
KARTA BEZPIECZENSTWA
PRODUKTU BIALKO

ZIEMNIACZANE

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU, FIRMY;

Nazwa handlowa: Bialko ziemni aczane

Producent: zaklady pzemyslu Ziemniaczanego w pile "zErpEZEr" sp. z o. o.
Mtodych 30
64-920 Pila
tel/fax: (067) 212-27 -48

2. SKLAD, INFORMACJE O SKLADNIKACH:

Bialko ziemniaczane otrzymywane jest z soku kom6rkowego ziemniaka w wyniku procesow termiczno-
kwasowej koagulacji, odwodnienia i suszenia.
Skladniki niebezpieczne: nie zawiera

3. IDENTYFIKACJA ZAGROZEII :

Na podstawie dostgpnych danych material6w literaturowych Bialko ziemni aczane nie jest
sklasyfikowane jako niebezpieczna. Ta informacja jest zgodna z aktualnymi normami oraz przepisami
prawa.

Nie wystgpuje zagrozenie dla zdrowia, gdy produkt jest u2ywany zgodnie z przeznaczeniem
izastosowaniem.

4. PIERWSZA POMOG:

wskaz6wki og6rne: nie sq wymagane specjalne srodki bezpieczehstwa
Kontakt ze skorq: zmy6 sk6rg wodq
Kontakt z oczami.. pzemywac oczy du2qiloSciq wody
Wdychanie: unika6 nadmiernego zapylenia
Spo2ycie: wyptuka6 usta wodq

5. POSTEPOWANTE W pRZypADKU pOZARU:

Zapobieganie pozarom: wybuchowe pyly
Odpowiednie Srodki ga6nicze: woda, piana, proszek
Specjalne zagro2enia: wybuchowe pyly

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO SNOOOWISXI:

B ialko ziem n i aczane n ie stwa rza zagr o2enia dla S rodowi ska.

7. POSTEPOWANIE Z PRODUKTEM I MAGAZyNOWANTE:

Postgpowanie z produktem: Nie sE wymagane specjalne Srodki zabezpieczajqce.
Postgpowa6 zgodnie z ogolnymi zasadami i praktykq
BHP oraz unikae du2ego zapylenia.
Produkt powinien bye przechowywany w czystych,
suchych i pzewiewnych pomieszczeniach.
Worki papierowe trzywarstwowe, wentylowe lub big bagi.

8. KONTROLA NARAZENIA ORAZ SRODK]OCHRONY INDYWIDUALNEJ:

Produkt nie zawiera substancji, kt6rych stgzenie nalezaloby monitorowac w miejscu pracy. podczas
operacji z produktem nale2y stosowa6 standard owq odzie2 ochronnq or", ,uikg przeciwpytowq wpzypadku twozenia sig pylu.

Magazynowanie:

Opakowania:
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9. WLASCTWOSCI rzyxo - GHEMTGZNE:

Posta6:
Barwa:
Zapach:
WilgotnoSc:
Zawarto6c biatka o96lnego
w s.s.:
Gqsto66 nasypowa:

10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC:

Stabilno56:
Warunki, ktorych nale2y unikac: wilgo6
Materiaty, kt6rych nale2y unika6: brak

1 1. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE:

Mutagennosc:
Rakotw6rczoSc:
Szkodliwe dzialanie
na rozrodczoSc:
ToksycznoSc:

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE:

MobilnoSc.

Rozklad:

Klasyfikacja:

sypki proszek
szara
typowy dla bialka ziemniaczanego, bez obcych zapachow
nie wiqcej niZ10 %

nie mniej ni280%
700 g/dm3

stabilny w normalnych warunkach

Zawarto6c zanieczyszcze6 cialami obcymi, szkodliwymi dla zdrowia zwierzql-. niedopuszczalna.

Kontakt z oczami'. obojgtny
Kontakt ze sk6rq: obojqtny
Spo2ycie: brak danych, stosowana w przemy6le spo2ywczym
Zatrucie przez wdychanie: oboiqtny, w pzypadku nadmiernego zapylenia mo2e

dzidae drazniqco na uklad oddechowy.
nie jest klasyfikowany jako mutagenny
nie jest klasyfikowany jako rakotworczy

nie jest klasyfikowany jako toksycznie wptywajqcy na rozrodczoSc
nie jest klasyfikowany jako toksyczny

nierozpuszczalny w zimnej wodzie, w powietzu migruje w postaci pylow.
biodegradowalny

13. POSTEPOWANTE Z ODPADAMT:

Bezpieczehstwo (manipulacja odpadow): zebrac jeSli to mozliwe
Metody usuwania odpad6w: pzerabia6 w oczyszczalni Sciek6w

,I4. INFORMACJE O TRANSPORCIE:

Bialko ziemniaczane moze byc przewo2one r62nymi Srodkami
transportowymi
jak. kolej, samochody, srodkami srodlqdowo-wodnymi oraz drogq
morsk4.

Transport powinien odbywa6 sig zgodnie z aktualnie obowiqzujqcymi przepisami przewozowymi.
Ka2dy Srodek transport powinien byczaopalzony w list pze*oio*y zawieraiqcy:r adres odbiorcy

. nazwg produktu

. mase

. liczbe opakowai
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15. TNFORMACJE DOTYCZACE pRZEplS6W:

Klasyfi kacja i etykietowanie : znakowanie opakowari jednostkowych
opakowania jednostkowe powinny zawierae co najmniej nastgpuiqce dane:

. nazwa i adres producenta,

. oznaczenie produktu wg normy pzedmiotowej,

. masa netto w kg,

. data produkcji,

. okres minimalnej tnrvaloSci,
Nale2y przestrzega6 og6l nych przepisow bezpieczefstwa.

KTEROWNIK
DZI ALU KONTR qLr.J AT'OSC r

#, ft u >(e*a
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