
KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU 
 
Data sporządzenia: 14.10.2002  
Data aktualizacji: 19.04.2005 
 
1. Identyfikacja preparatu i jego wytwórcy 
 

Nazwa handlowa: Adhesor Carbofine (cement cynkowo-polikarboksylowy) 
Zastosowanie: 

1. Jako materiał podkładowy pod wypełnienia amalgamatowe i kompozytowe,  
2. Jako wypełnienie tymczasowe, 
3. Do cementowania mniejszych protez stałych. 

Producent: SpofaDental a.s., Černokostelecká 84, CZ-100 31 Praga, Czechy 
Tel. 00420 271002111; Fax: 00420 274820529 
Dostawca:  
Tel.  
2. Skład i informacja o składnikach  
Skład produktu: 
Składnik a) proszek: tlenek (Zn, Mg, Al), kwas borny 
Składnik b) płyn: kwas akrylowy, bezwodnik kwasu maleinowego, woda destylowana 
 
Produkt zawiera następujące substancje niebezpieczne: 
 
Składnik a)   Adhesor carbofine proszek 
Nie zawiera niebezpiecznych substancji chemicznych zgodnie z Ustawą 157/98. 
 
Składnik b)   Adhesor fine płyn 
Opis chemiczny:  kwas (poli)akrylowy 
Zawartość (w %): 30-50% 
Numer CAS:  9003-01-4 
Numer ES (EINECS):  
Symbol Ostrzegawczy: Xi 
Zwroty R:  36/37/38 
Zwroty S:  24/25 
 
3. Identyfikacja zagroŜeń 
 
ZagroŜenie dla zdrowia ludzkiego w czasie uŜywania substancji/preparatu: 
JeŜeli produkt uŜywany jest zgodnie z załączoną instrukcją nie jest niebezpieczny; składnik b) 
szkodliwy dla oczu. 
 
ZagroŜenie dla środowiska naturalnego: 
JeŜeli produkt stosowany jest zgodnie z załączoną instrukcją uŜytkowania nie stwarza 
zagroŜenia dla środowiska naturalnego.  
 
Inne informacje: 
Produkt przeznaczony jest do uŜytku w miejscu pracy związanym z przeznaczeniem produktu 
za zastosowaniem się do załączonych instrukcji. 
4. Pierwsza pomoc 



 
4.1. W przypadku profesjonalnego uŜytkowania ilość produktu w opakowaniu nie stwarza 
zagroŜenia dla zdrowia ludzkiego. 
4.2  W przypadku wdychania (zatrucie inhalacyjne): nie dotyczy. 
4.3. Kontakt ze skórą:  umyć wodą z mydłem. 
4.4. Kontakt z oczami: przepłukać duŜą ilością wody, w razie konieczności zapewnić pomoc 
lekarską. 
4.5. W przypadku spoŜycia: nie dotyczy. 
4.6. Inne informacje: - 
    
5. Postępowanie w przypadku poŜaru 
 
5.1 Odpowiednie środki gaśnicze:     piasek, woda, proszek 
5.2 Nieodpowiednie środki gaśnicze:   - 
5.3 Specjalne zagroŜenie:    - 
5.4 Specjalne środki ostroŜności dla gaszących:  - 
5.5 Inne informacje:      -  
 
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 
Nie dotyczy opakowania jednostkowego. 
6.1 Przepisy bezpieczeństwa - ochrona jednostki:     -  
6.2 Przepisy bezpieczeństwa - ochrona środowiska:    -  
6.3 Zalecane metody czyszczenia i usuwania:     - 
6.4 Inne informacje: 
Podnieść opakowania jednostkowe, które wypadły z opakowania zbiorczego. JeŜeli 
opakowanie wewnętrzne uległo uszkodzeniu zamieść materiał, włoŜyć do szczelnego 
opakowania, dostarczyć firmie specjalizującej się w neutralizacji odpadów. Spłukać 
zanieczyszczony teren duŜą ilością wody. 
 
7. Postępowanie z produktem i jego magazynowanie 
 
7.1 Instrukcja postępowania: patrz Instrukcja uŜytkowania 
7.2 Przechowywanie: przechowywać w suchym i czystym pomieszczeniu w temp. 5-25ºC 
 
8. Kontrola nara Ŝenia i środki ochrony indywidualnej 
 
Specjalne środki nie są wymagane. 
8.1 Środki techniczne:     - 
8.2 Parametry kontrolne:     - 
8.3 Środki ochrony indywidualnej:    -  
dostęp świeŜego powietrza:     -  
ochrona oczu:       -  
ochrona rąk:       - 
ochrona skóry:      -  
8.4 Inne informacje: oba składniki powinny być przetwarzane w miejscu niedostępnym dla 
pacjenta. 
9. Właściwości fizykochemiczne 



 
      Składnik a)   Składnik b) 
Postać: (w 20˚C)    substancja stała-proszek płyn 
Kolor:      biały do Ŝółtawego  bezbarwna 
Zapach:        bezwonne 
pH (w ˚C)     nie dotyczy   3-4 
Temperatura topnienia (˚C):  powyŜej 1000˚C  nie dotyczy 
Temperatura zapłonu (˚C):      niepalny 
Temperatura samozapłonu (w ˚C):     nie dotyczy 
Wybuchowość: górna granica (vol.%)    niewybuchowy 
    dolna granica (vol.%)    niewybuchowy 
Własności utleniające:      nie określono 
Ciśnienie par (w ˚C)       nie dotyczy 
Gęstość (w ˚C):       nie określono 
Rozpuszczalność (w ˚C): 
 - w wodzie:    nierozpuszczalny  rozp.ograniczona  
 - w tłuszczach:      _ 
Inne informacje: 
 
 
10.  Reaktywność i stabilność 
 
10.1 Warunki, w jakich produkt jest stabilny:   stabilny w warunkach normalnych 
10.2  Warunki, jakich powinno się unikać:   nie określono 
10.3 Substancje lub materiały, z którymi produkt nie powinien być w kontakcie: nieznane 
10.4 Niebezpieczne produkty rozkładu:   nie wytwarza 
10.5 Inne informacje: 
 
11.  Informacje toksykologiczne 
 
Produkt nie jest toksyczny; wartości nie zostały określone. 
11.1 Silna toksyczność:      nie dotyczy 
 LD50, doustnie, brązowy szczur (mg/kg): 2500 
 LD50 skóra, brązowy szczur (mg/kg):  - 
 LD50 wdychanie, brązowy szczur, aerozole lub cząsteczki (mg/kg): - 
Toksyczność chroniczna – subchroniczna:   - 
Wywoływanie uczuleń:      - 
Rakotwórczość:      - 
Mutagenność:       - 
Wpływ na reprodukcję:     - 
Doświadczenia na ludziach:     - 
Testy na zwierzętach:      - 
Inne informacje:      - 
 
 
 
 
12.  Informacje ekologiczne 



 
Wartości nie zostały określone. 
12.1 Silna toksyczność na organizmy wodne: nie dotyczy   - 
 LC50 96 godzin, ryba (mg/litr)     - 
 EC 50 48 godzin, rozwielitka (mg/litr)    - 

IC 50 72 godziny, algi (mg/litr)     - 
 
Rozkład:         - 
Toksyczność dla innych środowisk:      - 
Inne informacje:        - 
CSHK:         - 
BSK5:          - 
Inne informacje:        - 
 
13.  Postępowanie z odpadami 
 
Postępowanie z odpadami  substancji/produktu: opakowanie jednostkowe: 
 Składnik a) usuwanie zawartości na zwykłe składowisko odpadów 
 Składnik b) rozcieńczyć kilkakrotnie i wylać do miejskiej kanalizacji 
Postępowanie z zanieczyszczonym opakowaniem: Po umyciu opakowanie moŜe być ponownie 
uŜyte jako materiał wtórny. 
Inne informacje:  
DuŜe opakowania powinny być neutralizowane w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych 
w usuwaniu odpadów lub zniszczone w fabryce przystosowanej do spalania odpadów 
niebezpiecznych. 
 
 
14.  Informacje o transporcie 
 
Opakowanie jednostkowe nie podlega ADR. 
14.1 Transport lądowy: 

ADR/RID:       Klasa: 
Numer/Znak:      
Tablica ostrzegawcza:    Nr UN: 
Uwagi: 

14.2 Krajowy transport wodny:   nie przewidywany 
 ADN/ADR.:     Klasa: 
 Numer/Znak:     Kategoria: 
14.3 Transport morski:    nie przewidywany 
 IMDG:      Klasa: 
 Numer UN:     Typ opakowania: 
 Środek zanieczyszczający wodę:   
 Opis techniczny: 
14.4 Transport powietrzny:    Nie przewidywany 
 CIAO/IATA:     Klasa: 
 Numer UN:     Typ opakowania: 
 Opis techniczny: 
 Uwagi:      Inne informacje: 
15.  Informacje dotyczące przepisów prawnych 



 
Przepisy prawne dotyczące substancji/produktu: 
Zgodnie z Ustawą 157/1998 w obowiązujących załącznikach, składnik b) Adhesor carbofine 
płyn – jest zakwalifikowany jako: 

Xi – draŜniący 
R 36/38 – działa draŜniąco na oczy i skórę 
S 24/25 – chronić przed zanieczyszczeniem skóry i oczu. 
 

16. Inne informacje 
 
PowyŜsze informacje dotyczą opakowań jednostkowych chyba, Ŝe stwierdza się inaczej 
i całkowicie odzwierciedlają naszą obecną wiedzę oraz doświadczenie. Produkt jest 
przeznaczony do uŜytku w miejscach do tego przeznaczonych, uŜytkownik powinien 
stosować się do instrukcji znajdujących się w niniejszej karcie charakterystyki, jak równieŜ 
do podstawowych zasad ochrony indywidualnej w miejscu pracy. 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 


