
KARTA BEZPIECZENSTWA
PRODUKTU STABILEX E.1412 Wa2ne od:

01.08.2017

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU, FIRMY:

Nazwa handlowa: Stabilex E_1 412

producent: 
lltaav pzemyslu Ziemniaczanego w pire ,*ET*EZET'Sp. 

z o. o.Mtodych 30
64-920 pna
tel/fax: (062) 21 2_27 _48

2. SKLAD, INFORMACJE O SKLADNIKACH:

5;,::"ntili;:;"#fft:tl,:-Jnij,:tuktem usieciowania skrobi ziemniaczanej trimerarosroranem sodu.

3. IDENTYFIKACJA ZAGRO2EI:

Na podstawie dostgpnych danych material6w literaturowych Stabilex E-1412nie jest sklasyfikowanyjako niebezpieczny' Ta informacja jest zgodna z attuatnimi normari oraz pzepisami prawa.
):"H::ff#e 

zasro2enie dra zdiowia, sdv produkt j".t ,.v*"nv zgodnie z przeznaczeniem

4. PIERWSZA POMOC:

Wskaz6wki ogolne: nie sq wymagane specjalne Srodki bezpiecze.stwaKontakt ze skr-
Kontakt . o"rf,3,t. 

zmYc skorg wodq

wdychanie: 
amr: 

:f;Iffi";,#"t"':jff:'l,I"t'
Spozycie: wypluka6 usta wodq

5. posTEpOwANtE 
W pRzypADKU poZARU:

Zapobieganie poz-alom: wybuchowe pyly
Odpowiednie Srodki gaSnicze: *iOr, pi"nr, proszekSpecjalne zagro2enia: wyOucnowe pyty

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO SNOOOWISXI:

Sta bilex nie stwaza zagr o2enia d la Srodowiska.

7. posTEpowANtE z PRODUKTEM I MAGAZyNowAN|E:

I:"" :1 yT., g a n e s pecj a I n e S rod k i zab ezpi e cz ajqce .

I ::l-::y:.: f q..l i e z os o I n ym i ." 
"" 

J 
" 
ni i-Jl-i,vr e

Prl ?o. unikaC duzego zapytenia.

Postgpowanie z produktem:

Magazynowanie:

Opakowania:
l.9rT powinien Oye fzechowywany w czystych,
s-uchych i pzewiewnych pomieszczeniach.
Worki papierowe tzywarstwowe, wentylowe z foliowq wkladkq.

8. KONTROLA NARAZENIA ORAZ SNOOXI OCHRONY INDYWDUALNEJ:

Produkt nie zawiera substancji, ktorych
operacji z produktem nalezy stosowac
pzypadku twozenia sig pylu.

stgzenie nale2aloby monitorowa6 w
standardowq odzie2 ochronnq oraz

miejscu pracy. podczas
maskg przeciwpytowq w

-



KARTA BEZPIECZENSTWA
PRODUKTU STABILEX E.1412

9. WLASCIWOSCI FIZYKO - CHEMICZNE:

postac:

Barwa:
Zapach
Witgotno56:
Warto66 pH:
RozpuszczalnoSc w wodzie:
Cigzar nasypowy:

10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC:

Stabitno56:
Warunki, ktorych nalezy unikac:
Materiaty, kt6rych nalezy unikac:

1 1. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE:

Toksycznosc:

Kontakt z oczami:
Kontakt ze sk6rq.
Spo2ycie:
Zalrucie przez wdychan ie:

1 2. INFORMACJE EKOLOGICZNE:

MobilnoSc:

sypki proszek
biala, w systemie ClE, L: nie mniej niz 91
typowy dla skrobi ziemniaczanej, bez obcych zapachow
nie wigcej ni220 %
5,5 - 7,5
nierozpuszczalny w zimnej wodzie
660 g/dm3

stabilny w normalnych warunkach
wilgo6
brak

Stabilex nie jest substancjq niebezpiecznq i nie jest
sklasyfikowany jako taka. Fosforan diskrobiowy jest
stosowany jako dodatek oraz zaggstnik
do zywnosci i jest oznaczany symbolem E_1412.
obojgtny
obojgtny
brak danych, stosowany w przemySle spozywczym
oboiqtny, w pzypadku nadmiernego zapytenia nroze
dzidae drazniqco na uktad oddechtwy.

nierozpuszczalny w zimnej wodzie, w powietzu migruje w postaci pylow.
13. POSTEPOWANTE Z ODPADAMT:

Metody usuwania odpad6w: pzerabiae w oczyszczalni Sciekow

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE:

Klasyfikacja: Stabilex moze byc przewozony ro2nymi srodkami transportowymijak: kolej, samochody, Srodkami Sr6dlqdowo_wodnymi oraz drogq
rransport **ll:::oly"?l''iitynie-z akruarnie.obowiqzujqcymi pzepisami pzewozowymi.Ka2dy Srodek trans.port powinien iie ..op.toony w rist po"*iro*y zawieraiqcy:o adres odbiorcy

. nazwe produktu

. mase 
*vvv'\rq 

fil:"!lr!V 
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' liczbQ opakowan " :'

,!
1 s. TNFORMACJE DOTyczAcE pRZEprs6w:

Krasyfikacja i etykietowanie: znakowanie opakowari jednostkowych
opakowan ia jednostkowe powinnv .r*i"rJe * nil ili ;"rduiqce dane :. nazwa i adres producenta,

. oznaczenie produktu wg normy przedmiotowej,. masa netto w kg,
o data produkcji, iilERowNIKo okres minimalnej trwaloSci,

Nale2y przestrzega6 og5l nych przepis6w bezpiecze6stwa.

,L){,^y,LKWiri:,fff"

n?r in2 Gralgru Meltlskd,


