Czarny Atrament do Xerox 2260ij

ARKUSZ DANYCH DOTYCZ¥CYCH BEZPIECZEÑSTWA
1 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiêbiorstwa
Nazwa produktu:
Numer arkusza danych:
Numer czêœci produktu:
Nazwa chemiczna:

Czarny Atrament do Xerox 2260ij
3-3017 1. 0. 0
026R09953, 026R09957, 026R09961
Brak

Nazwa dostawcy:
Adres dostawcy:

Xerox Polska Sp. z o.o
Trinity Park
ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa
Polska
++48 (22) 878-78-00
++48 (22) 878-78-01

Telefon:
Faks:
Osoba odpowiedzialna:
Telefon alarmowy:

nie dotyczy

2 Sk³ad/informacje dotycz¹ce sk³adników
Nazwa chemiczna
Woda
Rozcieñczalnik organiczny rozpuszczalny w wodzie
2,2'-thiodiethanol
Sadza

Stê¿enie
>60%
<15%
3-8%
1-6%

Numer CAS
7732-18-5
Informacje poufne
111-48-8
1333-86-4

Numer WE
231-791-2
203-874-3
215-609-9

Oznaczenia ryzyka "R"
Brak
Brak
R36*
Brak

Symbole
Brak
Brak
Xi
Brak

* Patrz czêœæ 16

3 Ocena zagro¿eñ
- Nie wystêpuje ryzyko zwi¹zane z tym produktem

4 Pierwsza pomoc
W kontakcie ze skór¹
- Przemyæ zanieczyszczon¹ skórê du¿¹ iloœci¹ wody z myd³em
W kontakcie z oczami
- Zanieczyszczone oczy przemyæ natychmiast du¿a iloœci¹ wody
- Zasiêgn¹æ porady lekarskiej, jeœli podra¿nienie utrzymuje siê
Po po³kniêciu
- Podaæ 200-300ml (szklankê) wody do picia
- Zasiêgn¹æ porady lekarskiej, jeœli wystêpuj¹ skutki ujemne
Po inhalacji
- Wynieœæ poszkodowanego na œwie¿e powietrze

5 Ochrona przeciwpo¿arowa
- Temperatura zap³onu - nie dotyczy
- Temperatura samozap³onu - nie dotyczy
- Produkt nie jest ³atwopalny. W przypadku po¿aru stosowaæ œrodki gaœnicze w³aœciwe dla otaczaj¹cych warunków
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6 Œrodki zapobiegania przypadkowemu uwolnieniu
Metody czyszczenia
- Zebraæ zawartoœæ za pomoc¹ papierowych rêczników
- Umyæ miejsce wycieku wod¹ z detergentem
Szczególne œrodki zabezpieczenia
- Dla tego produktu nie s¹ wymagane ¿adne specjalne œrodki bezpieczeñstwa

7 Postêpowanie i sk³adowanie
Postêpowanie
- Unikaæ d³ugotrwa³ego i wielokrotnego kontaktu ze skór¹
- Unikaæ kontaktu z oczami
Sk³adowanie
- Przechowywaæ w ch³odnym, suchym miejscu os³oniêtym od bezpoœredniego œwiat³a s³onecznego

8 Œrodki zmniejszenia nara¿enia na dzia³anie/œrodki ochrony indywidualnej
Dopuszczalne normy nara¿enia na dzia³anie
- Nie wyznaczono
Œrodki zmniejszenia nara¿enia na dzia³anie
- Dla tego produktu nie s¹ wymagane ¿adne specjalne œrodki bezpieczeñstwa
Œrodki zmniejszenia nara¿enia na dzia³anie w miejscu pracy
- Nosiæ rêkawice ochronne i os³ony na oczy, je¿eli wystêpuje niebezpieczeñstwo nadmiernego kontaktu skóry lub kontaktu
z oczami

9 W³aœciwoœci fizyczne i chemiczne
-

Wygl¹d: Ciecz, czarny
Zapach: Lekki zapach
pH 8-8.5
Temperatura wrzenia 98°C
Prê¿noœæ pary 20 mm /Hg
Gêstoœæ pary (powietrze = 1) 1.4
Temperatura zamarzania -10°C
Temperatura topnienia 1°C
Mieszalny z wod¹
Ciê¿ar w³aœciwy (woda=1) 1.02
Temperatura zap³onu - nie dotyczy
Temperatura samozap³onu - nie dotyczy
Niestabilny procent 20.6%
Prêdkoœæ parowania (octan butylu = 1) 6.0

10 Trwa³oœæ i reaktywnoœæ
- Stabilny
- Warunki, jakich nale¿y unikaæ: nieznane
- Niezgodnoœæ (materia³y, jakich nale¿y unikaæ): nieznane

11 Informacje toksykologiczne
Poprzez drogi oddechowe
- Nie przewiduje siê znacz¹cego zagro¿enia przez drogi oddechowe
- Brak dowodów na ostr¹ toksycznoœæ przez drogi oddechowe
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11 Informacje toksykologiczne (....)
W kontakcie ze skór¹
- D³ugotrwa³y kontakt ze skór¹ mo¿e powodowaæ odt³uszczenie skóry prowadz¹ce do podra¿nienia
W kontakcie z oczami
- Mo¿e powodowaæ lekkie podra¿nienie oczu
Po po³kniêciu
- LD50 (dawka œmiertelna) (doustnie, szczur) >5 g/kg, brak dowodów na ostr¹ toksycznoœæ po po³kniêciu
Rakotwórczoœæ
- Brak dowodów na dzia³anie rakotwórcze
Dzia³anie mutagenne
- Brak dowodów na mutagenicznoœæ w teœcie Amesa

12 Informacje ekologiczne
Ekotoksycznoœæ
- Zgodnie z dostêpnymi danymi substancja nie jest szkodliwa dla ¿ycia wodnego
Mobilnoœæ
- Mieszalny z wod¹
Trwa³oœæ i rozk³ad
- Brak dostêpnych informacji
Potencja³ bioakumulacyjny
- Bioakumulacja jest nieznaczna
Inne niesprzyjaj¹ce czynniki
- Stanowi niewielkie zagro¿enie dla œrodowiska lub nie stanowi ¿adnego zagro¿enia dla œrodowiska

13 Uwagi dotycz¹ce unieszkodliwienia
Klasyfikacja
- Europejski Kod Odpadu: 08 03 13
Uwagi dotycz¹ce unieszkodliwienia
- Dla tego produktu nie s¹ wymagane ¿adne specjalne œrodki bezpieczeñstwa

14 Informacje dotycz¹ce transportu
- Produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie

15 Informacje dotycz¹ce przepisów
Klasyfikacja i oznaczenia
- Nie jest wymagane stosowanie etykiet transportowych lub etykiet u¿ytkownika
Oznaczenia ryzyka
- Nie dotyczy
Oznaczenia bezpieczeñstwa
- Nie dotyczy
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16 Inne informacje
(R36: Dzia³a dra¿ni¹co na oczy.)
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