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1 A termék/készítmény és a cég/vállalat megnevezése
· A termék adatai

· Terméknév: PARCAN
· Az anyag/készítmény alkalmazása

Nátrium hipoklorit 3%-os állandó oldata gyökércsatorna átöblítéséhez.

· Gyártó/Forgalmazó:
SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex
Tel:+33 (0)1 49 76 70 00
Fax:+33 (0)1 48 85 54 01

· További tájékoztatás elérhetõsége: Laboratórium
· Tájékoztatás sürgõsség esetén: NHS Direct: 0845 46 47 / Szövegtelefon: 0845 606 46 47

2 Összetétel/Összetevõk adatai
· Kémiai jellemzõk
· Leírás: Az alább felsorolt anyagok és nem veszélyes adalékok keveréke.
· Veszélyes összetevõk:

CAS szám: 497-19-8
EINECS: 207-838-8

nátrium karbonát  Xi; R 36 2.5-10%

· Egyéb tájékoztatás: A veszély meghatározás szöveges leírása a 16. pontban található.

3 Veszélyek leírása
· Veszély leírása: Nem alkalmazható.
· Különleges emberi és környezeti veszélyekre vonatkozó tájékoztatás:

Ezt a terméket nem kell megjelölni az  "EU készítmények besorolására vonatkozó általános
irányelvek" legújabban érvényben lévõ változatának az eljárási útmutatása szerint.

· Besorolási rendszer:
A besorolás az EU jegyzékek legújabb kiadásainak megfelelõ, a cég által szakirodalmi adatokkal
kibõvítve.

4 Elsõsegélynyújtásra vonatkozó elõírások
· Általános tudnivalók: Nincs különleges elõírás.
· Belégzés esetén: Menjen friss levegõre. Panasz esetén forduljon orvoshoz.
· Bõrrel való érintkezés esetén:A termék általában nem izgatja a bõrt.
· Szembe kerülés esetén: Folyóvíz alatt mossa ki a nyitott szemét, néhány percen át.
· Lenyelés esetén: Amennyiben tünetek fennállnak, forduljon orvoshoz.

5 Tûzvédelmi elõírások
· Megfelelõ oltóanyagok:

CO2, por vagy víz spray. Nagyobb tüzeket víz spray vagy alkohol rezisztens hab segítségével oltson.
(Folyt. a 2. oldalon)

GB



4/2 oldal
Anyagbiztonsági adatlap

2004/73/CE-nek megfelelõen
Nyomtatás kelte: 2012. 11. 21.                                                                             Felülvizsgálat: 2017. 11. 21.

Kereskedelmi név: PARCAN

(Folyt. az 1. oldalról)

DR

· Védõfelszerelés: Nincs különleges elõírás.

6 Elõírások véletlen kiömlés esetén
· Személyi biztonsági óvintézkedés: Nem szükséges.
· Környezetvédelmi elõírások:

Higítsa fel sok vízzel.
Ne engedje lefolyóba/ felszíni vagy talajvízbe.

· Takarítási/Tisztítási elõírások:
Itassa fel folyadékot megkötõ anyaggal (homok, diatom, savkötõk, univerzális kötõk, fûrészpor).

· Egyéb tájékoztatás: Veszélyes anyag nem szabadul fel.

7 Kezelés és tárolás
· Kezelés:
· Biztonságos kezeléssel kapcsolatos tudnivalók: Nincs különleges elõírás.
· Tûz- és robbanásvédelemmel kapcsolatos tudnivalók: Nincs különleges elõírás.

· Tárolás:
· Követelmény raktárban és gyüjtõhelyen való tároláskor: Nincs különleges elõírás. 
· Tudnivalók egy közös tárhelyi tárolási lehetõség esetén: Nem szükséges.
· További tudnivaló a tárolási feltételekrõl: Nincsen.

8 Érintkezés felügyelete/személyi védelem
· További tájékoztatás a gyakorlati teendõk tervezésérõl: Nincsen további adat; lásd 7. pont.

· Határértékkel bíró összetevõk, melyek a munkaterület folyamatos ellenõrzését megkívánják:
A termék nem tartalmaz figyelembe veendõ mennyiségben egyetlen határértékkel bíró anyagot sem, 
melynek folyamatos ellenõrzése a munkaterületen szükséges lenne.

· További tájékoztatás: A leírások a gyártás alapul vételéig érvényesek.

· Személyi védõfelszerelés:
· Általános védelmi és tisztasági elõírások:

A vegyszerek kezelésekor szokásos óvintézkedések betartása szükséges.
· Légzõszervek védelme: Nem szükséges.
· Kéz védelme: Nem szükséges.
· Kesztyû anyaga: Gumikesztyû.
· Szem védelme: Kitöltéskor védõszemüveg viselése javasolt.

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok
· Általános jellemzés

Megjelenés: Folyadék
Szín: A termék részletes leírásának megfelelõ
Szag:                                                 Jellegzetes

(Folyt. a 3. oldalon)
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· Halmazállapotváltozások
Olvadáspont/Olvadási tartomány: Nem meghatározott.
Forráspont/Forrási tartomány: 100°C

· Gyulladáspont: Nem alkalmazható.

· Öngyulladás:                                 A termék nem hajlamos öngyulladásra.

· Robbanásveszély:                         A termék nem robbanásveszélyes.

· Sûrûség: Nem meghatározott.

· Vízoldékonyság / Elegyedés
vízzel:                                           Teljesen elegyedõ.

10 Állandóság és reaktivitás
· Hõre bekövetkezõ bomlás / kerülendõ körülmények:

Az elõírásoknak megfelelõen alkalmazva nem következik be bomlás.
· Veszélyes kölcsönhatások Nem ismert veszélyes kölcsönhatás.
· Veszélyes bomlástermékek: Nem ismert veszélyes bomlástermék.

11 Toxikológiai adatok
· Heveny mérgezés:
· Elsõdleges izgató hatás:
· a bõrön: Nincs izgató hatás.
· a szemen: Nincs izgató hatás.
· Érzékenyítés: Nincs ismert érzékenyítõ hatása.
· Egyéb toxikológiai tájékoztatás:

Ez a termék nem tárgya az "EU készítmények besorolására vonatkozó általános irányelvek"
legújabban érvényben lévõ változatának eljárási útmutatása szerinti besorolásnak.
A termék elõírásnak megfelelõ használata és kezelése esetén, saját tapasztalatunk és a rendelkezésünkre
álló adatok alapján, a terméknek nincsenek káros hatásai.

12 Ökológiai adatok
· Általános megjegyzések:

2-es vízveszélyességi osztály (Német Szabályzat) (Saját besorolás): veszélyes a vízre
Ne engedjük a terméket a talajvízbe, a vízhálózatba vagy a lefolyórendszerbe kerülni.
Még kis mennyiség talajba kerülése is veszélyes az ivóvízre.

13 Hulladékkezelési szempontok
· Termék:
· Ajánlás Kisebb mennyiségek a háztartási hulladékkal együtt kezelhetõk.

(Folyt. a 4. oldalon)
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· Tisztítatlan csomagolás:
· Ajánlás: A hulladék kezelése a helyi szabályozás szerint ajánlott.
· Ajánlott tisztítószerek: Víz, szükség esetén tisztítószerekkel együtt.

14 Szállítási adatok
· Földi szállítás ADR/RID  (határt átlépõ)
· ADR/RID besorolás: - 

· Tengeri szállítás IMDG:
· IMDG besorolás: - 
· Tengerszennyezés: Nem szennyezõ

· Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR:
· ICAO/IATA besorolás: - 

15 Besorolással kapcsolatos tájékoztatás
· EU irányelveknek megfelelõ megjelölések:

Vegyi anyagok kezeléséhez tanulmányozza az általános biztonsági rendszabályokat.
Ez a termék nem került besorolásra és megjelölésre  az EU irányelvek / vonatkozó
nemzeti törvények alapján.

· Bizonyos készítmények különleges megjelölése:
Igény esetén a biztonsági adatlap elérhetõ a szakmai felhasználók számára.

16 Egyéb tájékoztatás
Ez a tájékoztatás jelenlegi tudásunkon alapul. Mindazonáltal, ez nem jelent biztosítékot bármely
egyedi terméktulajdonságra, és nem teremt törvényileg érvényes szerzõdéses kapcsolatot.

· Vonatkozó R-meghatározások
36 Szemizgató hatású.
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