
KARTA BEZPIECZENSTWA
PRODUKTU SKROBIA

ZIEMNIACZANA

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU, FIRMY:

Nazwa handlowa: Skrobia ziemniaczana,,superior Standard,,

Producent: Zakrady przemysru Ziemniaczanego w pire "IET.EZET" sp. z o. o.
Mlodych 30
64-920 Pila
tel/fax: (067) 21 2-27 -48

2. SKTAD, INFORMACJE O SKLADNIKACH:

skrobia ziemniaczana otzymywana jest metodq mokrq z burw ziemniaka
Skladniki niebezpieczne: nie zawiera

3. IDENTYFIKACJA ZAGROZEf :

Na podstawie dostgpnych danych material6w literaturowych skrobia ziemniaczana nie jestsklasyfikowana jako niebezpieczna. Ta informacja jest zgodna z aktualnymi normami oraz pzepisamiprawa' Nie wystgpuje zagro2enie dla zdrowia, goy proou-kt jest uzywany zgodnie z pzeznaczeniemizastosowaniem.

4. PIERWSZA POMOC:

wskaz6wki og6rne: nie sq wymagane specjarne Srodki bezpieczehstwa
Kontakt ze sk6rq: zmy6 sk6rg wodq
Kontakt z oczami: pzemywac oczy du2qilo6ciq wodyWdychanie: unika6 nadmiernego zapylenia
Spo2ycie: wyplukac usta wodq

5. posTEpOWANtE W pRzypADKU pOzARU:

Zapobieganie poz.a-lomi produkt niepalny , wybuchowe pyty
Odpowiednie srodki gasnicze: woda, piana, pr6rr""t
Specjalne zagro2enia: wybuchowe pyly

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO SNOOOWISXE:

skrobia ziemniaczana nie stwaza zagro2eniadla srodowiska. Nie uwalniajq sig zadne niebezpiecznesubstancje. Rozsypany produkt zenriew opakowania i pof"rnifi.
Zabezpieczenia osobiste: ubrania robocze

7. posTEpowANtE Z PRODUKTEM I MAGAZyNOWANTE:

Nie sq wymagane specjalne srodki zabezpieczajqce.
Postgpowac zgodnie z ogolnymi zasadami i praktykq
BHP oraz unika6 duzego zapylenia.
Produkt powinien byc przechowywany w czystych,
suchych i pzewiewnych pomieszczeniach.
Worki papierowe tzywarstwowe, wentylowe z foliowq wkladkq.

8. KONTROLA NARMENIA ORAZ SRODKIOCHRONY INDYWIDUALNEJ:

Produkt nie zawiera substancji, kt6rych stg2enie nale2aloby monitorowac w miejscu pracy. podczasoperacji z produktem nale2y stosowa6 standardowq oaziiz ochronnq oraz maskq przeciwpyrowq wprzypadku tworzenia siq pylu.

Postgpowanie z produktem:

Magazynowanie:

Opakowania:
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9. WLASCIWOSCI FIZYKO - CHEMICZNE:

Posta6: sypki proszek
Barwa: biata, w systemie ClE, L: nie mniej niz 93Zapach: typowy dla skrobi ziemniaczanej, bez obcych zapachowWilgotnoS6: nie wigcej ni22O %
Warto6c pH: S,5 _ 7,5
Rozpuszczalno5c w wodzie: nierozpuszczalny w zimnej wodzie
Cigzar nasypowy: 700 g/dm3
Ggsto66 skrobi: 1,65 g/cm3
Cieplo spalania: M,64 kJlkg
Temperatura flenia: 210.C
Temperatura zapalenia: nie wyznaczona, gdyz w temperatuze ok 2g0 "C

powiqksza wielokrotnie swojq objgtoSc w stosunku do
pierwotnej i ulega zwggleniu twozqc na powierzchni
szklistq warstwg

lstotna dla stopnia zagro2enia pozarowego iest wybuchowosc pyl6w skrobi ziemni aczanelw mieszaniniez powietzem' Dolna granica wybuchowosci pyl6w wynosi oo glm3, pzf minimalnej ilosci flenu wpowietzu ok' 15 %' Temperatura zapalenia rozpylonego pytu oo gorEce1 powierzchni wynosi ok. 430'c.Niebezpieczeristwo zapalenia pylow skrobi wysigpuje:
. Od rozlarzonego ciala przy koncentracji 1,0 gtm3
o Od luku elektrycznego pzy koncentracji 10,3 g/m3o Od iskry mechanicznej, elektry cznej przy koncentracji 13,T glm3 .

10. STABILNOSC I REAKTYWNOSG:

StabilnoS6:

Warunki, kt6rych nale2y unikac:
Materiaty, ktorych nalezy unikac:

1 1. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE:

ToksycznoS6:

Kontakt z oczami'.
Kontakt ze skorq:

Mobilnosc:
Rozklad:

stabilny w normalnych warunkach
wilgo6
brak

Spo2ycie: brak danych, stosowana w przemySle spozywczym
zatrucie pzez wdychanie: obojgtny, w przypadku nadmiernego zapyrenia moze

Dziarania muragenne: ffiffi:ili:ifi:ffi:Tlij#"Tj"*
Dzialaniakancerogenne: nieklasyfikowanajakokancerogenna
Dziaranie na rozrodczo.6: nie krasyfikowana jako toksyczna dra rozrodu
Dzialanie pzewlekle: brak danych
ToksycznoS6 ostra: nie toksyczna

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE:

Skrobia ziemniaczana nie jest substancjq niebezpiecznq i nie jest
sklasyfi kowana jako taka.
obojqtny
obojgtny

nierozpuszczalny w zimnej wodzie, w powietrzu migruje w postaci pylow.
produkt ulega biodegradacji

13. POSTEPOWANTE Z ODPADAMT:

Bezpieczenstwo (manipuracja odpadow) odzyskac, je2eri to mo2riwe.
Metody usuwania odpad6w:. pozostalo6c _ nie ma pozostaloSci. opakowania _ opakowania papierowe, makulatura do przerobu



KARTA BEZPIECZENSTWA
PRODUKTU SKROBIA

ZIEMNIACZANA Wa2ne od:
01.08.2017

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE:

Klasyfikacja: Skrobia ziemniaczana mo2e byc przewo2ona ro2nymi Srodkami
transportowymi jak: kolej, samochody, Srodkami srodlqdowo-wodnymi oraz
drogq morskq.

Transport powinien odbywac sig zgodnie z aktualnie obowiqzujqcymi przepisami przewozowymi.
Ka2dy Srodek transport powinien byc zaopatrzony w list przewozowy zawieralqcy..

r adres odbiorcy
o D?ZWe produktu
. masQ
. liczbq opakowai

15. TNFORMACJE DOTYCZACE pRZEptSOW:

Klasyfikacja i etykietowanle: znakowanie opakowai jednostkowych

opakowania jednostkowe powinny zawierae co najmniej nastgpuiqce dane:
. nazwa i adres producenta,
. oznaczenie produktu wg normy pzedmiotowej,
. masa netto w kg,
. data produkcji,
o okres minimalnej trwatoSci,

Nale2y przestrzega6 o96lnych przepis6w bezpieczefistwa.

1 6. INFORMACJE DODATKOWE:

Skrobiq ziemniaczanq wydobywa sig z roztartych na miazgg komorek bulw ziemniaka, z ktorych
wymywa siq skrobig wodq. Wymytqz miazgi skrobig poddaje siq procesowi oczyszczania, odwodnienia,
wysuszenia iodsiania. Produkt handlowy zawiera do 20 % wody.
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