
DATA BLAD COMPONAIL

Leverandør

Leverandør: Jysk Fodplejeteknik, Bremårevej 13, DK-8520 Lystrup, phone +45 87416060

Fare Identifikationer

Klassifikationer af indhold

Klassifikation iht regulativ (EC) 1272/2008

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

Information om skadelige partikler for mennesker eller miljø:

Produktet har ikke labeled kalkulations procedure på ”generel classfikations guideline for EU 
preparations”

Medical advice/medicinsk udstyr som defineret i direktiv 93/42/ og som er invasiv eller anvendt i 
direkte fysisk kontakt med menneske kroppen. Er undtaget for direktiv 1999/45/EWG.

PBT: Ikke gældende

vPvB: ikke gældende

Information om ingredienser

Kemisk karakteristika beskrivelse: Mix af resin baseret på Bis-GMA, catalysator, stabilisator, 
pigmenter

Farlige ingredienser: Ingen

Information om hjælpemidler

General information: Ingen specielle instrumenter påkrævet

Efter kontakt med hud: Vask med rigelige mængder sæbe og vand

Efter kontakt med øjne: Skyl med rigeligt vand og konsulter en læge

Efter slugning: Hvis symptomer fortsætter, kontakt en læge

Brand, hjælpemidler

Slukningsmidler: Co2, vand

Beskyttelses udstyr: Ingen specielle påkrævet

Udslip ved uheld

Personlige forholdsregler: Ingen



Miljømæssige forholdsregler: Tillad ikke stoffet at trænge ned i dræn/vand overflader/grund vand

Metoder for at fjerne: Mekanisk pick-up

Tillægsinformationer: Ingen

Handling og Opbevaring

Handling: Dette produkt bør kun leveres til tandlæger, tandplejere samt fodterapeuter.

Information for sikker handling: Kun beregnet til tandlæge brug. Intet specielt udstyr påkrævet.

Anbefaling for brand eller eksplosions beskyttelse: Intet specielt udstyr påkrævet

Opbevaring: Opbevares et tørt sted, under 25 grader

Regler for opbevaring sammen med andre produkter: Holdes væk fra fødevarer

Yderligere information om opbevaring: Ingen

Eksponerings kontrol/personlig beskyttelse

Speciel opbevaring ved arbejdspladsen: Produktet indeholder ikke nogen relevant mængde af 
materialer med kritiske værdier som gør, at det skal opbevares under specielle forhold

Generelle forhold omkring beskyttelse og hygiejne: Normale hygiejniske forholdsregler

Åndedræts beskyttelse: Ikke påkrævet

Beskyttelse af hænder: Ikke påkrævet

Øjen beskyttelse: Ikke absolut påkrævet

Fysiske og kemiske egenskaber

Form: Pasta, flydende

Farve: Tandfarve

Lugt: Lugtfrit

pH: Neutral

Opløselig- / blandbarhed: Delvis opløselig i toluene, silikone olie

Ikke opløseligt med vand

Stabilitet og reaktivitet

Forhold der bør undgås: Varme, direkte sollys, peroxider, metalpulvre, stærke oxidizere

Farlige nedbrydelige produkter: Ingen under normale forhold og opbevaring

Toxisk information



Hud: Irritation

Øjne: Irritation

Sensitivitet overfor produktet: Ikke observeret

Tillægs toxisk information: 

Allergisk reaktion mod kronisk udsættelse for methacylate er mulig. Når produktet anvendes og 
håndteres korrekt kendes der ingen harmfulde bivirkninger

Økologisk Information

Generel information: Undgå direkte udslip i miljøet

Bortskaffelses forholdsregler

Mindre mængder kan bortskaffes via husholdningsaffaldet. Jvf altid lokale bestemmelser for 
bortskaffelse.

Transport information

Land transport: ADR/RID

Sø transport: IMDG-Code: -

Luft transport: ICAO-TI/IATA-DGR:-

Regulativ information

Dette produkt har medical device iht EC-direktiv 93/42 EEC.


