
KARTA
PRODUKTU

BEZPIEGZENSTWA
SKROBIA BUDYNIOWA

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU, F]RMY:

Nazwa handlowa: Skrobia budyniowa

Producent: Zakrady pzemysru Ziemniaczanego w pire ".ET.EZET" sp. z o. o.
Mlodych 30
64-920 Pita
tel/fax: (067) 21 2-27 _48

2. SKLAD, INFORMACJE O SKLADNIKACH:

skrobia budyniowa jest produktem ureniania skrobi ziemniaczanej.
Skladniki niebezpieczne: nie zawiera

3. IDENTYFIKACJA ZAGROZEI{ ;

Na podstawie dostgpnych danych material6w literaturowych skrobia budyniowa nie jest sklasyfikowanajako niebezpieczna' Ta informacja jest zgodna z aktualnymi normami oraz pzepisami prawa.Nie wystgpuje zagro2enie dla zdrowia, gdy produkt jest uzywany zgodnie z przeznaczeniemizastosowaniem.

4. PIERWSZA POMOC:

wskazowki og6rne: nie sq wymagane specjarne Srodki bezpieczehstwa
Kontakt ze sk6rq: zmy6 sk6rg wodq
Kontakt z oczami: pzemywa6 oczy'du2qiloSciq wodyWdychanie: unika6 nadmiemego zapyleniaSpo2ycie: wypluka6 usta wodq

5. posTEpowANtE W pRzypADKU PO2ARU:

Zapobieganie poz_aloml wybuchowe pyly
Odpowiednie Srodki gaSnicze: woOa, piana, proszet<
Specjalne zagro2enia: wybuchowe pyty

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO SNOOOWISXA:

Skrobia budyniowa nie stwaza zagro2eniadla Srodowiska.

7. posTEpowANtE Z PRODUKTEM I MAGAZyNOWANTE:

Nie sq wymagane specjalne Srodki zabezpieczajqce.
Postqpowac zgodnie z ogolnymi zasadami i praktykq
BHP oraz unikac du2ego zapylenia.
Produkt powinien by6 przechowywany w czystych,
suchych i paewiewnych pomieszczeniach.
Worki papierowe tzywarstwowe, wentylowe z foliowq wkladkq.

8. KONTROLA NARAzENIA ORo, SRODKIOCHRONY INDYWIDUALNEJ:

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

;Lrl;:l-:ffi}Hruale2v 
stosowac standardowq oaziez ochronnq orr, ,".re-przeciwpyrowq w

Postgpowanie z produktem:

Magazynowanie:

Opakowania:
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9. WLASCIWOSCT FIZYKO - CHEMICZNE:

Posta6:

Baruva:

Zapach:
WilgotnoSc:
WartoS6 pH:

10. STAB]LNOSC I REAKTYWNOSC:

StabilnoSc:
Warunki, kt6rych nalezy unika6:
Materiaty, kt6rych nale2y unikac:

1 1. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE:

ToksycznoSc:

Rozpuszczalno56 w wodzie: nierozpuszczalny w zimnej wodzie
Ciq2ar nasypowy: 700 g/dm3

sypki proszek
biata do lekko kremowej
typowy dla skrobi ziemniaczanej, bez obcych zapachow
nie wigcej ni220 o/o

5,0 - 7,5

stabilny w normalnych warunkach
wilgoc
brak

Skrobia budyniowa nie jest substancjq niebezpiecznq i nie jest
sklasyfikowana jako taka. u2ywanajest jako zaggstnik i tyturowana skrobia
budyniowa.

Kontakt z oczami: obojgtny
Kontakt ze skorq: obojgtny
Spo2ycie: brak danych, stosowana w przemySle spo2ywczym
Zatrucie pzez wdychanie: obojgtny, w przypadku nadmiernego zapyrenia moze

dziala6, dra2niqco na uklad oddechowy.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE:

Mobilno5c: nierozpuszczalny w zimnej wodzie, w powietrzu migruje w postaci pylow.

13. POSTEPOWANTE Z ODPADAMT:

Metody usuwania odpadow: pzerabia6 w oczyszczarni sciekow

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE:

Klasyfikacja:

15. TNFORMACJE DOTYCZACE pRZEptsow:

Klasyfi kacja i etykietowanie: znakowanie opakowaf jednostkowych
opakowania jednostkowe powinny zawiera',co najmniej nastgpliqce dane:. nazwa i adres producenta,

. oznaczenie produktu wg normy pzedmiotowej,

. masa netto w kg,
o data produkcji,
o okres minimarnejtrwarosci, KIEROWNIK

Nate2ypo"=t"."g"iog6tnychprzepis6wbezpieczenstwa.':r'::Wiffi*


