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Leverandørbrugsanvisning efter 2015/830/EC 

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler 

 

Handelsnavn:  Steribim Pimpsten 
 

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 

Handelsnavn 

Produktregistreringsnummer (PR-nr.) 

Leverandør 

Adresse 

Landekode/Postkode/By 

Telefon 

Email: 

Steribim Pimpsten 
 

ERNST HINRICHS GMBH 
BORSIGSTR.1 
D-38644 GOSLAR 
Tel. (0 53 21) 5 06 24, 5 06 25 
info@hinrichs-dental.de 

 

2. Fareidentifikation 

 

 

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 

Tilberedning ud fra oplyste stoffer med ikke farlige tilsætningsstoffer. 

Ingredienser % (m/m) CAS: Symboler H-sætninger 
 

Pimpsten 70-90 % 1332-09-08   

 

4. Førstehjælpsforanstaltninger 

Indånding: 
 
Hud: 
 
 
Øjne: 
Indtagelse: 
 
Information: 

Tilfør frisk luft. Hvis åndedræt stopper, gives der kunstigt åndedræt. Søg læge 
 
Fjern kontamineret tøj, der vaskes før det tages i brug igen. Vask huden med vand 
og sæbe. Søg læge ved ubehag 
 
Fjern kontaktlinser hvis muligt og skyl øjnene under rindende vand.  
Skyl munden. Søg læge ved ubehag 
 
Giv aldrig noget gennem munden på en bevidstløs person. Placer personen i en 
sikker position og søg læge.  

 

5. Brandbekæmpelse 

 Skum, brandslukningspulver, kuldioxid, sand eller vand spray 
Brug ikke varm vandstråle 
Brug vandspray eller tåge til at afkøle beholdere 
Opsaml kontamineret slukningsvand. 
Anvend egnet beskyttelse inkl. åndedrætsværn   

 

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld 

Personlig beskyttelse: 
 
 
Miljøbeskyttelse: 
 
Metoder til oprydning: 

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Evakuer unødvendige personer. 
Anvend personlig beskyttelse som på krævet. Undgå aerosoler 
 
Forebyg udslip i kloak, grundvand og vandløb. Kontakt myndigheder hvis 
udslip forekommer i kloak og vandløb. 
Med sugende materiale: Sand savsmuld eller andet. 
Anvend egnet personlig beskyttelse 
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7. Håndtering og opbevaring 

Håndtering: 
 
 
 
 
Opbevaring: 

Sørg for god ventilation. Undgå dannelse af aerosoler . 
Spis, drik eller ryg ikke under arbejdet. Vask hænder og andre udsatte 
områder med sæbe og vand før spisning, drikning eller rygning og efter 
arbejdsophør. Kontamineret tøj skal blive på arbejdspladsen   
 
Opbevares køligt, tørt og tætlukkende i original beholder 

 

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

Generelt 
 
PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 
Indånding: 
 
Hænder: 
Øjne: 
Hud: 

Anvend tilstrækkelig ventilation for at holde damp koncentrationen på et 
lavt niveau. 
 
Der skal benyttes en godkendt støvmaske (Type P) ved udvikling af støv 
   
Latex handsker min. 0,4 mm tyk 
Beskyttelsesbriller skal benyttes. 
Anvend egnet beskyttende beklædning 

 

9. Fysisk-Kemiske egenskaber 

Udseende: 
Farve: 
Lugt: 
Ph: 
Kogepunkt: 
Kogep.interval (

o
C): 

Smeltepunkt 
Flammepunkt: 
Antændelsestemperatur: 
Eksplosive egenskaber: 
Luftart: 
Damptryk: 
Relativ vægtfylde: 
Vandopløselighed i opløsningsvæske: 
Væsketykkelse: 
Yderligere oplysninger: 

Pasta 
Hvidt 
Lugtfrit 
< 8  
 

 

10. Stabilitet og reaktivitet 

Voldsomme reaktioner: . 

 

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber) 

Indånding:  

 

12. Miljøoplysninger (sundhedsfarlige egenskaber) 

  

 

13. Bortskaffelse 

Bortskaffes efter gældende regler. Beholdere kan genbruges  

 

14. Transportoplysninger 

Landtransport: 
Luft : 
Sø: 
Indenlanske søveje: 

- 
- 
- 
- 
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15. Oplysning om regulering. Produktet er underlagt Direktiv 67-548/EEC 

Indeholder: 
Symboler: 
H-Sætninger: 
Nationale forskrifter: 

- 
- 
- Ingen 
- Produktet skal ikke mærkes 

 

16. Andre oplysninger 

Ovennævnte oplysninger beskriver udelukkende produktets sikkerhedsregler og er baseret på vor viden p.t. 
De giver ingen yderligere garanti for det beskrevne produkt end de lovmæssige garanti regulativer. 

 
 


