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I. IDENTYFIKACJA PRODUKTU, FIRMY:

Nazwa handlowa: Stabilex CS E-1412

Producent: zaklady Pzemyslu Ziemniaczanego w pile "zETpEZEr" sp. z o. o.
Mlodych 30
64-920 Pila
tel/fax: (067) 21 2-27 -48

2. SKLAD, INFORMACJE O SKLADNIKAGH:

Zaggstnik skrobiowy Stabilex CS jest produktem usieciowania skrobi ziemniaczanejtrimetafosforanem
sodu.
Sktadniki niebezpieczne: nie zawiera

3. IDENTYFIKACJA ZIGRO2EN:

Na podstawie dostqpnych danych material6w literaturowych Stabilex CS E-141 2 nie jest sklasyfikowany
jako niebezpieczny. Ta informacja jest zgodna z aktualnymi normami oraz przepisami prawa.
Nie wystqpuje zagro2enie dla zdrowia, gdy produkt jest u2ywany zgodnie z przeznaczeniem
izastosowaniem.

4. PIERWSZA POMOC:

wskaz6wki og6lne: nie sq wymagane specjalne srodki bezpieczehstwa
Kontakt ze skorq: zmyc skorg wodq
Kontakt z oczami: paemywac oczy du2qilo6ciq wody
Wdychanie: unikac nadmiernego zapylenia
Spo2ycie: wyptukac usta wodq

5. POSTEPOWANTE W pRZypADKU pOZARU:

Zapobieganie po2arom: wybuchowe pyly
Odpowiednie Srodki gaSnicze: piana, proszek
Specjalne zagro2enia: wybuchowe pyty

6. posTEpowANlE w pRzypADKU UWOLNIENTA DO SnOOOWISXa:

Stabilex CS nie stwaza zagro2enia dla srodowiska.

7. POSTEPOWANTE Z PRODUKTEM I MAGAZYNOWANTE:

Postqpowanie z produktem: Nie sq wymagane specjalne Srodki zabezpieczajqce.
Postqpowac zgodnie z ogolnymi zasadami i praktykq
BHP oraz unikac du2ego zapylenia.

Magazynowanie. produkt powinien by6 pzechowywany w czystych,
suchych i pzewiewnych pomieszczeniach.

Opakowania; Worki papierowe tzywarstwowe, wentylowe z foliowq wktadkq.

8. KONTROLA NARAZENIA ORAZ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ:

Produkt nie zawiera substancji, kt6rych stg2enie nale2aloby monitorowac w miejscu pracy. podczas
operacji z produktem nalezy stosowac standardowq odzie2 ochronnq orr, ,"ikg przeciwpylowq w
przypadku tworzenia sig pylu.
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9. WLASCIWOSCI FIZYKO - CHEMICZNE:

Posta6: drobne platki lub drobna kaszka (produkt mielony)
Barwa: biala
Zapach: typowy dla skrobi ziemniaczanej, bez obcych zapach6w
WilgotnoSc: nie wiqcej niZ lO %
WartoS6 pH: S,S -7,s
Rozpuszczalno66 w wodzie.. rczpuszczalny w zimnej wodzie
Ggsto66 nasypowa: 570 g/dm3 (mielony)

10. STABILNOSC ! REAKTYWI.IOSC:

Stabilno56: stabilny w normalnych warunkach
Warunki, ktorych nale2y unikac: wilgoc
Materialy, kt6rych nale2y unikac: brak

1 1. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE:

Toksyczno66: stabilex cs nie jest substancjq niebezpiecznq i nie jest
sklasyfi kowany jako taka. Fosforan diskrobiowy
jest stosowany jako dodatek oraz zaggstnik
do 2ywno6ci i jest oznaczany symbolem E-1412.

Kontakt z oc.zami: obojgtny
Kontakt ze sk6rq: obojgtny
Spo2ycie: brak danych, stosowany w pzemy6le spo2ywczym
Zatrucie pzez wdychanie: oboiqtny, w pzypadku nadmiernego zapylenia moze

dziabe dra2niqco na uklad oddechowy.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE:

Mobilno66: rozpuszczalny w zimnej wodzie, w powietzu migruje w postaci pytow.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMT:

Metody usuwania odpadow: pzerabia6 w oczyszczalni Sciek6w

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE:

Klasyfikacja: Stabilex CS mo2e byc przewo2ony ro2nymi Srodkami transportowymi
jak: kolej, samochody, Srodkami Sr6dlqdowo-wodnymi oraz drogq
morskq.

Transport powinien odbywac sig zgodnie z aktualnie obowiqzujqcymi pzepisami przewozowymi.
Ka2dy Srodek transport powinien byczaopalrzony w list pzewozowy zawieraiqcy:

o adres odbiorcy
. nazwg produktu
. mase
. liczbe opakowan
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15. TNFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW:

Klasyfikacja i etykietowanie: znakowanie opakowari jed nostkowych

Opakowania jednostkowe powinny zawierac co najmniej nastqpujqce dane:

. nazwa i adres producenta,

. oznaczenie produktu wg normy przedmiotowej,

. masa netto w kg,

. data produkcji,

. okres minimalnej trwalo6ci,
Naleiy przestrzega6 o96lnych przepis6w bezpieczefstwa.
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