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Identifikation af indhold/blanding og leverandør  

Varemærke: Composit S1 

Anvendelsesområde: Dental og Fodterapeut 

Leverandør: Jysk Fodplejeteknik, Bremårevej 13, DK-8520 Lystrup 

 

Fare identifikationer 

Klassificering af ingredienser eller blandinger 

Klassificeret iht regulativ (EC) nr. 1272/2008  

Hudirritation 2, H315, giver  hudirritation  

Øjen irritation 2, H319 giver alvorlige øjen irritation 

Hud sensitivitet 1, H317 kan give allergisk reaktion  

Klassificeret iht direktiv 67/548/EEC eller direktiv 1999/45/EC 

X: Lokal irriterende  

R36/38: irriterende for øjne og hud 

R43: Kan give hudirritation ved kontakt med huden  

Information vedrørende farlige partikler for mennesker og miljø: 

Produktet skal vedlægges kalkulations procedurer  for de ”generelle klassifikations retningslinier fra EU” i 

den seneste version, dvs dette datablad samt denne label:  

Labels iht regulativ EC 1272/2008 

 

Advarsel 



Labels iht 67/548/EEC eller 1999/45/EC 

X1  Irritationsfremkaldende 

36/38-43 Brandfarligt. Irritationsfremkaldende for øjne og hud. Kan fremkalde irritation ved hud 

kontakt 

EU GUIDELINES: 

Medical Device som defineret i direktiv 92/42/EEC og som er invasiv og anvendt i direkte fysisk kontakt  

med menneske kroppen.; er fritaget fra bestemmelserne om farlige ingrediens direktiv 1999/45/EWG 

Composition/Information om ingredienser 

Kemiske karakteristika,beskrivelse: 

Modificerede dimethacrylates, methacrylates, phosforsyre, katalysatorer og stabilsatorer. 

Risikable ingredienser: 

607-134-00-4 (index nr)  Metacrylates Xi, R36/38-R43 GHS07, H315, H319, H317 

  Phosforsyre C, R34  GHS05, H314 

 

Førstehjælpsforanstaltninger 

General information: Søg øjeblikkelig lægehjælp hvis der opstår symptomer, som skyldes produktet 

Ved hudkontakt: Vask med rigeligt vand og sæbe 

Efter inhalation: Frisk luft 

Efter øjen kontakt: Skyl det åbne øje i flere minutter under løbende vand og konsultér en læge 

Ved slugning: Kontakt en læge 

 

Bekæmpningsmidler ved brand 

Vand, pulversluk eller vand spray 

Specielle farer som fordamper fra blandingen: Ingen yderligere informationer er relevant 

Beskyttelses udsyr: Bær beskyttelses maske med luftventil 

 

Utilsigtet udslip risici 

Indhaler ikke Dampe eller  Aerosoler. Sørg for at få gennemtræk med frisk luft i lukkede rum.  



Miljømæssige forholdsregler: 

Smides ikke direkte ud i riste eller direkte i grundvandet 

Rengøringsmetoder: Absorbér med væskebindende materiale. Rengør området. 

Reference til andre sektioner: 

Se sektion 7 for information om sikkerheds håndtering 

Se sektion 8 for information om personligt beskyttelsesudstyr 

Se sektion 13 for bortskaffelses information 

 

7. Håndtering og opbevaring  

Dette produkt må udelukkende håndteres og anvendes af tandlæger samt fodterapeuter. 

Forholdsregler for sikker håndtering: Observér normal omhu for arbejde med kemikalier 

Information om beskyttelse mod brand og eksplosion: Holdes væk fra varme og åben ild. Vær 

opmærksom på at undgå elektrostatisk ladning. 

Opbevaring: opbevares tørt. Emballagen holdes tæt lukket. Temperaturopbevaring under 25grader.  

Opbevares kun i original beholder/emballage. 

Videre information om opbevaringsbetingelser: Holdes væk fra fødevarer. 

Specifikke oplysninger: Ingen yderligere relevant information 

 

8. Eksponerings kontrol/personlig beskyttelse 

Produktet indeholder ingen relevante mængder af komponenter med værdier der kræver supervision ved  

Arbejdspladsen. 

Personlig beskyttelelses udstyr og generelle beskyttelses og hygiejne foranstaltninger: 

De sædvanlig beskyttelsesforanstaltninger der anvendes ved håndtering af kemikalier. Holdes væk fra  

føde- og drikkevarer. Undgå kontakt med øjne eller hud 

BÆR NITRIL HANDSKER DER HAR KEMIKALIETEST 

Beskyttelse af øjne: Bær beskyttelsesbriller 

Beskyttelse af åndedrættet: Krævet, når aerosoler genereres 

 



9. Fysiske og kemiske egenskaber 

Form:  Flydende 

Farve: Farveløs 

Lugt: Karakteristisk 

Smeltepunkt: n.a. 

Kogepunkt n.a. 

Flash punkt n.a. 

Tæthed: 1.20 g/cm3 

Damptryk: n.d. 

pH: ca. 1,5 

Blandings- 

Bart med: Opløseligt 

Opløsnings- 

Midler: Ethanol 

 

10. Stabilitet og reaktivitet 

Risiko for farlige reaktioner: Ingen information tilgængelig 

Forhold der bør undgås: Varme, direkte sollys eller antændere. Produktet er stabilt ved korrekt brug. 

Undgå kontakt med aminer, peroxid forbindelser, polymeriseringinitiaterer, syrer, baser, oxidationsmidler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Toksikologisk information 

Akut toksicitet: 

LS 50 (oral, rotte) 5050 mg/kg 

Primær irritation: 

Hud: Irritant 

Øjne: Irritant 

Sensibilitet: Sensibilitet ved hudkontakt mulig 

Yderligere toksikologisk information: 

Allergisk reaktion for methacrylates efter langvarigt brug muligt. Når brugt og anvendt iht 

specifikationerne, har produktet ikke nogle harmfulde indvirkninger, efter vores erfaring og de 

informationer vi har modtaget.  

12. Miljøoplysninger 

General information: Undgå udslip direkte i miljøet 

Klassifikation af vand miljø trussel: WGK 1 (lidt miljøbelastende substans) 

13. Bortskaffelses procedurer 

Anbefaling: Brug den lokale deponerings central iht lokale bestemmelser og regulativer 

14. Transport information 

LAND TRANSPORT: ADR/RID og GGVS/GGVE  

SØ TRANSPORT: IMDG  

LUFTTRANSPORT: ICAO-TI ogAITA-DGR: 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Regulerende information 

Classifisering iht EC-guidelines: 

Produktet er et medical devise iht EC-direktive 93/42 EEC 

Kemisk Sikkerheds vurdering: 

En kemisk sikkerheds vurdering er ikke foretaget 

 

16. Anden information 

Ændringer ift tidligere version: 

Tilpasning iht 1907/2006/EG, artikel 31  

 

De ovenstående informationer er baseret på d.d. viden om produktet og relaterer udelukkende til 

sikkerheds procedurer og udstyr. Data giver ingen  garanti hvad angår produktets egenskaber. Dog skal 

brugeren sikre sig selv på basis af informationerne i dette datablad og udelukkende anvende produktet på 

negle og ikke direkte på hud. 

 

 

 

 

 

 

 

 


