
 

Bezpečnostní list 

 

 

 

 

1.     Identifikace produktu a společnosti/podniku 

                1.1     Identifikace produktu:      Ormalab 75/Ormalab 95 

1.2     Kód produktu: M7500/7510/7520 - M9500/9510/9520 

 

          1.3     Údaje o dodavateli bezpečnostního listu: 

                                   MAJOR Prodotti Dentari S.p.A. 

                          23, Via Einaudi I - 10024 MONCALIERI 

                          Tel. ++ 39-11-6400211 

                          Fax. ++ 39-11-6400222 

                          Kontakt: Filippo Berrutti 

 

2.     Chemické složení 

    Hydroxydimethylpolysiloxan 

 

3.     Identifikace rizik 

    Žádné známé 

 

4.     Pokyny pro první pomoc 

                Při nevolnosti zajistit dostatek čerstvého vzduchu. Při dýchacích potížích zajistit odbornou  

                lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky omýt vodou a mýdlem, po té použít regenerační krém.  

                Zasažené oči vyplachovat velkým množstvím vlažné vody a zajistit odbornou lékařskou pomoc.  

                Po požití důkladně vypláchnout ústa. Při přetrvávajících potížích zajistit lékařskou pomoc. 

 

5.     Požární opatření 

                5.1    Hasiva: voda, prášek, pěna, CO2 

                5.2    Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: při vysokých teplotách požáru se  

                         mohou uvolňovat nebezpečné zplodiny. Kontaminovaná voda by neměla stékat do kana-  

                         lizace a měla by být zlikvidována jako nebezpečný odpad. 

 

6.    Manipulace a skladování 

                  Zpracování: žádná zvláštní opatření   

               Skladování: uchovávejte v původním obalu na suchém místě při pokojové teplotě  

 

7.    Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

                  Osobní ochranné prostředky: 

               Ochrana dýchacích cest: účinné větrání 

               Ochrana rukou: ochranné rukavice a pracovní oděv 

               Ochrana očí: ochranné brýle s bočními kryty nebo štít 
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8.   Fyzikální a chemické vlastnosti 

              Vzhled: kompaktní hmota 

              Vůně: žádná 

              Barva: šedo/zelená (Ormalab 75) - šedá/oranžová (Ormalab 95) 

              Hodnota pH: neutrální 

              Rozpustnost ve vodě: nerozpustné 

              Viskozita: N A 

              Hustota: 2,0 g/ml 

 

9.   Stabilita a reaktivita 

              Nebezpečné reakce: žádné známé 

 

10.   Toxikologické informace  

  Pro přípravek nejsou údaje k dispozici. 

              Akutní toxicita:  LD50, orálně, krysa: >2000 mg/kg 

 

11.   Ekologické informace 

              Rozpustnost ve vodě: nerozpustné 

              Nebezpečnost pro životní prostředí: není známé 

              Není snadno biologický rozložitelný. 

 

12.  Pokyny pro likvidaci 

 Likvidace v souladu s místními předpisy 

 

13.  Informace pro přepravu 

 Produkt nespadá pod přepravní klasifikace nebezpečných látek 

             Silniční doprava: 

             GGVS/ADR: není nebezpečné zboží 

             GGVE/RID: není nebezpečné zboží 

             Námořní doprava: 

             IMD/GGVSea-kód: není nebezpečné zboží 

             Letecká doprava: 

             ICAO/IATA-DGR: není nebezpečné zboží 

 

     14.   Informace o právních předpisech vztahujících se k přípravku 

             14.1  Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy    

             týkající se látky nebo směsi: 

             Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

             Zákon č. 350/2012 Sb. (v ČR) 

             Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

             Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

14.2 Posouzení chemické bezpečnosti: není k dispozici 

 

    15.    Další informace 

            Aktualizované pasáže bezpečnostního listu: ve většině pasáží byly provedeny změny podle NAŘÍ-  

            ZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010. 

            Výše uvedené informace byly shromážděny ze spolehlivých zdrojů a uvedené údaje vyjadřují  

            současný stav našich znalostí a zkušeností.  

            Předpokládá se, že přípravek bude využit na pracovištích, odpovídajících jeho určení, budou při tom  

            respektovány pokyny uvedené v návodu a běžné zásady bezpečnosti práce při nakládání s chemi- 

            káliemi. 

           Aktualizace: 12/2015 


