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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator
Coltoflax Base
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Anvendelse af stoffet eller blandingen
kun til dental anvendelse
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Virksomhed:
Coltène/Whaledent AG
Gade:
Feldwiesenstrasse 20
By:
CH-9450 Altstätten

Telefon:
Telefax:

+41 (71) 75 75 300
+41 (71) 75 75 301

E-mail:
Internet:
Informationsgivende afdeling:

info.ch@coltene.com
www.coltene.com
Regulatory Affairs
msds@coltene.com

1.4. Nødtelefon:

+41 (0) 44 251 51 51 - Tox Info Suisse (24 h)

Andre informationer
Leveres kun til tandlæger og dentallaboratorier eller efter instruktion fra disse

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Blandingen er ikke klassificeret som farlig jævnfør forordning (EF) nr. 1272/2008 [GHS].
Forbindelsen er ikke klassificeret som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF.
Præparat/blanding med polymerer/elastomerer uden fare for det menneskelige helbred og for miljøet.
2.2. Mærkningselementer

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger
Kemisk karakterisering
Polymerblandinger og -stoffer

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Generelt råd
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
I tilfælde af øjenkontakt
Skyl straks forsigtigt og grundigt med øjenbad eller vand.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler
Vand. Skum. Slukningspulver. Kuldioxid (CO2). Sand.
Andre informationer
Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Tørres op med sugende materiale (f.eks. klud, filt). Rens grundigt beskidte flader.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Sikkerhedsinformation
Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.
Læs brugsanvisningen.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Yderligere information om opbevaringsforhold
Hold emballagen tør og godt lukket for at undgå urenheder og absorbering af fugt.
Anbefalet lagringstemperatur: 15 - 23 °C

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
8.2. Eksponeringskontrol
Hygiejniske foranstaltninger
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
Håndværn
Engangshandsker.
Uegnet materiale: NR (Naturkautsjuk, naturlatex).

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform:
Farve:

Pasta
Metode

Tilstand-ændringer
Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval:

>150 °C

Vandopløselighed:
(ved 23 °C)
Opløselighed i andre opløsningsmidler
ketoner.

uopl¢selig

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
Yderligere information
Der kræves ingen særlige forholdsregler.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet
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LD50: >2000 mg/kg (Rotte)
Bemærkningen er afledt af produkter af lignende sammensætning.
Irriterende og ætsende virkninger
Irritationsvirkning på huden: (Kanin)
ikke irriterende.
Bemærkningen er afledt af produkter af lignende sammensætning.
Sensibiliserende virkninger
Marsvin.
ikke sensibiliserende.
Bemærkningen er afledt af produkter af lignende sammensætning.

PUNKT 12: Miljøoplysninger
Andre informationer
Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Overvejelser ved bortskaffelse
Kan under overholdning af forskrifterne og efter aftale med renovationen og de ansvarlige myndigheder
afbrændes sammen med husholdningsaffald.

PUNKT 14: Transportoplysninger
Andre oplysninger
Ikke farligt gods ifølge. transportbestemmelser.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljø
National regulativ information
Andre informationer
------

PUNKT 16: Andre oplysninger
Yderligere information
Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning.
Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad
nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse.

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens
sikkerhedsdatablad.)
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