
  

Biztonsági adatlap 

Az EWG 91 / 155 előírásainak megfelelően 
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1 Anyag-/elkészítési- és cégmegnevezés 

 • A termék adatai 

 • Kereskedelmi név: Wiedent műanyagfogak 

  

 • Gyártó/szállító: 

    Wiedent 

    94-104 Łódź, ul. Obywatelska 187/189 

  

  ETTSZ : 1096 Budapest,Nagyvárad tér 2. Tel: 06-80-201-199 (hívható 0-24 h  ) 

 

 • Felvilágosítás kérhető: Tel.: 06 1 3709777 

  

2 Összetétel/adatok az összetevőkhöz 

 • Kémiai jellemzés 

 • Leírás: Műanyagfogak, pigmentált, kipolimerizált methacrylsavészter-copolimerből 

 

3 Lehetséges veszélyek 

 • Veszély jellege: nincs 

 Különleges veszélyek emberre és környezetre: nincs 

 

4 Elsősegélynyújtó intézkedések 

 • Általános javaslatok: Nem igényel különleges intézkedéseket. 

 • Szerrel való érintkezés után: A termék általában nem bőrirritáló hatású 

 • Lenyelve: Tartósan fennálló panaszok esetén orvost ajánlatos felkeresni. 

 

5 Tűzvédelmi intézkedések 

 • Megfelelő oltóanyag: 

 C02, poroltó vagy szórt vízsugár. Nagyobb tüzet szórt vízsugárral 

 vagy alkoholnak ellenálló habbal lehet oltani. 

 • Különleges védőfelszerelés: Nem igényel különleges intézkedéseket. 

 

6 Intézkedések az anyag véletlen kiszóródása esetén: 

 • Személyeket védő óvintézkedések: Nem szükséges 

 • Környezetvédelmi intézkedések: Nem igényel különleges intézkedéseket. 

 • Tisztítási/felitatási eljárások 

 • További megjegyzések: Veszélyes anyag nem szabadul fel. 

 

7 Kezelés és raktározás 

 • Kezelés 

 • Támpontok a biztonságos kezeléshez: Nem igényel különleges intézkedéseket. 

 • Támpontok a tűz- és robbanásveszély elkerüléséhez: Nem igényel különleges 

 Intézkedéseket. 

 • Raktározás: 

 • Raktárhelyek és tárolók iránti követelmény: Nincs különleges követelmény 

 • Támpontok együttes raktározáshoz: Nincs különleges követelmény 

 • További adatok a raktározás körülményeihez: Nincs 

 

 



8   Expozíciókorlátozás és személyi védőfelszerelés: 

• A technikai eszközök kialakításának további támpontjai: 

 Nem igényel különleges intézkedéseket. lásd 7. pont 

• Munkaterülethez kötött, ellenőrizendő határértékű összetevők: nincsenek 

  

• Személyi védőfelszerelés: Nem szükséges 

• Általános védelmi- és egészségügyi intézkedések: 

       Nincs szükség különleges intézkedésre 

     • Légzésvédelem: Nem szükséges 

       Kézvédelem: Nem szükséges  

     • Szemvédelem: Nem szükséges 

9   Fizikai és kémiai tulajdonságok  

• Forma: szilárd 

• Szín: fehéres 

• Szag: jellegzetes 

érték /terjedelem Egység Módszer  

• Állapotváltozás 

• Olvadáspont/olvadási határok                                        Nem meghatározott  

• Forráspont/forrási határok                                            Nem meghatározott  

• Lobbanáspont                                                                   Nem értelmezhető  

 

• Robbanásveszély: 

A termék nem robbanásveszélyes 

• Sűrűség:                                                                                  Nem meghatározott  

• Oldhatóság / keverhetőség 

            Vízben / vízzel:                                                                     20°C-on 0 g/1 

10   Stabilitás és reaktivitás 

- Termikus bomlás / elkerülendő körülmények: 

-  Előírásoknak megfelelő használat esetén nem bomlik.  

-  Veszélyes reakciók: Nincs ismert veszélyes reakciója 

     -      Veszélyes bomlástermékek: Nincs ismert, veszélyes bomlásterméke 

11    Adatok a termék toxikológiájához 

• Akut toxicitás: 

• Elsődleges irritációs hatás: 

• A bőrön: Nincs irritáló hatása 

 • A szemen: Nincs irritáló hatása 

• Érzékenyítés: Nem vált ki érzékenységet 

 • További toxikológiai információk: 

A terméknek szakszerű kezelés és rendeltetésszerű használat mellett tapasztalataink és a 

rendelkezésre álló információink szerint nincs egészségkárosító hatása. 

A termék az EG a készítésre vonatkozó általános előírásainak legutóbbi kiadása szerinti 

rendszerében nem besorolás-köteles. 
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12 Ökológiai adatok 

 Általános megállapítás: Nem veszélyes az élővizekre. 

13 Támpontok az ártalmatlanításhoz 

 Termék: 

 Javaslat: 

 Kisebb mennyiségben házi szeméttel együtt eltávolítható. 

 Tisztítatlan csomagolóanyag ártalmatlanítása: 

 Javaslat: Hulladékkezelése a hivatalos rendeletek szerint. 

14 Adatok a szállításhoz: 

 E osztály: - 

15 Előírások 

 Megjelölés az EWG-irányelvek alapján 

 A termék az EG-irányelvek és más általunk ismert irodalmak alapján nem 

 jelzés- és besorolás-köteles. 

16 Egyéb adatok: 

 Az adatok tudásunk mai állására támaszkodnak, de nem jelentenek a termék 

 tulajdonságaira nézve biztonságot és nem képezhetik szerződéses 

 jogviszony alapját. 

 Kapcsolattartó: Glatz Péter 

 


