
KARTA BEZPIECZENSTWA
PRODUKTU SKROBIA

PREZELATYNIZOWANA

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU, FIRMY:

Nazwa handlowa: Skrobia pre2elatynizowana

Producent: 
llradv pzemysru ziemniaczanego w pire -zETpEZET'sp. 

z o. o.Mtodych 30
64-920 pita

tel/fax: (067) 21 2_27 _48

2. SKLAD, INFORMACJE O SKTADNIKACH:

:fffl?-i;LT:1X,:'.':ffXiJ::;::,T,otzvmanv przeztermicznq obr6bkq skrobi ziemniaczanej

3. IDENTYFIKACJA ZAGRO2EN:

Na podstawie dostgpnych danych material6w literaturowych. skrobia pre2elatynizowana 
nie jestsklasyfikowana jako niebezpieczna. Ta. informacja i".trgJi, , aktuarnymi normami oraz pzepisami

HH*#:H:"" 
zasro2enie dra zdrowia, gov pr"oult j"rirzv*rnv zgodnie z przeznaczeniem

4. PIERWSZA POMOC:

Wskaz6wki og6lne: nie sq wymagane specjalne srodki bezpieczeristwaKontakt ze sk6rq: zmyc skorg wodq
Kontakt z oczami: pzemywac oczy'du2qiloSciq wodyWdychanie: unika6 nadmiernego zapyleniaSpozycie: wyplukac usta wooq

5. posTEpOWANtE w pRzypADKU pozARU:

Zapobieganie pozarom:
Odpowiednie Srodki gaSnicze:
Specjalne zagro2enia:

6. POSTEPOWANIE W PMYPADKU UWOLNIENIA DO SROOOWSXA:

skrobia pre2eratyn izowa na n ie stwaza zagr o2eniad ra 5 rodowis ka.

7. posTEpowANtE Z PRODUKTEM I MAGAZyNOWANTE:

Postgpowanie z produktem: Nie sq wymagane specjarne srodki zabezpieczaiqce.postgpowad zgodnie z ogolnymizasadami iilrriu
Masazvnowanie: 3[!;{T"il,I.x:H:ffi:,iJ*,;,r-;r,,;;
opakowania: ffifl"#ffi#J1ffij,3,il;:1'"ffi:I 

".'^*u"*uwkradkq8. KONTROLA NAMzENIA ORAZ SRODKI OCHRONY INDYWDUALNEJ:

Produkt nie zawiera substancji, ktorych stgzenie narezaroby monitorowac w miejscu pracy. podczas

;:#r"X-iffil$ruale2v 
stosowac standardows iiJz ochronnq o,r= ,r.rijzeciwpyrowq w

wybuchowe pyly
piana, proszek
wybuchowe pyly
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9. WLASCWOSCI FIZYKO - CHEMIGZNE:

postac:

Barwa:
Zapach:
Wlgotnosc.
Warto66 pH:
Rozpuszczalno66 w wodzie:
Cig2ar nasypowy:

10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC:

StabilnoS6:

drobne platki lub drobna kaszka (produkt mielony)
biata do kremowej
neutralny, bez obcych zapach6w
nie wigcej ni29,S %
5,0 - 7,5
rozpuszczalny w zimnej wodzie
450 g/dm", 590 g/dm3 (mietony)

Warunki, kt6rych nale2y unika6:
Materialy, kt6rych nale2y unika6:

1 1. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE:

stabilny w normalnych warunkach
wilgoC

brak

ToksycznoS6:

Kontakt z oczami:
Kontakt ze skorq:
Spozycie;
Zalrucie pzez wdychanie:

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE:

Mobilnosc: rozpuszczalny w zimnej wodzie, w powietzu migruje w postaci pyl6w.
13. POSTEPOWANTE Z ODPADAMT:

Metody usuwania odpadow: paerabiac w oczyszczarHi sciek6w

14. INFORMACJE O TMNSPORCIE:

Klasyfikacja:

Skrobia Pre2elatynizo*"n:.1i" jest substancjq niebezpiecznq i nie jest

:[nfl]"-"'a 
jako taka. Uzvwanv jako oooaier, do zywnosci oraz z-aiestnir.

obojgtny
brak danych, stosowany w pzemySle spozywczym

9bojgtny, w pzypadku nadmiernelo .rpydn* 
-ro."

dzialae drazniqco na uktad oddechowy.

Skrobia Pre2elatynizowana moze bye pzewozona r6znymi srodkamitransportowymi
jak: kolej, samochody, Srodkami Srodlqdowo_wodnymi oraz drogq

Transport powinien 
"dbw#"#:xodnie z aktuarnie obowiqzuiqcymi pzepisami pzewozowymi.Ka2dy srodek transport powinien o"ye ,aop;;;;y w rist pzewo zow zaw*taJqcy:o adres odbiorcy

. nazwe produktu

. mase

. liczbe opakowah

15. TNFORMACJE DOTyCzAcE pRZEptsow:

Klasyfikacja i etykietowanie: znakowanir
opaio*anialeonostkoweo"*;;;;;;,.Ts::il:il::.Iiffrj"edane:

. nazwa iadres producenta,

. oznaczenie produktu wg normy pzedmiotowej,. masa netto w kg,

. data produkcji,
o okres minimalnej trwaloSci,

Nareiy przestrzega6 ogornych przepis6w bezpiecze6stwa.

KTER,OWNIK-:::#i:m"


