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KARTA BEZPIECZENSTWA
PRODUKTU PILAM.I

i2 E-1420

Wa2ne od:
01.08.2017

1. IDENTYFIKAGJA PRODUKTU, FIRMY:
Nazwa handlowa:Pilam

- 1i2 E-142O

Zaklady Pzemyslu Ziemniaczanego w Pile "IETPEZET" Sp' z o' o'
Mlodych 30

Producent:

64-920 Pita
tel/fax: (067)

21 2-27

-48

2. SKLAD, INFORMACJE O SKLADNIKACH:

pilam

bezwodnikiem kwasu
E-1420 jest otrzymywany w procesie estryfikacji skrobi ziemniaczanel

octowego.
Skladniki niebezpieczne: nie zawiera

3. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN:

E 1420 nie jest sklasyfikowany
Na podstawie dostgpnych danych material6w literaturowych Pilam 1 i2
przepisami prawa'
oraz
normami
jest
z
aktualnymi
zgodna
jako niebezpieczny.'ta informacja
zpzeznaczeniem
jest
zgodnie
produkt
u2ywany
gdy
zdrowia,
Nie wystgpuje zagio2enie dla
izastosowaniem.
4. PIERWSZA POMOG:
wskaz6wki ogolne: nie sq wymagane specjalne Srodki bezpieczefistwa
Kontakt ze skorq: zmY6 sk6rq wodq
Kontakt z oczami'- przemywac oczy dulq ilo6ciq wody

Wdychanie:
Spo2Ycie:

unika6 nadmiernego zapylenia
wYPluka6 usta wodq

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU:

po2arom:
Odpowiednie Srodki gaSnicze:
Specjalne zagro2enia'.

Zapobieganie

6. posTEpowANtE
Pilam-1

i2

w

wybuchowe pyty
woda, piana, proszek
wybuchowe pyly

PRZYPADKU UWOLNIENIA DO SnOOOW|SXI:

nie stwazazagro2enia dla Srodowiska'

7. POSTEPOWANIE Z PRODUKTEM I MAGAZYNOWANIE:
Postqpowanie z

produktem:

Magazynowanie:
Opakowania:

Nie sE wymagane specjalne Srodki zabezpieczalqce'
Postqpowa6 zgodnie z og6lnymi zasadami i praktykq
BHP oraz unika6 du2ego zaPYlenia'
Produkt powinien by6 przechowywany w czystych,
suchych i pzewiewnych pomieszczeniach'
Worki papierowe trzywarstwowe, wentylowe z foliowq wkladkq.

8. KONTROLA NARAZENIA ORaz SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ:

produkt nie zawiera substancji, kt6rych stq2enie nale2aloby monitorowac w miejscu pracy. Podczas
przeciwpylowq w
operacji z produktem nale2y stosowa6 standardowq odzie2 ochronnq oraz maskq
przYPadku tworzenia siq PYlu.
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PRODUKTU PILAM.I

i2

E-1420

Wa2ne od:
01.08.2017

wraSctwoScl rtzYxo - cHEMIcZNE:

g.

Postac:
Barwa:
Zapach'.
Wilgotno5c:
WartoS6 PH:
Zawarto66 grup acetylowych:

sypki proszek
biala, w systemie CIE,L, nie mniej niZ 91
typowy dla skrobi ziemniaczanej, z lekkim zapachem octu
nie wigcej nil20 o/o
4,0 - 6,5

Pilam-1: 1,2-1

,5o/o

Pilam-2: PowY2ej 1,5%

RozpuszczalnoS6wwodzie:nierozpuszczalnywzimnejwodzie
Cig2ar

nasypowy:

760 g/dm3

10. STABILNOSC I NEAXTYWNOSC:
stabilny w normalnYch warunkach
wilgo6
unika6:
nale2y
kt6rych
Warunki,
Materiaty, kt6rych nale2y unikac: brak
StabilnoSc:

1

1. INFORMACJE TOKSYKOLOGIGZNE:
Toksyczno56:

Pilam-1 i 2 nie jest substancjq niebezpiecznq i nie jest
sklasyfikowany jako taka. U2ywany jest jako dodatek do 2ywno6ci oraz
zaggstnik i oznaczanY E-1420.

oczami:
skorq:
Spo2ycie:

obojqtnY
obojqtnY
brak danych, stosowana w pzemySle spozywczym
zalrucie przez wdychanie: obojqtny, w przypadku nadmiernego zapylenia mo2e
dziala1 dra2niqco na uklad oddechowy.

Kontakt z

Kontaktze

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE:
MobilnoSc:

pytow'
nierozpuszczalny w zimnej wodzie, w powietzu migruje w postaci

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI:
Metody usuwania odpad6w: pzerabiac w oczyszczalni Sciekow
14. INFORMACJE O TRANSPORGIE:

Klasyfikacja:

pilam-1 i2 moae byc pzewo2ony r62nymi Srodkami transportowymi
jak: kolej, samochody, Srodkami Srodlqdowo-wodnymi oraz drogq
morskq.

przewozowymt'
Transport powinien odbywac siQ zgodnie z aktualnie obowiqzujqcymi przepisami
przewozowy
zawierajqcy:
list
w
powinien
zaopalrzony
bye
transport
Srodek
Ka2dy

.
.
.
o

adres odbiorcy
nazwQ Produktu

mase
liczbq opakowah
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INFORMACJE DOTYCACE PRZEPIS6W:
Klasyfikacjaietykietowanie:znakowanieopakowarijednostkowych

Przemlli'

'

1"1

1'

t,l

opakowaniajednostkowepowinnyzawieracconajmniejnastgpujqcedane:
. nazwa iadres Producenta,

.
.
.
.

oznaczenie produktu wg normy przedmiotowej,
masa netto w kg,
data produkcji,
okres minimalnej trwato5ci,
Nale2y przestrzega6 o96l nych przepis5w bezpieczef stwa'
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