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1. Identifikacija  snovi / pripravka in podatki o dobavitelju: 
 
Komercialno ime produkta:  ODSTRANJEVALEC ALGINATA 
Uporaba snovi ali pripravka:  Odstranjevanje alginata iz odtisnih žlic. 

        PROIZVODNJA 
Proizvajalec:   INTERDENT d.o.o.  INTERDENT d.o.o. 
Naslov:   Opekarniška 26  Dol 1 

     SI-3000 Celje    SI-3342 Gornji Grad 
Telefonska številka:  +386 (0) 3 425-62-00   
Fax:    +386 (0) 3 425-62-10  
Nujni klici:   +386 (0) 3 425-62-00 
 

2. Sestava s podatki o nevarnih sestavinah: 

IME SNOVI 
Številka indeksa 

EC  številka 
CAS številka 

% 
SESTAVA SIMBOL R STAVKI 

 

Dikloroizocianurna 
kislina Na - sol 

613-030-00-X 
220-767-7 
2893-78-9 

<2.5% O, Xn, N R8-22-31-36/37-50/53 

Na- hidroksid 
011-002-00-6 

215-185-5 
1310-73-2 

10-25% C R35 

Dinatrijev 
metasilikat 

014-010-00-8 
229-912-9 
6834-92-0 

10-25% C R34-37 

Natrijev karbonat 
011-005-00-2 

207-838-8 
497-19-8 

2.5-10% Xi R36 

 
3. Ugotovitve o nevarnih lastnostih: 
Oznaka nevarnosti:   C – jedko 
 
Zdravju škodljive nevarnosti:  Zaradi jedkosti stik povzro�a hude opekline. Draži tudi 

o�i in dihala, zato pri delu z njim nosite zaš�itno obleko, 
o�ala in rokavice. 
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Fizikalno-kemijske nevarnosti: V stiku s kislino se sproš�ajo strupeni plini, zato pri 
uporabi upoštevajte navodila za uporabo in proizvoda ne 
mešajte zs kislino. 

 
4. Ukrepi za prvo pomo�: 
 
Splošne informacije: Ob zaužitju, vdihavanju ali stiku z o�mi poiskati zdravniško 

pomo�. 
 
Vdihavanje: Dihati svež zrak. V primeru težav poiskati zdravniško pomo�.. 
 
Stik s kožo: Izpirati z obilo vode vsaj 10 min. Umazano, kontaminirano 

obleko takoj odstraniti. Prekriti s sterilno gazo. Poiskati 
zdravniško pomo�. 

 
Stik z o�mi: Takoj izprati z obilo vode vsaj 20 min. Prekriti s sterilno gazo. 

Poiskati zdravniško pomo�. 
 
Zaužitje: Sprati usta. Zaužiti cca. 100mL. Ne vzpodbujati bljuvanja. Takoj 

poiskati zdravniško pomo�. 
 
5. Ukrepi ob požaru: 
 
Sredstva za gašenje 
 
Ustrezna:   voda, pena 
 
Neustrezna:   jih ni 
 
Posebne nevarnosti ob gašenju: jih ni   
 
Nevarni produkti termi�nega razpada ali gorenja: jih ni   
 
Zaš�ita gasilcev: nositi zaš�itno opremo odporno na baze. Nositi dihalni aparat. 
 
6. Ukrepi ob nezgodnih izpustih: 
 
Osebni varnostni ukrepi: zaš�ititi nezaš�itene osebe, nositi zaš�itno opremo. 
 
Okolje varstveni ukrepi: prepre�iti dostop do kanalizacije. 
 
Metode �iš�enja: mehansko odstraniti. Ostanke sprati z obilo vode. 
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Ostale navedbe: ostanke takoj pomesti in splakniti z obilo vode v odtok. 
 
7. Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiš�enje: 
 
Ravnanje: izogibati se nastanku prahu. 
 

Skladiš�enje: skladiš�iti dobro zaprto, v suhem prostoru, lo�eno od živil ali drugih užitnih 
proizvodov.  Skladiš�iti lo�eno od kislin. 

 
8. Nadzor nad izpostavljenostjo/varnostjo in zdravje pri delu: 
 
Osebna zaš�ita 
 
Zaš�ita dihal: ni potrebna 
 

Zaš�ita rok: zaš�itne gumijaste rokavice 
 

Zaš�ita o�i: zaš�itna o�ala, ki dobro tesnijo. 
 

Zaš�ita kože in telesa: delovna oblaka. 
 

Posebni parametri nadzora:Pri  predpisanem postopku uporabe ne prihaja do onesnaženja 
delovnega prostora. 

 
9. Fizikalne in kemijske lastnosti: 
 
Videz:    praškasto sredstvo 
Barva:    bela 
Vonj: specifi�en- po kloru 
 

pH:    13.2 (1%) 
Plameniš�e:   n.a. 
Gostota:   1.1 kg/dm3 

Topnost:   v vodi 
 
10. Obstojnost in reaktivnost: 
 
Stabilnost:  obstojen pri normalni uporabi. 
 
Pogoji, katerim se je potrebno izogibati: niso znani pri normalni uporabi 
 
Materiali, katerim se je potrebno izogibati: kisline – sproš�a se klor in toplota. 
 
Nevarni produkti razkroja:  niso znani pri normalni uporabi. 
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11. Toksikološki podatki: 
 
Povzro�a razjede na koži in sluznici. 
 
12. Ekotoksikološki podatki: 
 
Pri izpuš�anju kislin ali alkalnih proizvodov v kanalizacijo je potrebno paziti, da je pH odplak 
med 6-10. Odplake z višjimi oz. nižjimi pH vrednostmi lahko poškodujejo kanalizacijo ali 
biološke �istilne naprave. Upoštevati je potrebno lokalne zakonske odredbe. 
 
13. Odstranjevanje: 
 
Metode odstranjevanja: Odstraniti v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki.  
 
Odstranjevanje odpadkov: Odpadke shranjujte lo�eno. Zaradi nevarnosti onesnaženja jih 

odstranjujte z industrijskimi odpadki ali kot nevarne odpadke(Ur. 
l. RS 84/98, 45/00 in 13/03). 

 
Onesnažena embalaža: Odpadke shranjujte lo�eno. Zaradi nevarnosti onesnaženja jih 

odstranjujte z industrijskimi odpadki ali kot nevarne odpadke(Ur. 
l. RS 104/00, 12/02). 

 
14. Transportni podatki: 
 
Ceste / železnice 
 

UN številka: 3262 
ADR / RID razred: 8 
Nalepka nevarnosti: 8 
Ime in opis: Anorganska trdna snov bazi�na 
Razvrstitveni kod: C6 
Masa pakiranja do 6 kg in neto masa takih pakiranj do 24kg ne zapade v zakon o ADR 
prevozih. 
 
Sea / water 
IMDG:   / 
 
Air 
ICAO/IATA:  / 
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15. Zakonsko predpisani podatki/podatki o predpisih 
 
Simbol za nevarnost  
     C       

          
      JEDKO      
 
R stavki:  R35: Povzro�a hude opekline. 

   R36/37: Draži o�i in dihala. 
 

S stavki:  S2:Hraniti izven dosega otrok. 
  S26: �e pride v o�i, takoj sprati z obilo vode in poiskati zdravniško 

pomo�. 
  S36/37/39: Nositi primerno zaš�itno obleko, zaš�itne rokavice in zaš�ito 

za o�i/obraz. 
 S45:Ob nezgodi ali slabem po�utju, takoj poiskati zdravniško pomo�. Po 

možnosti pokazati etiketo. 
Razvrstitev v skladu s slovensko zakonodajo Zakon o kemikalijah (Uradni list RS 36/99, 
65/03), Pravilnik o razvrš�anju, pakiranj in ozna�evanju nevarnih snovi in pripravkov (Ur.l. 
RS101/02) in Pravilnika o razvrš�anju, pakiranju in ozna�evanju nevarnih snovi ter Pravilnika o 
razvrš�anju, pakiranju in ozna�evanju nevarnih pripravkov  (Uradni list RS 73/99). 
 
16. Drugi podatki: 
 

Informacije, ki jih vsebuje varnostni list se nanašajo na trenutno znanje proizvajalca in so 
smernica za varno uporabo, ravnanje, odstranjevanje, shranjevanje in transportiranje, vendar pa 
se ne morejo uporabiti kot garancija. Informacije se navezujejo samo na specifi�en produkt in 
niso primerne za kombinacijo z drugimi materiali ali za uporabo v drugem procesu kot je 
opisano v navodilih.  
Viri: Varnostni listi proizvajalca posameznih surovin v produktu, Ur. l RS 36/99, 45/00,  

104/00, 101/02, 9/03, 65/03,  
  Martindale: The Extra Pharmacopoeia, 13. izdaja 
 Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prometu nevarnega blaga ADR 2001 


