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t. IDENTYF!KACJA PRODUKTU, FIRMY:

Nazwa handlowa: Adamix CS E-1422

Producent: zaklady Przemyslu Ziemniaczanego w pile "zErpEzEr" Sp. z o. o.
Mlodych 30
64-920 Pila
tel/fax: (067) 21 2-27 -48

2. SKLAD, INFORMACJE O SKLADNTKACH;

Zaggstnik skrobiowy Adamix CS to acetylowany adypinian diskrobiowy, otzymywany przezchemicznq
obr6bkg skrobi ziemniaczanq mieszaninq bezwodnika kwasu octowego i kwasu adypinowego,
pzeznaczony do stosowania w produktach spo2ywczych.
Sktadniki niebezpieczne: nie zawiera

3. TDENTYFIKACJA ZAGROZEI:

Na podstawie dostgpnych danych material6w literaturowych Adamix CS E-1422 nie jest sklasyfikowany
jako niebezpieczny. Ta informacja jest zgodna z aktualnymi normami oraz przepisami prawa.
Nie wystgpuje zagro2enie dla zdrowia, gdy produkt jest u2ywany zgodnie z pzeznaczeniem
izastosowaniem.

4. PIERWSZA POMOC:

wskazowki ogolne: nie sq wymagane specjalne srodki bezpieczehstwa
Kontakt ze skorq: zmyc sk6rq wodq
Kontakt z oczami: pzemywac oczy du2q iloSciq wody
Wdychanie: unika6 nadmiernego zapylenia
Spozycie: wypluka6 usta wodq

5. POSTEPOWANTE W pRZypADKU pO2AnU:

Zapobieganie po2arom: wybuchowe pyly
Odpowiednie Srodki gaSnicze: piana, proszek
Specjalne zagro2enia'. wybuchowe pyty

6. POSTEPOWANTE W pRZypADKU UWOLNIENTA DO SnOOOW|SXI:

Adamix CS nie stwaza zagro2enia dla Srodowiska.

7. POSTEPOWANTE Z PRODUKTEM I MAGAZyNOWANTE:

Postgpowanie z produktem:

Magazynowanie:

Opakowania:

Nie sq wymagane specjalne Srodki zabezpieczajqce.
Postgpowa6 zgodnie z og6lnymi zasadami i praktykq
BHP oraz unikac du2ego zapylenia.
Produkt powinien byc pzechowywany w czystych,
suchych i pzewiewnych pomieszczeniach.
Worki papierowe trzywarstwowe, wentylowe z foliowq wkladkq.

8. KONTROLA NARAZENIA ORAZ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ:

Produkt nie zawiera substancji, ktorych stezenie nalezaloby monitorowac w miejscu pracy. podczas
operacji z produktem nale2y stosowa6 standardowq odzie2 ochronna oraz maskg przeciwpylowq w
pzypadku tworzenia sig pytu.
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Rozpuszczalno66 w wodzie'. rozpuszczalny w zimnej wodzie
Ciq2ar nasypowy: 480 g/dm3; 630 g/dm3 (mielony)

10. STABILNOSC I NCIXTYWNOSC:

StabilnoSc: stabilny w normalnych warunkach
Warunki, kt6rych nalezy unika6: wilgo6
Materialy, ktorych nale2y unikac: brak

1 1. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE:

ToksycznoSc:

9. WLASCIWOSCI FIzYKo - CHEMICZNE:

Posta6:
Barwa:
Zapach:
WilgotnoS6:
WartoSc pH:

Kontakt z oczami'.
Kontakt ze skorq:
Spozycie:
Zatrucie przez wdychanie:

drobne platki lub drobna kaszka (produkt mielony)
biala
typowy dla skrobi ziemniaczanej, z lekkim zapachem octu
nie wiqcej ni?10 %
5,5 - 7,5

Adamix CS nie jest substancjq niebezpiecznq i nie jest
sklasyfikowany jako taka. Acetylowany adypinian
diskrobiowy jest stosowany jako dodatek oraz zaggstnik
do zywno5ci ijest oznaczany symbolem E-1422.
obojgtny
obojgtny
brak danych, stosowany w przemySle spo2ywczym
obojgtny, w przypadku nadmiernego zapylenia mo2e
dziahe dra2niqco na uklad oddechowy.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE:

Mobilno56: rozpuszczalny w zimnej wodzie, w powietrzu migruje w postaci pylow.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMT:

Metody usuwania odpad6w: pzerabia6 w oczyszczalni Sciekow

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE:

Klasyfikacja: Adamix CS mo2e byc pzewo2ony ro2nymi Srodkami transportowymi
jak: kolej, samochody, Srodkami Srodlqdowo-wodnymi oraz drogq
morskq.

Transport powinien odbywac sig zgodnie z aktualnie obowiqzujqcymi przepisami przewozowymi.
Ka2dy Srodek transport powinien byczaopalrzony w list pzewozowy zawieraiqcy:

o adres odbiorcy
. nazwg produktu
. masg
. liczbe opakowaf

15. TNFORMACJE DOTYCZACE pRZEptSOW:

Klasyfikacja i etykietowanie : znakowanie opakowari jed nostkowych
Opakowania jednostkowe powinny zawiera6 co najmniej nastgpujqce dane:

. nazwa i adres producenta,

. oznaczenie produktu wg normy przedmiotowej,

. masa netto w kg,
r data produkcji,
. okres minimalnej trwaloSci,

Nale2y przestrzega6 o96l nych przepisow bezpieczefstwa.
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