Phaser 4600/4620 TONER

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

Phaser 4600/4620 TONER
3-1251 1. 0. 0
106R01532, 106R01533, 106R01534, 106R01535, 106R01536
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:
Email:
ehs-europe@xerox.com
Telefon alarmowy:

nie dotyczy

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

3 Sk³ad/informacje dotycz¹ce sk³adników
Nazwa chemiczna

Stê¿enie

Numer CAS

Numer WE

Oznaczenia ryzyka "R/H"

Symbole

Polymer
Wosk
Sadza
Krzemionka amorfczna
Dodatki

70-95%
<10%
3-6%
<5%
<5%

Informacje poufne
Informacje poufne
1333-86-4
Informacje poufne
-

215-609-9
Informacje poufne
-

Brak
Brak
Brak
Brak
Brak

Brak
Brak
Brak
Brak
Brak

4 Pierwsza pomoc
W kontakcie ze skór¹
- Umyæ myd³em i wod¹
W kontakcie z oczami
- Zanieczyszczone oczy przemyæ natychmiast du¿a iloœci¹ wody
Po po³kniêciu
- Podaæ 200-300ml (szklankê) wody do picia
Poprzez drogi oddechowe
- Wynieœæ poszkodowanego na œwie¿e powietrze
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5 Ochrona przeciwpo¿arowa
- Temperatura zap³onu - nie dotyczy
- Wœród produktów spalania znajduj¹ siê: dym oraz tlenki wêgla i azot

6 Œrodki zapobiegania przypadkowemu uwolnieniu
Dzia³ania natychmiastowe
- Toner, jak ka¿da inna substancja sk³adaj¹ca siê z drobnego py³u, je¿eli jest rozpylona w powietrzu we w³aœciwych proporcjach
mo¿e stwarzaæ zagro¿enie wybuchem. Z tego powodu, w sytuacji przypadkowego utworzenia chmury, wszystkie Ÿród³a
zap³onu powinny zostaæ wyeliminowane do momentu usuniêcia zanieczyszczenia
Metody i materia³y zapobiegaj¹ce rozprzestrzenianiu siê ska¿enia i s³u¿¹ce do usuwania ska¿enia
- Nadmiar substancji mo¿na usun¹æ odkurzaczem a resztê zmyæ ZIMN¥ wod¹. Gor¹ca woda utrwala toner i jego usuniêcie staje
siê trudne

7 Postêpowanie i sk³adowanie
Œrodki ostro¿noœci dotycz¹ce bezpiecznego postêpowania.
- Dla tego produktu nie s¹ wymagane ¿adne specjalne œrodki bezpieczeñstwa
Warunki bezpiecznego magazynowania, ³¹cznie z informacjami dotycz¹cymi wszelkich wzajemnych niezgodnoœci
- Przechowywaæ w ch³odnym, suchym miejscu os³oniêtym od bezpoœredniego œwiat³a s³onecznego

8 Kontrola nara¿enia / œrodki ochrony indywidualnej
Parametry dotycz¹ce kontroli
- Limity Xerox wystawienia na dzia³anie substancji: 2,5 mg/m3 (8 godz. œredni czas TWA) ca³kowitego wdychanego py³u; 0,4
mg/m3 (8 godz. œredni czas TWA) ca³kowitego wdychanego py³u drogami oddechowymi
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
- Dla tego produktu nie s¹ wymagane ¿adne specjalne œrodki bezpieczeñstwa

9 W³aœciwoœci fizyczne i chemiczne
-

Wygl¹d: Czarny proszek
Zapach: Lekki zapach
pH - nie dotyczy
Temperatura wrzenia - nie dotyczy
Prê¿noœæ pary - nie dotyczy
Gêstoœæ pary - nie dotyczy
Nierozpuszczalny w wodzie
Ciê¿ar w³aœciwy (woda=1) ~1
Temperatura zap³onu - nie dotyczy
Temperatura miêknienia 120-130°C
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10 Trwa³oœæ i reaktywnoœæ
- Stabilny

11 Informacje toksykologiczne
Informacje dotycz¹ce skutków toksykologicznych
- Badania tonerów zawieraj¹cych podobne materia³y nie wskazuj¹ na istnienie dowodów na ostr¹ toksycznoœæ po po³kniêciu
- Badania tonerów zawieraj¹cych podobne materia³y nie wskazuj¹ na istnienie dowodów na ostr¹ toksycznoœæ przed drogi oddechowe
- Badania tonerów zawieraj¹cych podobne materia³y wskazuj¹ na brak podra¿nienia œluzówki oczu królika
- Badania tonerów zawieraj¹cych podobne materia³y nie wskazuj¹ na istnienie dowodów na ostr¹ toksycznoœæ skórn¹;
niedra¿ni¹cy i nieuczulaj¹cy w próbie p³atkowej u ludzi
Rakotwórczoœæ
- Czynnik rakotwórcze: nie wystêpuj¹
Dzia³anie mutagenne
- Brak dowodów na mutagenicznoœæ w teœcie Amesa

12 Informacje ekologiczne
Ekotoksycznoœæ
- Zgodnie z dostêpnymi danymi substancja nie jest szkodliwa dla ¿ycia wodnego
Trwa³oœæ i zdolnoœæ do rozk³adu
- Nie ulegaj¹cy ³atwo biodegradacji
Potencja³ bioakumulacyjny
- Bioakumulacja jest nieznaczna
Mobilnoœæ w glebie
- Nierozpuszczalny w wodzie
Inne niesprzyjaj¹ce czynniki
- Stanowi niewielkie zagro¿enie dla œrodowiska lub nie stanowi ¿adnego zagro¿enia dla œrodowiska

13 Uwagi dotycz¹ce unieszkodliwienia
Metody unieszkodliwiania odpadów
- Dla tego produktu nie s¹ wymagane ¿adne specjalne œrodki bezpieczeñstwa
- Usuwaæ poprzez wywiezienie na wysypisko
- W przypadku spalania produktu nale¿y zapobiec tworzeniu siê chmury py³u
Klasyfikacja
- Europejski Kod Odpadu: 08 03 18

14 Informacje dotycz¹ce transportu
- Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie
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15 Informacje dotycz¹ce przepisów
Klasyfikacja i oznaczenia
- Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny w dostawie
- Nie jest wymagane stosowanie etykiet transportowych lub etykiet u¿ytkownika
Oznaczenia ryzyka
- Nie dotyczy
Oznaczenia bezpieczeñstwa
- Nie dotyczy

16 Inne informacje
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