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RUBRIEK 1: Iientificatie van ie stgf gf het mengsel en van ie vennggtschap/
gnierneming

· 1.1 Prgiuctiientificatie

· Hanielsnaam: Pala Polish

· UFI: TDA0-E0AM-T00V-V9MT
· 1.2 Relevant geïientificeeri gebruik van ie stgf gf het mengsel en gntraien gebruik
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· Tgepassing van ie stgf / van ie bereiiing Hulpmiddel voor de bereiding van tandprothesen

· 1.3 Details betreffenie ie verstrekker van het veiligheiisinfgrmatieblai
· Fabrikant/leverancier:
Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2, 63450 Hanau (Germany) Tel.: +49 (0)0800 4372522

· inlichtingengevenie sectgr: E-Mail: msds@kulzer-dental.com
· 1.4 Telefggnnummer vggr nggigevallen:
Emergency CONTACT (24-Hour-Number): +49 (0)6132-84463

RUBRIEK 2: Iientificatie van ie gevaren
· 2.1 Inieling van ie stgf gf het mengsel

· Inieling gvereenkgmstig Vergriening (EG) nr. 1272/2008

Asp. Tox. 1 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

· 2.2 Etiketteringselementen
· Etikettering gvereenkgmstig Vergriening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

· Gevarenpictggrammen

GHS08

· Signaalwggri Gevaar

· Gevaaraaniuiienie cgmpgnenten vggr ie etikettering:
destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie

· Gevarenaaniuiiingen
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

· Veiligheiisaanbevelingen
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
P405 Achter slot bewaren.

· 2.3 Aniere gevaren - 
· Resultaten van PBT- en zPzB-beggrieling

· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en infgrmatie gver ie bestaniielen
· 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels

· Beschrijving: - 

· Gevaarlijke bestaniielen:

CAS: 64742-47-8
EINECS: 265-149-8

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie
Acute Tox. 3, H331
Asp. Tox. 1, H304

5-10%
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
· 4.1 Beschrijving van ie eerstehulpmaatregelen

· Algemene infgrmatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na het inaiemen: Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts opzoeken
· na huiicgntact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
· Na gggcgntact:
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en aansluitend arts
consulteren.

· Na inslikken: Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk bijstand van arts inroepen.
· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelie symptgmen en effecten
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 4.3 Vermeliing van ie vereiste gnmiiiellijke meiische verzgrging en speciale behanieling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Branibestrijiingsmaatregelen
· 5.1 Blusmiiielen

· Geschikte blusmiiielen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met schuim dat tegen alcohol
bestand is bestrijden.

· 5.2 Speciale gevaren iie iggr ie stgf gf het mengsel wgrien verggrzaakt
Bij verhitting of brand is het ontstaan van vergiftige gassen mogelijk.

· 5.3 Aivies vggr braniweerlieien
· speciale beschermenie kleiing: Geen bijzondere maatregelen nodig.
· Veriere gegevens - 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het acciienteel vrijkgmen van ie stgf gf het
mengsel

· 6.1 Persggnlijke vggrzgrgsmaatregelen, beschermie uitrusting en nggiprgceiures
Persoonlijke beschermingskleding dragen.
Avoid contact with eyes and skin.

· 6.2 Milieuvggrzgrgsmaatregelen: Indringen in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.
· 6.3 Insluitings- en reinigingsmethgien en -materiaal:
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften bergen.

· 6.4 Verwijzing naar aniere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.
- 

RUBRIEK 7: Hantering en gpslag
· 7.1 Vggrzgrgsmaatregelen vggr het veilig hanteren van ie stgf gf het mengsel
Voor goede ventilatie/afzuiging op de arbeidsplaatsen zorgen.

· Infgrmatie m.b.t. brani- en gntplgffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· 7.2 Vggrwaarien vggr een veilige gpslag, met inbegrip van incgmpatibele prgiucten
· Opslag:

· Eisen ten gpzichte van gpslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.
· Infgrmatie m.b.t. gezamelijke gpslag: Niet noodzakelijk
· Veriere inlichtingen gver eisen m.b.t. ie gpslag: Geen

(Vervolg op blz. 3)
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· 7.3 Specifiek einigebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blggtstelling/persggnlijke
bescherming

· 8.1 Cgntrgleparameters
· Bestaniielen met grenswaarien iie m.b.t. ie arbeiisruimte in acht gengmen mgeten
wgrien:
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de
arbeidsplaatsen qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.
vervalt

· Aanvullenie gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· 8.2 Maatregelen ter beheersing van blggtstelling
· Persggnlijke beschermingsvggrzieningen:

· Algemene beschermings- en gezgniheiismaatregelen:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en dierenvoeder.

· Aiemhalingsbescherming: Niet noodzakelijk.
· Hanibescherming:
Controleer voor elk gebruik of de beschermende handschoenen aan de voorschriften voldoen.
recommended

· Hanischgenmateriaal
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar
ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het
product uit meerdere stoffen is  samengesteld, is de duurzaamheid van de
handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden
getest.

· Dggriringingstiji van het hanischgenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er
rekening mee.

· Vggr een langiurig cgntact van maximaal 15 minuten zijn hanischgenen uit ie
vglgenie materialen geschikt:
Butylrubber
Nitrilrubber

· Oggbescherming: Veiligheidsbril.
· Lichaamsbescherming: Lichte beschermingskleding.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· 9.1 Infgrmatie gver fysische en chemische basiseigenschappen
· Algemene gegevens

· Vggrkgmen:
· Vgrm: vloeibaar
· Kleur: wit

· Geur: benzineachtig
· Geurirempelwaarie: Niet bepaald.

· pH-waarie: Niet bepaald.

· Tgestanisveraniering
· Smelt-/vriespunt: > 40 °C
· Beginkggkpunt en kggktraject: niet bepaald

(Vervolg op blz. 4)
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· Vlampunt: 98 °C
niet bepaald

· Ontvlambaarheii (vast, gas): Niet bruikbaar.

· Ontleiingstemperatuur: Niet bepaald.

· Zelfgntbraniingstemperatuur: Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend.

· Ontplgffingseigenschappen: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.

· Ontplgffingsgrenzen:
· gnierste: Niet bepaald.
· bgvenste: Niet bepaald.

·  Stggmiruk bij 20 °C: 23 hPa

· Dichtheii bij 20 °C: 1,43 - 1,53 g/cm³
· Relatieve iichtheii Niet bepaald.
· Dampiichtheii Niet bepaald.
· Veriampingssnelheii Niet bepaald.

· Oplgsbaarheii in/mengbaarheii met:
· Water: niet resp. gering mengbaar

· Verielingscgëfficiënt: n-gctangl/water: Niet bepaald.

· Viscgsiteit
· iynamisch: Niet bepaald.
· kinematisch: Niet bepaald.

· Oplgsmiiielgehalte:

· Gehalte aan vaste bestaniielen: 0,0 %
· 9.2 Overige infgrmatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
· 10.1 Reactiviteit Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 10.2 Chemische stabiliteit

· Vggrwaarien iie te vermijien zijn: Geen ontleding bij opslag en handling volgens voorschrift.
· 10.3 Mggelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
· 10.4 Te vermijien gmstaniigheien Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 10.5 Chemisch gp elkaar inwerkenie materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 10.6 Gevaarlijke gntleiingsprgiucten: geen

· Veriere inlichtingen: - 

RUBRIEK 11: Tgxicglggische infgrmatie
· 11.1 Infgrmatie gver tgxicglggische effecten

· Acute tgxiciteit Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· Inielingsrelevantie LD/LC50-waarien:

56-81-5 glycergl

Oraal LD50 12.600 mg/kg (rat)

Dermaal LD50 >18.700 mg/kg (rabbit)

Inhalatief LC50/4 h >570 mg/l (rat)
(Vervolg op blz. 5)
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64742-47-8 iestillaten (aariglie), met waterstgf behanielie lichte fractie

Oraal LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Dermaal LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)

Inhalatief LC50/4 h >5,28 mg/l (rat)

· Primaire aanigening:
· Huiicgrrgsie/-irritatie
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· Ernstig gggletsel/gggirritatie
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· Sensibilisatie van ie luchtwegen/ie huii
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· CMR-effecten (kankerverwekkeniheii, mutageniteit en giftigheii vggr ie vggrtplanting)
· Mutageniteit in geslachtscellen
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· Kankerverwekkeniheii
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· Giftigheii vggr ie vggrtplanting
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· STOT bij eenmalige blggtstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· STOT bij herhaalie blggtstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· Gevaar bij inaieming
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

RUBRIEK 12: Ecglggische infgrmatie
· 12.1 Tgxiciteit

· Aquatische tgxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 12.2 Persistentie en afbreekbaarheii Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 12.3 Bigaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 12.4 Mgbiliteit in ie bgiem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· Veriere ecglggische infgrmatie:
· Algemene infgrmatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen

· 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beggrieling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar.

· 12.6 Aniere schaielijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies vggr verwijiering
· 13.1 Afvalverwerkingsmethgien

· Aanbeveling: Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met huisvuil gestort worden.

· Eurgpese afvalcatalggus

18 01 06* chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

· Niet gereinigie verpakkingen:
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

 NL 

(Vervolg op blz. 6)



Bladzijde: 6/7

Veiligheiisinfgrmatieblai
vglgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 12.10.2020 Herziening van: 12.10.2020Versienummer 1

Hanielsnaam: Pala Polish

(Vervolg op blz. 5)

50.0.12

RUBRIEK 14: Infgrmatie met betrekking tgt het vervger

· 14.1 VN-nummer
· ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt

· 14.2 Juiste laiingnaam gvereenkgmstig ie mgielreglementen van ie VN
· ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt

· 14.3 Transpgrtgevarenklasse(n)

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· klasse vervalt

· 14.4 Verpakkingsgrgep:
· ADR, IMDG, IATA vervalt

· 14.5 Milieugevaren: Niet bruikbaar.

· 14.6 Bijzgniere vggrzgrgen vggr ie gebruiker Niet bruikbaar.

· 14.7 Vervger in bulk gvereenkgmstig bijlage II
bij Marpgl en ie IBC-cgie Niet bruikbaar.

· Transpgrt/veriere gegevens: - 

· VN "Mgiel Regulatign": vervalt

RUBRIEK 15: Regelgeving
· 15.1 Specifieke veiligheiis-, gezgniheiis- en milieureglementen en -wetgeving vggr ie stgf gf
het mengsel

· SZW-lijst van kankerverwekkenie stgffen

64742-47-8 destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie

· SZW-lijst van mutagene stgffen

64742-47-8 destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie

· NIET-limitatieve lijst van vggr ie vggrtplanting giftige stgffen - Vruchtbaarheii

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van vggr ie vggrtplanting giftige stgffen - Ontwikkeling

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van vggr ie vggrtplanting giftige stgffen - Bgrstvgeiing

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Lijst Zeer Zgrgwekkenie Stgffen (ZZS)

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Lijst van Pgtentieel Zeer Zgrgwekkenie Stgffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Richtlijn 2012/18/EU
· Gevaarlijke stgffen iie met naam gengemi wgrien - BIJLAGE I
geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Vergriening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3

· Natignale vggrschriften:

· Gevaarklasse v. water:
Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen

(Vervolg op blz. 7)
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· 15.2 Chemischeveiligheiisbeggrieling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige infgrmatie
De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij bieden echter geen garantie
van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Relevante zinnen
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H331 Giftig bij inademing.

· Afkgrtingen en acrgniemen:
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
Acute Tox. 3: Acute toxiciteit - inademing – Categorie 3
Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1
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