
KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU 
(Dyrektywa Rady Europy nr 2001/58/EEC,  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
3 lipca 2002 r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego)
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1. Identyfikacja substancji/preparatu oraz producenta/importera lub dystrybutora
1.1 Nazwa handlowa produktu: ZETALABOR
1.2 Zamierzone zastosowania: Silikon do dodatkowych zastosowań w laboratoriach stomatologicznych.  
1.3 Wytwórca: ZHERMACK S.p.A. via Bovazecchino, 100-45021- Badia Polesine (RO) WŁOCHY
1.4 Dystrybutor/importer: ZHERMAPOL Sp. z o.o.
1.5 Adres: Augustówka 14                   02-981 Warszawa
1.6 Tel.: +48 22  858 82 72 1.7 Fax: +48 22 642 07 14 1.8 E-mail: zhermapol@zhermapol.pl
1.9 Telefon bezpieczeństwa: +48 602 738 510 1.10 Informacja opracowana przez:   A. Cegliński

2. Skład i informacja o składnikach
2.1 Charakterystyka chemiczna: 
Informacja o składnikach niebezpiecznych
Nie zawiera substancji niebezpiecznych w rozumieniu obowiązujących przepisów

3. Identyfikacja zagrożeń:
Nie napotkano szczególnych zagrożeń podczas normalnego stosowania produktu.
Kontakt z oczyma może powodować lekkie problemy połączone z miejscowym zaczerwienieniem.

4. Pierwsza pomoc:
4.1 Informacja ogólna: 
4.2 Przy wdychaniu: Przewietrzyć pomieszczenie
4.3 Przy kontakcie z oczyma: Płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 10 min. 
4.4 Przy kontakcie z skórą: Miejsce kontaktu bezzwłocznie zmyć przy użyciu mydła i wody. 
4.5 Po spożyciu: Spowodować wymioty. WEZWAĆ NIEZWŁOCZNIE POMOC MEDYCZNĄ i okazać kartę
bezpieczeństwa. Można podawać zawiesinę węgla drzewnego w wodzie, lub ciekłą parafinę. 

5. Postępowanie w przypadku pożaru
5.1 Zalecane środki gaśnicze:   woda, CO2, piana, proszki chemiczne, odpowiadające materiałom tłumiącym ogień.
               Nie należy stosować:  brak danych
5.2 Dodatkowe źródła zagrożeń:  unikać wdychania dymu
5.3 Śpecjalne środki ochrony: stosować ochrony dróg oddechowych
5.4. Inne informacje:

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1 Środki ostrożności w odniesieniu do ludzi: brak danych 
6.2 Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska: zabezpieczać wycieki przy pomocy ziemi lub piasku 
6.3 Metody czyszczenia / adsorpcji: jeżeli jest to możliwe zwrócić produkt do przerobu lub do wyeliminowania.
Produkt może być, jeżeli jest to konieczne, absorbowany przez materiały obojętne. Po uprzątnięciu wyrobu należy
dokładnie zmyć wodą materiały i pomieszczenie.

7. Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie
7.1 Postępowanie:
Instrukcje bezpiecznego posługiwania się wyrobem
Unikać kontaktu i wdychania oparów. Patrz punkt 8 poniżej. Nie jeść i nie pić podczas pracy. Zachować minimum
naturalną wentylację pomieszczenia.
7.2 Magazynowanie
Przechowywać zamknięte opakowanie w temperaturze 5o do 27oC (41 - 80oF). Zachować minimum naturalną
wentylację pomieszczenia

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.
8.1 Środki ochrony osobistej:
8.1.1 Ogólne środki ochrony: zapewnić odpowiednią wentylację w miejscach gdzie produkt jest przechowywany i/lub
przetwarzany.
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8.1.2 Środki higieny: Przechowywać odzież roboczą oddzielnie. Stosować zwykle przyjęte normy w zakresie higieny
zawodowej. 
8.1.2 Ochrona dróg oddechowych: nie ma potrzeby podczas normalnego użytkowania
8.1.3 Ochrona rąk: nie ma potrzeby podczas normalnego użytkowania
8.1.4 Ochrona oczu: nie ma potrzeby podczas normalnego użytkowania
8.1.5 Ochrona ciała: Fartuch ochronny, ubranie robocze.
8.2 Higiena w przemyśle: Wszyscy posiadający kontakt z substancją powinni stosować ogólnodostępne kremy
nawilżające.

9. Właściwości fizykochemiczne:
Badanie zgodne z:

9.1 Postać 
Stan fizyczny Pasta
Kolor Jasno szary
9.2 Zapach Bez zapachu
9.3 Wskaźnik PH: (ºC) N/A
9.4 Temperatury: 
Temperatura wrzenia 1.013 hPa Nieokreślona
Temperatura topnienia 1.013 hPa Nieokreślona 
Temperatura zapłonu N/A
Temperatura samozapłonu N/A
9.5 Palność N/A
9.6 Właściwości wybuchowe N/A
Granice wybuchowości: Dolna: (% V) N/A
                                          Górna: (% V) N/A
9.7 Właściwości utleniające N/A
9.8 Prężność par: (20 ºC) N/A
Względna gęstość par (względem
powietrza)

(20 ºC) N/A

9.9 Gęstość: (20 ºC) 1,87 g/cm3

9.10 Rozpuszczalność w wodzie: (20 ºC) Nierozpuszczalny
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach
organicznych

(ºC) N/A

9.11 Współczynnik podziału
n-oktanol/woda

N/A

9.12 Inne właściwości Brak
N/A – brak danych analitycznych – nie ma zastosowania

10 Stabilność i reaktywność: 
10.1 Rozkład termiczny: nie ulega rozkładowi w warunkach normalnych
10.2 Niebezpieczne produkty rozkładu: brak,
10.3 Reakcje niebezpieczne: brak,. 
10.4 Inne informacje

11. Informacje toksykologiczne:
Produkt nie powoduje efektów cytotoksycznych na komórkach o podkładzie L929. 

12. Informacje ekologiczne:
Stosować zgodnie z zasadami dobrych praktyk pracy, produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

13. Postępowanie z odpadami
13.1 Produkt: Nieużyty materiał nie stanowi odpadu niebezpiecznego. Powinien być usuwany zgodnie z przepisami
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). 
13.2 Opakowania: Postępować zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz. U. 2001 Nr63. poz. 638).

14. Informacje o transporcie
Nie podlega klasyfikacji jako materiał niebezpieczny w rozumieniu przepisów dotyczących transportu
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15 Informacje dotyczące przepisów prawnych:
15.1 Etykietowanie zgodne z dyrektywami EC oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r
w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173
poz. 1679): Preparat nie jest uznawany za niebezpieczny i nie wymaga znakowania zgodnego z Dyrektywą
88/379/EEC i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE zgodnie z Dyrektywą
93/42/EEC.
15.2 Składniki niebezpieczne na etykiecie: brak
15.3 Symbole bezpieczeństwa:      brak
15.1 Zagrożenie (R-phrase(s)): brak
15.2 Przeciwdziałanie (S-phrase(s)): brak
15.3 Status rejestracji: brak
15.4 Zastrzeżenia zawodowe: brak

16. Inne informacje:
Informacje dodatkowe
Informacje zawarte powyżej oparte są o nasz stan wiedzy na dzień ich opracowania. Odnoszą się wyłącznie do
wskazanego produktu i nie stanowią gwarancji jakości. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że informacje są
właściwe i wystarczające w odniesieniu do zamierzonego szczególnego zastosowania. Niniejsza Karta Bezpieczeństwa
Wyrobu Medycznego znosi i zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania. 


