
KARTA BEZPIECZENSTWA
PRODUKTU PILAMIX B.CS E-1 414 Wa2ne od:

01.08.2017

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU, FIRMY:

Nazwa handlowa: pilamix B_CS E_1414

Producent: zakrady pzemysru Ziemniaczanego w pire "zETpEzET" sp. z o. o.
Mlodych 30
64-920 Pita
tel/fax: (062) 21 2-22 -48

2. SKLAD, INFORMACJE O SKLADNIKACH:

Pilamix B-cs E-1414.to acetylowany fosforan dwuskrobiowy o wyzszym stopniu usieciowana,otzymywany przez chemicznq obr6bkg skrobi ziemni""."ng n" drodze sieciowania i acetylacji,pzeznaczony do cel6w spo2ywczych.
Skladniki niebezpieczne: nie zawiera

3. IDENTYFIKACJA ZAGRO2EI:

Na podstawie dostgpnych danych material6w literaturowych pilamix B-cs E-1414 nie jest
sklasyfikowany jako niebezpieczny. Ta informacja jest zgodna z aktualnymi normami oiaz pzepisamiprawa.

Nie wystgpuje zagro2enie dla zdrowia, gdy produkt jest uzywany zgodnie z pzeznaczeniem
izastosowaniem.

4. PIERWSZA POMOC:

wskazowki ogorne: nie sq wymagane specjarne Srodki bezpiecze.stwa
Kontakt ze skorq: zmy6 skorq wodq
Kontakt z oczami.. pzemywa6 oczy du2qilosciq wodyWdychanie: unikaC nadmiernego zapylenia
Spo2ycie: wypluka6 usta wojq

5. posTEpowANtE W pRZypADKU POZARU:

wybuchowe pyly
piana, proszek
wybuchowe pyly

6. POSTEPOWANTE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO SNOOOWISXI:

Pilamix B-CS nie stwarza zagroZenia dla Srodowiska.

7. posTEpOWANtE Z PRODUKTEM I MAGMyNOWANTE:

Postgpowanie z produktem:

Magazynowanie:

Opakowania:

Zapobieganie po2arom:
Odpowiednie Srodki ga6nicze:
Specjalne zagro2enia:

Nie sq wymagane specjalne srodki zabezpieczajqce.
Postqpowa6 zgodnie z ogolnymi zasadami i praktykq
BHP oraz unikac duzego zapylenia.
Produkt powinien by6 przechowywany w czystych,
suchych i przewiewnych pomieszczeniach.
Worki papierowe tzywarstwowe, wentylowe z foliowq wkladkq.

8. KONTROLA NARMENIA ORAZ SRODKIOCHRONY INDYWIDUALNEJ:

Produkt nie zawiera substancji, kt6rych stgzenie nale2aloby monitorowa6 w miejscu pracy. podczas
operacji z produktem nale2y stosowa6 standardowq ooziei ochronnq oraz maskg przeciwpylowq wpzypadku tworzenia sig pylu.
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9. WTASCIWOSCI FIZYKO - CHEMICZNE:

Postac:
Barwa:
Zapach:
WilgotnoS6:
Warto6c pH:

10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC:

Stabilno56:
Warunki, kt6rych nalezy unika6:
Materiaty, ktorych nale2y unika6:

1 1. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE:

drobne platki lub drobna kaszka (produkt mielony)
biala
typowy dla skrobi ziemniaczanej, bez obcych zapachow
nie wigcej ni210 %
5,5 - 7,5

RozpuszczalnoS6 w wodzie: rozpuszczalny w zimnej wodzie
Cig2ar nasypowy: 596 g/dm3 (mielony)

stabilny w normalnych warunkach
wilgoc
brak

Toksycznos6: piramix B-cs nie jest substanciq niebezpiecznq i nie jest
sklasyfikowanyjako taka. Uzywanyjako dodatek do 2ywnosci oraz zaggstnik
ijest oznaczany symbolem E_1414.

Kontakt z oczami: obojqtny
Kontakt ze sk6rq: obojgtny
Spozycie: brak danych, stosowany w pzemySle spozywczym
Zatrucie przez wdychanie: obojgtny, w pzypadku nadmiernego zapyrenia mo2e

dzialae drazniqco na uklad oddechowy.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE:

MobilnoSc: rozpuszczalny w zimnej wodzie, w powietzu migruje w postaci pyl6w.

13. POSTEPOWANTE Z ODPADAMT:

Metody usuwania odpadow: pzerabiac w oczyszczalni Sciekow

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE:

Klasyfikacja: Pilamix B-cs mo2e by6 przewo2ony ro2nymi srodkami transportowymijak: kolej, samochody, Srodkami Srodlqdowo_wodnymi orr= Orogq

rransport oo*'1:l-1dlr,,#lii?gnie z aktuarnie obowiqzujqcymi przepisami przewozowymi.Ka2dy srodek transport powinien iye zaoparrzony w rist p,="*oro*y zawieralqcy:o adres odbiorcy
. naZwg produktu
. mase
. liczbe opakowai

15. TNFORMACJE DOTYCZACE pRzEpts6w:

Klasyfi kacja i etykietowanie: znakowanie opakowah jednostkowych
opakowania jednostkowe powinny zawieraeco najmniej nastgpiqce dgngir.l,, prrn*i: :. nazwa iadres producenta, ,,r:,i,nL,y 

, 'r-",',-, ,., ._. oznaczenie produktu wg normy pzedmiotowej,
. masa netto w kg,
. data produkcji,
. okres minimalnej trwalo6ci,

Nale2y przestrzega6 o96lnych przepisow bezpieczefstwa.
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