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CitrisilTM 
Karta charakterystyki 
Sekcja 1 – Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja 

przedsiębiorstwa 
Identyfikator produktu: CitrisilTM 

Zastosowanie produktu: Produkt do uzdatniania wody w instalacjach wodnych unitów 

stomatologicznych 

Rodzina chemiczna: Sól organiczna 

 

Nazwa firmy: Sterisil Inc.  

Adres firmy: 835 S Hwy 105, Suite D, Palmer Lake CO 80133, USA 

Telefon – informacje ogólne: +1 (719) 622-7200 

Numer telefonu alarmowego: +1 (719) 622-7201 lub +1 (719) 622-7207 

Sekcja 2 – Identyfikacja zagrożenia (zagrożeń) 
Słowo sygnałowe: Granulat 

 

Ocena HMIS (System Identyfikacji Materiałów Niebezpiecznych):  

Zdrowie – 1 

Palność – 1 

Reaktywność – 0 

Indeks ochrony osobistej – E 

Definicje NFPA / HMIS: (0-najmniejsze, 1-niewielkie, 2-umiarkowane, 3-wysokie, 4-

największe). Wartości te uzyskiwane są z zastosowaniem wytycznych lub opublikowanych ocen 

przygotowanych przez amerykańskie Krajowe stowarzyszenie d/s ochrony przeciwpożarowej (NFPA) lub 

amerykańskie Krajowe stowarzyszenie d/s farb i powłok (dla ocen HMIS). 

Sekcja 3 – Skład / Informacja o składnikach 
Nazwa zwyczajowa Numer w rejestrze CAS Procent wagowy 

Srebro 7440-22-4 0,78% 

Kwas cytrynowy 77-92-9 Tajemnica 
przedsiębiorstwa 

Inne składniki Nie znajduje 
zastosowania. 

Tajemnica 
przedsiębiorstwa 
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Sekcja 4 – Środki pierwszej pomocy 
Pierwsza pomoc: 

Zminimalizować kontakt, umyć wodą z mydłem. 

Ochrona oczu / kontakt w celu uzyskania pierwszej pomocy: Okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI. 

W przypadku dostania się do oczu: płukać wodą przez 15 minut. Jeżeli podrażnienie nasila się lub 

utrzymuje, zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Ochrona skóry / kontakt w celu uzyskania pierwszej pomocy: Umyć wodą z mydłem. Jeżeli podrażnienie 

nasila się lub utrzymuje, zgłosić się pod opiekę lekarza.  

Pierwsza pomoc w przypadku inhalacji: Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Jeżeli wystąpią 

trudności z oddychaniem, podać tlen. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. 

W przypadku wystąpienia kaszlu lub innych objawów należy zgłosić się pod opiekę lekarza.  

Sekcja 5 – Postępowanie w przypadku pożaru 
Właściwości palne: 

Temperatura zapłonu, COC: brak 

Temperatura zapłonu, TCC: brak 

Temperatura samozapłonu: brak 

Dolna granica wybuchowości: brak 

Górna granica wybuchowości: brak 

Procedury przeciwpożarowe: 

Produkt niepalny. Jak w przypadku każdego pożaru, należy stosować autonomiczny aparat oddechowy 

(SCBA) oraz pełne wyposażenie ochronne, zatwierdzone przez NIOSH / MSHA. 

Środki gaśnicze: 

Środki odpowiednie dla pożaru.  

Sekcja 6 – Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia 

do środowiska 
Procedury w przypadku wycieku:  

Brak znanych zagrożeń powstałych na skutek wycieku. Oczyścić jednorazowym papierowym ręcznikiem 

i zmyć powierzchnię wodą z mydłem. W przypadku pyłu należy stosować maskę przeciwpyłową w celu 

zminimalizowania ekspozycji.  
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Sekcja 7 – Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich 

magazynowanie 
Magazynowanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej, korzystnie w 18°C. 

Postępowanie: Tabletki należy dotykać w rękawiczkach nitrylowych. 

Sekcja 8 – Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej 
Wytyczne dotyczące narażenia: 

OSHA PEL: nie dotyczy 

OSHA TWA: nie dotyczy 

Inne wyposażenie ochronne: Nie określono przez producenta. 

Higiena pracy: Nie określono przez producenta. 

Sekcja 9 – Właściwości fizyczne i chemiczne 
Wygląd: Biały granulat w tabletce (o jasnoniebieskim odcieniu dla Citrisil BlueTM i jasnopomarańczowym 

odcieniu dla Citrisil ShockTM) 

State: Sprasowany w tabletkę 

Zapach: brak 

pH: pH uzdatnionej wody zależy od pH zastosowanej wody.  

Temperatura wrzenia: Degraduje przed wrzeniem. 

Właściwy: 1,5 g/cm3 

Temperatura topnienia / krzepnięcia: Degraduje przed wrzeniem. 

Prężność pary: nie dotyczy 

Gęstość pary: nie dotyczy 

Rozpuszczalność w wodzie: >99% w wodzie 

Korozyjność: nieznana 

Polimeryzacja: Niebezpieczna polimeryzacja nie występuje.  

Sekcja 10 – Stabilność i reaktywność: 
Stabilność: Stabilny w warunkach otoczenia. 

Materiały niezgodne: silne utleniacze (tj. kwas azotowy); silne reduktory. 

Niebezpieczne reakcje: W przypadku zastosowania produktu zgodnie z etykietą – nie występują.  

Niebezpieczne produkty rozkładu: Może wydzielać tlenki węgla, azotu i siarki na skutek rozkładu 

termicznego (palenia się).  

Sekcja 11 – Informacje toksykologiczne 
Możliwy wpływ na zdrowie: 

Po użyciu tabletki ręce należy dokładnie umyć wodą z mydłem. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Może 

powodować podrażnienie oczu, nieznaczne podrażnienie skóry oraz nieznaczne podrażnienie układu 

oddechowego. 
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Po rozpuszczeniu tabletek w wodzie i rozcieńczeniu zgodnie z przeznaczeniem produkt nie powoduje 

podrażnień. 

Informacje dotyczące kancerogenności: Żaden składnik substancji nie został określony jako 

kancerogenny.  

Ostre i przewlekłe zagrożenia dla zdrowia: Chociaż nie zaobserwowano tego w przypadku 

przeciwdrobnoustrojowych nośników firmy Sterisil, użytkownicy powinni wiedzieć, że długotrwałe 

wchłanianie srebra lub jego związków może powodować uogólnioną „argyrię” (szare zabarwienie skóry).  

Informacje dotyczące toksyczności ostrej: 

Kwas cytrynowy: Kwas cytrynowy (CA) – toksyczność ostra po spożyciu 6730 mg/kg masy ciała. 

Sekcja 12 – Informacje ekologiczne 
Uwalnianie substancji do powietrza, ziemi lub wody nie wymaga zgłoszenia do Narodowego Centrum 

Reagowania w myśl amerykańskiej Ustawy o kompleksowym działaniu środowiskowym, odszkodowaniu 

i odpowiedzialności (CERCLA) ani stanowym i lokalnym komitetom planowania awaryjnego w myśl 

amerykańskiej Ustawy o planowaniu awaryjnym i prawie społeczeństwa do informacji (SARA Tytuł III pkt. 

34). Ten produkt nie zawiera substancji chemicznej wymienionej w sekcji 313 w stężeniu równym lub 

wyższym od stężenia minimalnego. 

Trwałość i zdolność do rozkładu: Szybko degraduje w środowisku. 

Sekcja 13 – Postępowanie z odpadami 
W przypadku podjęcia decyzji o usunięciu substancji w otrzymanej postaci, nie spełnia to definicji RCRA 

w zakresie zapalności, korozyjności lub reaktywności i nie jest to wymienione w pkt. 40 przepisów 

federalnych (CFR) 261.33. 

Sekcja 14 – Informacje dotyczące transportu 
Klasa transportowa: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie lądowym, 

morskim i lotniczym. 

TDG: Nie objęty przepisami. 

IATA: Nie objęty przepisami. 

DOT (49 CFR 172.101): Nie objęty przepisami. 

Sekcja 15 – Informacje dotyczące przepisów prawnych 
Stany Zjednoczone (USA) 

 SARA sekcja 311/312 (szczegółowe listy toksycznych substancji chemicznych: 

  Kwas cytrynowy: Toksyczność ostra. 

 SARA sekcja 313: Nie znajduje zastosowania. 

 RCRA: Nie znajduje zastosowania. 

 TSCA: Nie znajduje zastosowania. 

 CERCLA: Nie znajduje zastosowania. 

Propozycja stanu Kalifornia nr 65 (USA): Nie znajduje zastosowania. 
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Kanada 

 DSL: Nie znajduje zastosowania. 

 NPRI (0,1%): Nie znajduje zastosowania. 

 NPRI (1%): 77-92-9 kwas cytrynowy, bezwodny 

Sekcja 16 – Inne informacje 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na danych uznawanych za dokładne. Nie udziela 

się jednak żadnych gwarancji wyrażonych ani domniemanych w odniesieniu do dokładności tych danych 

oraz wyników, które mogą być uzyskane z ich zastosowania.  

Firma Sterisil Inc. nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe lub rzeczowe użytkowników lub osób 

trzecich, spowodowane na skutek stosowania substancji. Niniejszy dokument ma służyć jako przewodnik 

i określa stosowne wytyczne dotyczące obsługi dla przeszkolonych osób stosujących produkt. Wymogi 

prawne podlegają zmianom i mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Użytkownik zobowiązany jest do 

zapewnienia zgodności działań z przepisami prawa federalnego, stanowego i lokalnego.  

Data sporządzenia: 1 września 2015 r. 

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2019 r. 


