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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji /mieszaniny i  identyfikacja
przedsi biorstwa

· 1.1 Identyfikator produktu
· Nazwa handlowa: FotoDent tray 385/405 nm
· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

odradzane
Brak dost pnych dalszych istotnych danych

· Zastosowanie substancji / preparatu
Material based on methacrylate resin for DLP-systems for the manufacturing of custom trays

· 1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki
· Producent/Dostawca:

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax.: 02303 / 8807-55

· Komórka udzielaj ca informacji:
Department Research & Development
Fax.: +49 2303 / 8807-562
Email: sicherheitsdatenblatt@dreve.de

· 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Tel.: +49 211/797-3350
Plant Fire Department Henkel

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro
· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
· Klasyfikacja zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS05 dzia anie ce

Eye Dam. 1 H318 Powoduje powa ne uszkodzenie oczu.

GHS07

Skin Sens. 1 H317 Mo e powodowa  reakcj  alergiczn  skóry.

Aquatic Chronic 3 H412 Dzia a szkodliwie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki.
· 2.2 Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
· Piktogramy okre laj ce rodzaj zagro enia

GHS05 GHS07

· Has o ostrzegawcze Niebezpiecze stwo
· Sk adniki okre laj ce niebezpiecze stwo do etykietowania:

2-Propenoic acid, reaction product with Pentaerythrite
1,4 Butanediol dimethacrylate

(ci g dalszy na stronie 2)
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tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfanu
Pigment paste

· Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia
H318 Powoduje powa ne uszkodzenie oczu.
H317 Mo e powodowa  reakcj  alergiczn  skóry.
H412 Dzia a szkodliwie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki.

· Zwroty wskazuj ce rodki ostro no ci
P261 Unika  wdychania py u/dymu/gazu/mg y/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unika  uwolnienia do rodowiska.
P280 Stosowa  r kawice ochronne / ochron  oczu / ochron  twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI  DO OCZU: Ostro nie p uka  wod  przez kilka

minut. Wyj  soczewki kontaktowe, je eli s  i mo na je atwo usun . Nadal
uka .

P310 Natychmiast skontaktowa  si  z O RODKIEM ZATRU /lekarzem.
P501 Zawarto  / pojemnik usuwa  zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi

/ narodowymi / mi dzynarodowymi.
· 2.3 Inne zagro enia
· Wyniki oceny w ciwo ci PBT i vPvB
· PBT: Nie nadaj cy si  do zastosowania.
· vPvB: Nie nadaj cy si  do zastosowania.

SEKCJA 3: Sk ad/informacja o sk adnikach
· 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
· Opis: Mieszanka z ni ej wymienionych sk adników z bezpiecznymi domieszkami.
· Sk adniki niebezpieczne:

41637-38-1 Ethoxylated (04) Bisphenol A Dimethacrylate
Aquatic Chronic 4, H413

50-100%

Acrylic resin
 Eye Irrit. 2, H319

10-25%

2082-81-7 1,4 Butanediol dimethacrylate
 Skin Sens. 1, H317

2,5-10%

1245638-61-2 2-Propenoic acid, reaction product with Pentaerythrite
 Eye Dam. 1, H318;  Aquatic Chronic 2, H411;  Acute Tox. 4,

H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

2,5-10%

162881-26-7 tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfanu
 Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 4, H413

2,5%

Pigment paste
 Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412

2,5%

· Wskazówki dodatkowe:
Pe na tre  przytoczonych wskazówek dotycz cych zagro  znajduje si  w rozdziale 16.

SEKCJA 4: rodki pierwszej pomocy
· 4.1 Opis rodków pierwszej pomocy
· Wskazówki ogólne: Odzie  zanieczyszczon  produktem nale y niezw ocznie usun .
· Po wdychaniu:

Dostarczy  obficie wie e powietrze i dla bezpiecze stwa wezwa  lekarza.
W przypadku utraty przytomno ci u enie i transport w stabilnej pozycji bocznej.

· Po styczno ci ze skór :
Natychmiast zmy  wod  i myd em i dobrze sp uka .
W przypadku trwa ego podra nienia skóry zg osi  si  do lekarza.

(ci g dalszy na stronie 3)
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· Po styczno ci z okiem:
Przep uka  oczy z otwart  powiek  przez kilka minut pod bie  wod  i zasi gn  porady
lekarza.

· Po prze kni ciu:
Nie powodowa  wymiotów i sprowadzi  lekarza.
Natychmiast sprowadzi  lekarza.

· 4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia
Brak dost pnych dalszych istotnych danych

· 4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
post powania z poszkodowanym
Brak dost pnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Post powanie w przypadku po aru
· 5.1 rodki ga nicze
· Przydatne rodki ga nicze:

CO2, proszek ga niczy lub strumie  wody. Wi kszy po ar zwalcza  strumieniem wody lub pian
odporn  na dzia anie alkoholu.
Zabiegi gaszenia ognia dostosowa  do otoczenia.

· rodki ga nicze nieprzydatne ze wzgl dów bezpiecze stwa: Woda pe nym strumieniem
· 5.2 Szczególne zagro enia zwi zane z substancj  lub mieszanin

Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 5.3 Informacje dla stra y po arnej
· Specjalne wyposa enie ochronne: rodki specjalne nie s  konieczne.

SEKCJA 6: Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
rodowiska

· 6.1 Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Unika  zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosi  ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenie  w bezpieczne miejsce.

· 6.2 rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska:
Nie dopu ci  do przedostania si  do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
W przypadku przedostania si  do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomi  w ciwe

adze.
Nie dopu ci  do przenikni cia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.

· 6.3 Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si  ska enia i s ce do usuwania
ska enia:
Zebra  za pomoc  materia u wi cego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materia  wi cy
kwasy, materia  wi cy uniwersalny, trociny).
Zastosowa rodek neutralizuj cy.
Materia  ska ony usun  jako odpad wg punktu 13.
Zadba  o wystarczaj ce przewietrzenie.

· 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obs ugi patrz rozdzia  7.
Informacje na temat osobistego wyposa enia ochronnego patrz rozdzia  8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdzia  13.
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SEKCJA  7:  Post powanie  z  substancjami  i  mieszaninami  oraz  ich
magazynowanie

· 7.1 rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania
Unika  zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zadba  o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unika  rozpylania.

· Wskazówki dla ochrony przeciwpo arowej i przeciwwybuchowej:
Nie s  potrzebne szczególne zabiegi.

· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotycz ce wszelkich
wzajemnych niezgodno ci

· Sk adowanie:
· Wymagania w stosunku do pomieszcze  sk adowych i zbiorników:

Chroni  przed gor cem i bezpo rednim promieniowaniem s onecznym.
· Wskazówki odno nie wspólnego sk adowania: Nie konieczne.
· Dalsze wskazówki odno nie warunków sk adowania: Zbiornik trzyma  szczelnie zamkni ty.
· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) ko cowe Brak dost pnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej
· Dodatkowe wskazówki dla wykonania urz dze  technicznych:

Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
· 8.1 Parametry dotycz ce kontroli
· Sk adniki wraz z kontrolowanymi warto ciami granicznymi zale nymi od miejsca pracy:

Produkt nie zawiera znacz cych ilo ci materia ów, których warto ci graniczne musia yby by
kontrolowane pod k tem warunków miejsca pracy.

· Wskazówki dodatkowe: Podstaw  by y aktualnie obowi zuj ce wykazy.
· 8.2 Kontrola nara enia
· Osobiste wyposa enie ochronne:
· Ogólne rodki ochrony i higieny:

Trzyma  z dala od rodków spo ywczych napojów i pasz.
Zabrudzon , nas czon  odzie  natychmiast zdj .
My  r ce przed przerw  i przed ko cem pracy.
Unika  styczno ci z oczami i skór .

· Ochrona dróg oddechowych:
Do not inhale fumes.
Przy niewystarczaj cej wentylacji ochrona dróg oddechowych.

· Ochrona r k:

kawice ochronne

Schutzhandschuhe sollten regelmäßig gewechselt werden, insbesondere nach intensiven Kontakt
mit dem Produkt. Für jeden Arbeitsplatz muss ein geeigneter Handschuh-Typ ausgewählt werden.
Materia , z którego wykonane s  r kawice musi by  nieprzepuszczalny i odporny na dzia anie
produktu / substancji / preparatu.

· Materia , z którego wykonane s  r kawice
Kauczuk nitrylowy
Da in der Praxis häufig abweichende Bedingungen auftreten, können diese Angaben nur eine
Orientierungshilfe bei der Auswahl eines geeigneten Chemiekalienhandschuhs sein. Insbesondere
ersetzen sie keine Eignungstests durch den Endverbraucher.

(ci g dalszy na stronie 5)
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Diese Empfehlung gilt nur für das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt. Bei Vermischung
mit anderen Substanzen und bei von der EN 374 abweichenden Bedingungen müssen Sie sich an
den Hersteller von CE-genehmigten Handschuhen wenden.
Wybór odpowiednich r kawic nie zale y tylko od materia u, lecz tak e od innych cech
jako ciowych i zmienia si  od producenta do producenta. Poniewa  produkt jest preparatem
sk adaj cym si  z kilku substancji, to odporno ci materia ów, z których wykonano r kawice nie
mo na wcze niej wyliczy  i dlatego te  musi by  ona sprawdzona przed zastosowaniem.

· Czas penetracji dla materia u, z którego wykonane s  r kawice
Od producenta r kawic nale y uzyska  informacj  na temat dok adnego czasu przebicia i go
przestrzega .
Czasów przebicia zgodnie z EN 16523-1:2015 nie okre la si  w warunkach praktycznych. Dlatego
te  zaleca si  maksymalny czas stosowania, który odpowiada 50 % czasu przebicia.

· Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamkni te

· Ochrona cia a: Robocza odzie  ochronna

SEKCJA 9: W ciwo ci fizyczne i chemiczne
· 9.1 Informacje na temat podstawowych w ciwo ci fizycznych i chemicznych
· Ogólne dane
· Wygl d:

Forma: ynny
Kolor: Ró ne, w zale no ci od zabarwienia

· Zapach: Charakterystyczny
· Próg zapachu: Nieokre lone.
· Warto  pH: Nieokre lone.
· Zmiana stanu

Temperatura topnienia/krzepni cia: Nie jest okre lony.
Pocz tkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia: >100 °C

· Temperatura zap onu: 91 °C
· Palno  (cia a sta ego, gazu): Nie nadaj cy si  do zastosowania.
· Temperatura palenia si : 235 °C
· Temperatura rozk adu: Nieokre lone.
· Temperatura samozap onu: Produkt nie jest samozapalny.
· ciwo ci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
· Granice niebezpiecze stwa wybuchu:

Dolna: Nieokre lone.
Górna: Nieokre lone.

· ciwo ci utleniaj ce: Nieokreslone
Nie nadaj cy si  do zastosowania.

· Pr no  par: Nieokre lone.
· sto  w 20 °C: 1,1 g/cm3

· sto  wzgl dna Nieokre lone.
(ci g dalszy na stronie 6)
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· sto  par Nieokre lone.
· Szybko  parowania Nieokre lone.
· Rozpuszczalno  w/ mieszalno  z

Woda: Nie lub ma o mieszalny.
· Wspó czynnik podzia u: n-oktanol/woda: Nieokre lone.
· Lepko :

Dynamiczna: Nieokre lone.
Kinetyczna: Nieokre lone.

· Zawarto  rozpuszczalników:
Zawarto  cia  sta ych: 0,0 %

· 9.2 Inne informacje Brak dost pnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilno  i reaktywno
· 10.1 Reaktywno Stabil
· 10.2 Stabilno  chemiczna Stabil
· Rozk ad termiczny/ warunki których nale y unika :

Chroni  przed gor cem i bezpo rednim promieniowaniem s onecznym.
Brak rozk adu przy u yciu zgodnym z przeznaczeniem.

· 10.3 Mo liwo  wyst powania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie s  znane.
· 10.4 Warunki, których nale y unika Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 10.5 Materia y niezgodne: Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 10.6 Niebezpieczne produkty rozk adu: Niebezpieczne produkty rozk adu nie s  znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
· 11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych
· Toksyczno  ostra W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione.
· Istotne sklasyfikowane warto ci LD/LC50:

1245638-61-2 2-Propenoic acid, reaction product with Pentaerythrite
Ustne LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Skórne LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)
Wdechowe LC50/4 h >5 mg/l (rat)

· Pierwotne dzia anie dra ni ce: Dzia anie Gatunek Metoda:
· Dzia anie ce/dra ni ce na skór

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione.
· Powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy

Powoduje powa ne uszkodzenie oczu.
· Dzia anie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skór

Mo e powodowa  reakcj  alergiczn  skóry.
· Dzia anie rakotwórcze, dzia anie mutagenne i szkodliwe dzia anie na rozrodczo  (CMR)
· Dzia anie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione.
· Rakotwórczo W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione.
· Szkodliwe dzia anie na rozrodczo

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione.
· Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – nara enie jednorazowe

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione.
(ci g dalszy na stronie 7)
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· Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – nara enie powtarzane
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione.

· Zagro enie spowodowane aspiracj
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
· 12.1 Toksyczno
· Toksyczno  wodna: Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 12.2 Trwa  i zdolno  do rozk adu Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 12.3 Zdolno  do bioakumulacji Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 12.4 Mobilno  w glebie Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· Skutki ekotoksyczne:
· Uwaga: Szkodliwy dla ryb.
· Dalsze wskazówki ekologiczne:
· Wskazówki ogólne:

Nie dopu ci  do przedostania si  do wód gruntowych, wód powierzchniowych b  do kanalizacji.
Nie mo e przedosta  si  w stanie nierozcie czonym lub niezneutralizowanym do cieków lub do
kolektora kanalizacyjnego.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu si  minimalnych ilo ci do pod a.
szkodliwy dla organizmów wodnych

· 12.5 Wyniki oceny w ciwo ci PBT i vPvB
· PBT: Nie nadaj cy si  do zastosowania.
· vPvB: Nie nadaj cy si  do zastosowania.
· 12.6 Inne szkodliwe skutki dzia ania Brak dost pnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Post powanie z odpadami
· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
· Zalecenie:

Nie mo e podlega  obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopu ci  do przedostania si
do kanalizacji.
Usuwanie zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

· Europejski Katalog Odpadów
HP14 Ekotoksyczne

· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotycz ce transportu
· 14.1 Numer UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA brak
· 14.2 Prawid owa nazwa przewozowa UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA brak
· 14.3 Klasa(-y) zagro enia w transporcie
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klasa brak

(ci g dalszy na stronie 8)
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· 14.4 Grupa pakowania
· ADR, IMDG, IATA brak
· 14.5 Zagro enia dla rodowiska:
· Zanieczyszczenia morskie: Nie
· 14.6 Szczególne rodki ostro no ci dla

ytkowników Nie nadaj cy si  do zastosowania.
· 14.7 Transport luzem zgodnie z za cznikiem

II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadaj cy si  do zastosowania.
· UN "Model Regulation": brak

SEKCJA 15: Informacje dotycz ce przepisów prawnych
· 15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska

specyficzne dla substancji i mieszaniny
· Rady 2012/18/UE
· Wskazane substancje niebezpieczne - ZA CZNIK I

aden ze sk adników nie znajduje si  na li cie
· Rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 ZA CZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3
· 15.2 Ocena bezpiecze stwa chemicznego:

Ocena Bezpiecze stwa Chemicznego nie zosta a przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje
Dane opieraj  si  na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okre laj  jednak w sposób ostateczny

ciwo ci produkcyjnych i nie mog  by  uzasadnieniem prawomocnych umów.
· Odno ne zwroty

H302 Dzia a szkodliwie po po kni ciu.
H315 Dzia a dra ni co na skór .
H317 Mo e powodowa  reakcj  alergiczn  skóry.
H318 Powoduje powa ne uszkodzenie oczu.
H319 Dzia a dra ni co na oczy.
H411 Dzia a toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki.
H412 Dzia a szkodliwie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki.
H413 Mo e powodowa  d ugotrwa e szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

· Wydzia  sporz dzaj cy wykaz danych: Department Research & Development
· Partner dla kontaktów: Dr. Thomas Veit, Lothar Sutor, Susanne Weber
· Skróty i akronimy:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

(ci g dalszy na stronie 9)
 PL 



strona: 9/9
Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artyku  31
Data druku: 28.02.2022 Aktualizacja: 28.02.2022Numer wersji 5

Nazwa handlowa: FotoDent tray 385/405 nm
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50.0

Acute Tox. 4: Toksyczno  ostra - droga pokarmowa – Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Dzia anie ce/dra ni ce na skór  – Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy – Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy – Kategoria 2
Skin Sens. 1: Dzia anie uczulaj ce na skór  – Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Stwarzaj ce zagro enie dla rodowiska wodnego - d ugotrwa e zagro enie dla rodowiska wodnego –
Kategoria 2
Aquatic Chronic 3: Stwarzaj ce zagro enie dla rodowiska wodnego - d ugotrwa e zagro enie dla rodowiska wodnego –
Kategoria 3
Aquatic Chronic 4: Stwarzaj ce zagro enie dla rodowiska wodnego - d ugotrwa e zagro enie dla rodowiska wodnego –
Kategoria 4
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