
Denu polírpaszta 

Biztonsági adatlap 
 

A 453/2010 EK, a 1907/2006 EK (REACH) és a 1272/2008 EK rendeletek (CLP-
GHS) szerint. 

 
A készítés dátuma:  2017. június 8. 
 

1. Anyagmegnevezés, gyártó és forgalmazó megnevezése 
 
Termék neve: DENU Pumice Paste 
Termék leírása: Polírpaszta 
Gyártó: 

 

               HDI Inc. 
 #201 IL-SHIN B/D, 24 Tongil-ro, Jung-gu,  
Seoul, Korea (Telephone: +82-2-777-3510) 

 
CHEMTREC (International) :+82-2-855-2874 

 
Forgalmazó: 

Fair-Trade Dental Kft. 
2094 Nagykovácsi Károli Gáspár u. 10. 
tel.: +361- 792-7344, +361- 792-7332 

 
ETTSZ elérhetősége: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel.: 1/476-6400 
 

2. Összetétel 
 
Összetevő A teljes tömeg %-a CAS. szám 
Ethanol 1-3 64-17-5 
Xantán gumi   1-2 11138-66-2 
Szilikon-dioxid 45-50 112925-00-8 
Bentonit 3-5 1302-78-9 
Glicerin 25-35 56-81-5 
Xylitol 1-3 87-99-0 
Víz 8-15 7732-18-5 
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3. Veszélyesség szerinti besorolás 
 
Belélegzés: Nincs veszélye. 
Bőr: Nincs veszélye. 
Szem: Nincs veszélye. 
Lenyelés: Nincs veszélye. 
 
 
4. Elsősegélynyújtás 
 
 
Utasítások:  
Szembe kerülés esetén: Azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel. majd legalább 15 
percen keresztül folytassa a szem kiöblítését. Vizsgáltassa meg a szemét 
szakemberrel! 
Belégzés esetén: Fújja ki az orrát, öblítse ki a száját vagy gargalizáljon! Menjen ki a 
friss levegőre! 
Bőrrel való érintkezés esetén: Nincs tennivaló. 
Lenyelés esetén: Nincs tennivaló. 
 
 
5. Tűzveszélyesség 
 
Gyúlékonyság: Nem gyúlékony megfelelő használat során.  
Oxidációs tulajdonság: Nem ismert. 
Robbanékonysági adatok: Nem ismert. 
Megfelelő tűzoltószerek: Vízpára, alkoholos oltóhabok, szén-dioxid és száraz 
vegyszerek. 
 
6. Óvintézkedés baleset esetén 
 
 
Személyi óvintézkedések: Viseljen védőfelszerelést, ha szükséges! Zárja el a 
szennyezett területet és ne engedjen oda senkit!  
Tisztítási módszerek: Tisztítsa meg a szennyezett területet portörlő kendővel! 
 
 
7. Kezelés és tárolás 
 
 
Kezelés: Olyan eszközöket használjon, melyek nem generálnak nagy port! Ha az 
anyag nedves, a felület csúszóssá válhat! 
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Higiéniai előírások: Filterrel ellátott porszívót használjon a por megszüntetésére! 
Tárolás: Tartsa zárva a tégelyt, amikor nem használja! Száraz, hűvös, jól 
szellőztethető helyiségben tárolja a terméket!  
 
 
8. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 
 
Nincs szükség különleges intézkedésre. Filterrel ellátott porszívót használjon! 
Bőr és test védelme: Nem szükséges. 
Szem és arc védelme: Védőszemüveg használata ajánlott. 
 
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
Szag: Szagtalan. 
Vízoldékonyság: Elhanyagolható. 
Egyéb tulajdonságról nincs ismert adat. 
 
 
10. Stabilitás és reakciókészség 
 
Stabilitás: normál körülmények között stabil 
Kerülendő körülmények: Reakcióba léphet hidrogén-fluoriddal és mérgező 
szilikon-tetrafluorid gáz képződhet. 
 

11. Toxikológiai információk 

 
Nem ismertek toxikológiai, rákkeltő hatásai. 
Irritáció: Irritálhatja a szemet.  
 

12. Ökológiai információk 
 
Nem áll rendelkezésre adat. 
 
13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás 
 
Hulladékkezelési módszerek: A hulladékanyagokat a 2008/98/EK, a 2012. évi 
CLXXXV. törvény, a 98/2001 (VI.5.) kormányrendelet előírásainak megfelelően kell 
kezelni. Megsemmisítésére erre szakosodott gazdálkodó szervezet segítségével 
történhet. 
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14. Szállításra vonatkozó adatok 
 
Információ: Nem jelent veszélyt. 
 
 
15. Szabályozással kapcsolatos információk 
 
 
Az anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
jogszabályok: Az anyag nem szerepel sem a 96/82/EK rendeletben (SEVESO), sem 
a 123/2009 (VI.12.) Korm. rendeletben (PIC), sem a 94/33/EK irányelvben, sem 
pedig a 4/2011 (I.14.) VM rendeletben. 
 
 
Kémiai biztonsági értékelés: Az anyagról kémiai biztonsági értékelés egyelőre nem 
készült. 
 
 
16. Egyéb információk 
 
 
A megadott információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára 
vonatkoznak. Az adatlap csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzi a 
terméket, és nem arra szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálja, nem 
helyettesíti a termékspecifikációt. Az érvényes rendeletek betartása, az esetleges 
speciális felhasználási technológiának megfelelő biztonsági előírások kialakítása és 
betartása a felhasználó feladata. Az anyaggal (készítménnyel) kapcsolatos konkrét 
felhasználási mód során a 98/24/EK irányelv alapján fel kell mérni, és értékelni kell a 
munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatot. 
A gyártó a nem megfelelő használatból eredő károkért nem vállal felelősséget. 
 

A biztonsági adatlap megfelel a 453/2010 EK, a 1272/2008 EK (CLP), és az 
1907/2006 EK (REACH) rendeletek, az 1999/45 EK irányelv, a 2000. évi XXV. 

törvény és a 44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet előírásainak. 
 


