SIKKERHEDSDATABLAD
I overensstemmelse med EF-Forordning nr. 453/2010 Bilag I
Produkt: EXPASYL
FDS nr. 261030/294010
Oprettet den: 27/11/1998
Opdateret den: 20/5/2014
1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
1.1 Produktidentifikator

EXPASYL

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller
blandingen samt anvendelser, der frarådes
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af
sikkerhedsdatabladet
Adresse

Pasta til gengival retraktion

e-mail

beatrice.laurent@acteongroup.com

Tlf.:

+ 33 (0)5 56.34.06.07

Fax:

+ 33 (0)5 56.34.92.92

NØDTELEFON

ORFILA: 01 45 42 59 59

PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND SAS
Z.I. du Phare – 17 avenue Gustave Eiffel - 33700 MERIGNAC - FRANCE

2. FAREIDENTIFIKATION
2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
I henhold til direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og deres
nationale regler
2.2 Mærkningselementer
Farepiktogram
Signalord
Faresætninger
Sikkerhedssætninger
Indeholder
2.3 Andre farer
3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER
Kemisk karakterisering
pasta
Kemisk navn (koncentration)
CAS nummer
EF nummer
Aluminiumklorid hexahydrat (15 %)
7784-13-6
-

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til bestemmelserne i direktiv 67/548/EØF og
1999/45/EF og/eller Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) (og efterfølgende ændringer).
Intet symbol, ingen angivelse
Intet
Ingen
S2 Opbevares utilgængeligt for børn
S25 Undgå kontakt med øjnene.
Aluminiumklorid hexahydrat - Kaolin
Ingen ifølge vores nuværende viden

Indeksnummer

Klassificering
67/548/EØF

Classification
1272/2008/EF

-

Xi R36/37/38

Skin Irrit. 2H315
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H335

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Ved indånding Bring personen ud i frisk luft. I tilfælde af besvimelse, lægges personen ned og transporteres i aflåst
sideleje. Rådspørg en læge.
Ved kontakt med huden Tag forurenet tøj af. Vask øjeblikkeligt med rigelige mængder vand. Rådspørg en læge, hvis
irritationen vedvarer
Ved kontakt med øjnene Skyl med rigelige mængder vand mens øjenlågene holdes adskilte i mindst 15 minutter. Rådspørg en
øjenlæge.
Ved indtagelse Fremkald ikke opkastning, skyl munden med vand. Rådspørg en læge, hvis fordøjelsesforstyrrelserne
vedvarer.
4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og
forsinkede
4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig
behandling er nødvendig
5. BRANDBEKÆMPELSE

Ingen tilgængelige data
Ingen tilgængelige data

5.1 Slukningsmidler
Passende slukningsmidler
5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller
blandingen
5.3 Anvisninger for brandmandskab
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Alle slukningsmidler kan anvendes
Undgå at indånde de frigjorte dampe.
Anvendelse af et luftforsynet åndedrætsværn

SIKKERHEDSDATABLAD
I overensstemmelse med EF-Forordning nr. 453/2010 Bilag I
Produkt: EXPASYL
FDS nr. 261030/294010
Oprettet den: 27/11/1998
Opdateret den: 20/5/2014

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Basale sikkerhedsforanstaltninger

Anvendelse af passende handsker og beskyttelsesbriller.

Personlige værnemidler

Se punkt 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udslip af produktet i overfladevand og grundvand samt i indelukkede områder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles med et inert materiale (sand, vermiculit). Vask den tilsmudsede zone med vand

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 vedrørende personlige værnemidler
Se punkt 13 for forhold vedrørende bortskaffelse

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med huden og øjnene.
Må ikke indtages. Vask hænderne grundigt efter håndtering
Vask forurenet tøj, før det bruges igen
Overhold brugsbetingelserne.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Betingelser for opbevaring
7.3 Særlige anvendelser

Opbevares i den oprindelige emballage, tæt lukket og beskyttet mod lys
Opbevares i et lokale beskyttet mod varme ved en temperatur indbefattet mellem 5 og 25 °C
Produkt beregnet til brug af tandlæger og tandlægepersonale

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
8.1 Kontrolparametre

Benævnelse
Kaolin

Tilst
and
Fr
B

TWA/8 timer
mg/m3
10 respirable aerosol
2 respirable aerosol

UK
DK

2 respirable aerosol
2 respirable aerosol

8.2 Eksponeringskontrol
Beskyttelse af åndedrætsorganer

Ikke nødvendig under normale brugsbetingelser

Beskyttelse af hænder

Bær egnede handsker

Beskyttelse af øjne

Beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af hud og krop

Bær beskyttelsesdragt
Vask hænder efter brug
Spis, drik og ryg ikke under brug.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER
9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Udseende

Pasta

Farve

Grøn

Lugt

Lugtfri

pH

Ikke relevant

Relativ massefylde ved 20 °C

Ikke tilgængelige data

10. STABILITET OG REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet

Ingen tilgængelige data

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabil under normale brugsbetingelser

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte

10.4 Forhold, der skal undgås

Lys, varme. Må ikke blandes med et andet produkt.

10.5 Uforenelige materialer

Ingen ifølge vores nuværende viden

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Risiko for dannelse af saltsyre i tilfælde af ildebrand

2/3

ppm

STEL/15 min
mg/m3
10

4 respirable aerosol

ppm
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11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
Kontakt med huden Der er ikke blevet konstateret hudirritation efter længere kontakt.
Risiko for allergi over for aluminiumklorid
12. MILJØOPLYSNINGER
12.1 Toksicitet

Ingen tilgængelige data

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgængelige data

12.3 Bioakkumulationspotentiale

Ingen tilgængelige data

12.4 Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige data

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige data

12.6 Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige data

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE
13.1 Metoder til affaldsbehandling

Udled ikke restprodukter i kloakafløb. Kemiske produkter skal bortskaffes i overensstemmelse med
gældende regler
Kemiske produkters emballage skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER
Produktet er ikke et farligt produkt i henhold til gældende transportregler.
15. OPLYSNINGER OM REGULERING
15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Medicinsk anordning af klasse 1 iht. direktiv 93/42/EØF.
15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgængelige data

16. ANDRE OPLYSNINGER
Efter hinanden følgende ændringer:
Version 1 af 27.11.1998: Oprettelse
Version 2 af 11.06.09: Opdatering af punkt 13
Version 3 af 09.10.12: Tilpasning i format CLP 1272/2008/EF
Version 4 af 20.05.14: Opdatering af nødtelefon og tabel for eksponeringskontrol
Forkortelser:
Skin Irrit. 2 H315: Forårsager hudirritation
Eye Irrit. 2 H319: Forårsager alvorlig øjenirritation
STOT SE 3 H335: Kan forårsage irritation af luftvejene
Xi: Irriterende
R36/37/38: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden
Anbefalerede begrænsninger af brug
OBS: Produkt udelukkende beregnet til at blive brugt af tandlæger og tandlægepersonale
Andre oplysninger
Dette datablad supplerer de tekniske brugsanvisninger, men erstatter dem ikke.
Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores aktuelle viden i forbindelse med det pågældende produkt på datoen for opdatering. De er oplyst i god tro. Vi
henleder blandt andet brugernes opmærksomhed på de eventuelle risici, man tager, hvis et produkt bruges til andre formål end det, det er beregnet til.
Dette datablad fritager under ingen omstændigheder brugeren for at have kendskab til og overholde alle gældende regler for hans/hendes aktivitet. Han/hun er
alene ansvarlig for at overholde de nødvendige forsigtighedsregler forbundet med brugen af produktet.
De nævnte administrative bestemmelser har udelukkende den hensigt at hjælpe slutbrugeren med at opfylde sine forpligtelser under brugen af et farligt produkt.
Denne opremsning kan ikke anses for at være udfyldende. Den fritager ikke brugeren for at sikre sig, at han/hun ikke har andre forpligtelser på grund af andre
gældende administrative tekster end de nævnte i forbindelse med opbevaring og brug af produktet, som han/hun er alene ansvarlig for.
Slutning på dokument
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