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1. Identifikacija pripravka in podjetja  

  

Komercialno ime proizvoda:   INTERPAL, INTERPAL S, INTERPAL SE 

Namen uporabe:   Interpal, Interpal S in Interpals SE se uporabljajo za 

izdelavo ogrodja, ki so baza za akrilne venirje. 

Proizvajalec::  INTERDENT d.o.o. 

Naslov::  Opekarniška cesta 26 

   SI-3000 Celje 

Telefon/Fax :  +386(0) 425-62-00, +368(0) 490 41 50 

Nujni klici:  +386(0) 425-62-40 

 

2. Ugotovitve o nevarnih lastnostih 

 

Zdravju škodljive nevarnosti: Pri obdelavi kovinsko protetičnih ogrodij se ustvarja 

kovinski prah, ki lahko povzroča alergijske reakcije.  

 

3. Sestava/informacije o sestavinah 

Vsebnosti Ag – Pd zlitin: 

 

 

4. Ukrepi prve pomoči 

 

Splošna navodila:  Ni posebnih zahtev. 

 

5. Ukrepi ob požaru    

 

Ni posebnih ukrepov. 

vsebnost [%]  

Zlato [Au] Srebro [Ag] 
Paladij 

[Pd] 
Baker [Cu] Cink [Zn] 

2-11 
 56-66 

18-32 7-13 Max 1 
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6. Ukrepi ob nezgodnih izpustih 

Ni uporabno 

 

7. Ravnanje in skladiščenje 

 

Ravnanje:               Kovinski prah, ki nastaja ob obdelavi je potrebno odsesavati. 

 

Hranjenje:               ni uporabno.  

 

8. Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita  

 

Maksimalno dopustne koncentracije v delovnem okolju 

Podatki niso znani. 

 

Osebna zaščita 

Splošna zaščita: Upoštevaj dobro higiensko prakso. 

Zaščita dihal: Zaščitna maska za prah med obdelavo in poliranjem. 

Zaščita rok: nošenje zaščitnih rokavic. 

Zaščita oči: nošenje zaščitnih očal med obdelavo in poliranjem.  

 

9. Fizikalne in kemijske lastnosti 

 

Agregatno stanje: trdno 

Barva:   srebrno-siva, metalna 

Vonj:  brez vonja 

 

Vrelišče:   ni uporabno 

Tališče:   talilni interval med 900°C in 1100°C 

Vnetišče:   ni uporabno 

Meje eksplozivnosti:  ni uporabno 

Gostota pri 20°C:  10,5 -11,5g/cm3 

 

Topnost v vodi:   netopno 

  

10. Obstojnost in reaktivnost  
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Ni uporabno 

  

11. Toksikološke informacije  

  

Akutna toksičnost:   pri uporabi ne pride v poštev 

Kronična toksičnost:   pri uporabi ne pride v poštev 

 

12. Ekološke informacije   

 

Niso znane 

 

13. Smernice odstranjevanja 

 

Odstrani v skladu z lokalno zakonodajo.. 

 

14. Transportne informacije 

 

V smislu transportne zakonodaje ni nevaren proizvod. 

 

15. Zakonsko predpisane informacije  

 

Simbol za nevarnost: ga ni 

 
 

16. Druge informacije 

 

Informacije zbrane v tem varnostne listu bazirajo na trenutno znanih študijah in niso 

garancija za lastnosti proizvoda. Uporabniku priporočamo, da se drži zakonodaje in 

zahtev na lastno odgovornost.  


