 

f) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr. 112, 
poz1206) 

g) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia 
człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne (Dz. U. 03.52.467) 

h) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakupów lub warunków 
produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających 
ich produktów (Dz. U. 04.168.1762, wraz z późniejszymi zmianami) 

Oznakowanie opakowań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. 03.173.1679 ze zmianami 
Dz. U. 2004.260.2595) 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego 
Brak dostępnych danych 

16. Inne informacje  
 
Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 
listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. 07.215.1588) 
Dane umieszczone w karcie charakterystyki odnoszą się wyłącznie do wskazanych w punkcie 1 preparatów oraz ich 
zastosowań. Zostały opracowane na podstawie kart charakterystyk składników preparatu dostarczonych przez ich 
dostawców, internetowych baz danych, najnowszej literatury i aktualnych norm prawnych. Zostały zebrane pod 
kątem wymagań bezpieczeństwa i nie stanowią gwarancji właściwości produktów, których dotyczą.  
W przypadku, gdy zastosowanie preparatu jest inne niż wskazane w punkcie 1, odpowiedzialność za bezpieczne 
stosowanie preparatu spada na użytkownika. Proponuje się osobom korzystającym z powyższych informacji 
przeprowadzenie własnej oceny, czy przedstawione informacje są odpowiednie i wystarczające dla ich zastosowań 
preparatów. 

Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy z racji wykonywania zawodu mają 
kontakt z preparatem o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wymienionych w niniejszej karcie charakterystyki. 


