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1. Identyfikacja produktu
Nazwa substancji: Kwas Fitowy
Nazwa INCI: Phytic Acid
DYSTRYBUTOR
Zrób Sobie Krem Kosmetyki Naturalne
Katarzyna Damętka
Tel./ fax. 76-858-41-61
Jana Kochanowskiego 18 A
59-230 Prochowice
E-mail zrobsobiekrem@zrobsobiekrem.pl
Strona internetowa www.zrobsobiekrem.pl
Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki Katarzyna Damętka
Tel alarmowy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 42 657 99 00, 42 631 47 67
2. Skład, informacje lub składniki
Niebezpieczne składniki Kwas fitowy
3. Identyfikacja zagrożeń
Drażniący Unikaj długotrwałej ekspozycji. Nie wdychać oparów. Zachowaj ostrożność
podczas obsługi. Należy ograniczyć narażenie na jakąkolwiek substancję chemiczną.
4. Pierwsza pomoc
Kontakt z oczami: Sprawdź i zdejmij soczewki kontaktowe. Natychmiast spłukać oczy z
czystą, bieżącą wodą przez co najmniej 15 minut mieć otwarte oczy. Można użyć zimnej
wody. Szukaj pomocy medycznej Uwaga.
Kontakt ze skórą: W przypadku kontaktu ze skórą przemyć dużą ilością bieżącej wody woda.
Delikatnie i dokładnie umyj dotknięty obszar bieganiem woda i mydło nieścierne. Można użyć
zimnej wody. Pokrywa dotknięty obszar środkiem zmiękczającym. Zasięgnij porady
lekarskiej. Myć się każdą zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
Wdychanie: Usunąć ofiarę ze źródła narażenia na świeże, niezanieczyszczone powietrze.
Jeśli oddychanie ofiary jest utrudnione, podać tlen. Zasięgnij porady lekarskiej.
Połknięcie: NIE wywoływać wymiotów. Podać wodę do wypicia ofierze. Zasięgnąć pomocy
medycznej.
5. Postępowanie w przypadku pożaru
Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, suchy proszek chemiczny, alkohol lub pianka polimerowa.
Specjalne zwalczanie pożarów procedury: Nosić niezależny aparat oddechowy i odzież
ochronną aby zapobiec kontaktowi ze skórą i oczami. Niezwykły ogień i zagrożenie
wybuchem / rozkład produkt: Wydziela toksyczne opary w warunkach pożaru.
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia
Kroki, które należy podjąć, jeśli materiał zostanie rozlany lub w inny sposób uwolniony do
środowiska - nosić Odpowiedni respirator, nieprzepuszczalne buty i ciężka guma (lub w inny
sposób nieprzepuszczalna) rękawiczki. Zebrać stały materiał lub wchłonąć płynny materiał i
umieścić w odpowiednim pojemnik. Przewietrzyć obszar i umyć obszar dotknięty rozlaniem
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po zakończeniu zbierania. Myć się natychmiast popić dużą ilością wody. Umieścić stały lub
wchłonięty materiał w pojemnikach i zamknij do utylizacji.
7. Postępowanie z substancją i jego magazynowanie
Nie wdychać pyłu ani oparów. Przygotuj prysznic bezpieczeństwa i płyn do przemywania
oczu. Unikać kontaktu z oczami, skórą lub ubraniem. Przechowywać pojemnik szczelnie
zamknięty. Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Zapewnić
odpowiednią wentylację podczas użytkowania. Używać tylko w wyciągu chemicznym.
8. Kontrola narażenia i ochrona osobista
Nosić okulary ochronne. Nosić rękawice odporne na chemikalia. Nosić odzież ochronną i
buty odporne na chemikalia. Zapewnić wentylację podczas użytkowania. W przypadku
kontaktu ze skórą natychmiast zmyć.
9. fizyczne i chemiczne właściwości
Wzór cząsteczkowy: C6H18O24P6
Masa cząsteczkowa: 660,04
10. Stabilność i reaktywność
Niezgodności: Silne utleniacze, mocne kwasy i zasady
Niebezpieczne produkty rozkładu: Tlenek węgla dwutlenek węgla
11. Informacje toksykologiczne
Ostre efekty: Drażniący Może działać szkodliwie po połknięciu i wdychaniu. Materiał działa
drażniąco na błony śluzowe i górne drogi oddechowe. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą,
właściwości toksykologiczne tego produktu nie zostały w pełni poznane zbadane lub
określone.
12. Informacje ekologiczne
Mobilność: dane nieznane
Trwałość i degradowalność: Brak danych
Kumulacyjny potencjał: Brak danych
Inne szkodliwe skutki działania: Brak danych
13. Uwagi dotyczące utylizacji
Brak innych działań wymaganych przez przepisy federalne lub lokalne - Rozpuścić lub
wymieszać materiał z palnym rozpuszczalnikiem i spalić w spalarni chemikaliów wyposażony
w dopalacz i skruber. Przestrzegaj wszystkich przepisów federalnych, stanowych i lokalnych.
14. Informacje dotyczące transportu
Nazwa przewozowa Sklasyfikowany jako bezpieczny w transporcie
15. Informacje prawne
Przestrzegaj wszystkich przepisów federalnych, stanowych i lokalnych.
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16. Inne informacje
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dokładne zgodnie z naszą najlepszą
wiedzą, ale nie mają służyć być kompletne i jest dołączone tylko jako przewodnik.
Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wynikające z obsługi lub
kontaktu z tym produktem.

