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1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 

 

1.1 Produktbeteckning 

 Varumärke (enligt etikett):  Nupro® 5 % natriumfluorid White Varnish  

Produktbeteckning (del/artikelnummer): 130210, 130211, 130212, 130213, 130214, 130215, 

130218, 130219, 130220, 130221, 130222, 130223, 

130224, 130226, 130227 

 130310, 130311, 130312, 130313, 130314, 130315, 

130316, 130317, 130318, 130319, 130320, 130321, 

130322, 130323, 130324, 130326, 130327, 130328 

130210C, 130211C, 130213C, 130214C, 130221C, 

130222C, 130223C 

130312C, 130313C, 130316C, 130317C, 130322C, 

130323C 

130210EU, 130213EU, 130222EU 

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från   

Rekommenderad användning: Applikation i ett steg som minskar dentin 

hyperkänslighet 

 

Restriktioner för användning: Får endast användas av sjukvårdspersonal 

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet 

Namn på tillverkare/leverantör: DENTSPLY Professional 

Adress till tillverkare/leverantör: 1301 Smile Way 

 York, PA 17404 

Telefonnummer till tillverkare/leverantör: 717-767-8502 (produktinformation) 

E-postadress: ProfessionalMSDS@dentsply.com 

1.4 Telefonnummer för nödsituationer  

 

Nödkontakt för transport 

Telefonnummer: 800-424-9300 Chemtrec 

 

 

 

  

mailto:ProfessionalMSDS@dentsply.com
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2. FAROIDENTIFIERING 

 

 2.1 Klassificering av ämne eller blandning 

 

 

EU-klassificering: Mycket brandfarlig (F), Irriterande (Xi), Skadlig (Xn) R11, R22, R36, R43, R67 

 

2.2 Märkningsuppgifter 

 
 

Signalord: Fara 

 

Innehåller 2-propanol och natriumfluorid 

 

Riskfraser Försiktighetsfraser 

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. 

H302 Farligt vid förtäring. 

H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion. 

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. 

H336 Kan orsaka dåsighet eller yrsel. 

 

P210 Håll borta från hetta, gnistor, öppen eld och heta ytor. 
Ingen rökning. 

P233 Behållaren ska vara tätt tillsluten. 
P261 Andas inte in ångorna. 

P264 Skölj exponerad hud grundligt efter hantering. 
P270 Ät, drick och rök inte under hantering av denna produkt. 
P271 Får endast användas utomhus eller i ett väl ventilerat 

utrymme. 
P272 Kontaminerade arbetskläder får inte lämna arbetsplatsen. 

P280 Bär skyddshandskar, -kläder, -glasögon och 
ansiktsskydd. 

P305+P351+P338 VID ÖGONKONTAKT:  
Skölj försiktigt med vatten i åtskilliga minuter. 

Ta ut eventuella kontaktlinser, om detta låter sig 
göra. Fortsätt att skölja.  

P337+P313 Vid ihållande ögonirritation: Uppsök läkare. 
P303+P361+P353 VID KONTAKT MED HUD (eller hår): 

Avlägsna genast alla kontaminerade kläder. Skölj huden 
med två och vatten eller duscha. 

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Uppsök läkare. 
P363 Tvätta kontaminerade kläder innan de används igen. 

P304+P340 VID INANDNING: Vid andningsproblem,  
gå ut i friska luften och inta en ställning som underlättar 

andningen.  
P312 Ring till GIFTCENTRALEN eller en läkare om du 

inte mår bra. 
P301+P312 VID FÖRTÄRING: Ring till 

GIFTCENTRALEN eller en läkare om du inte mår bra. 

GHS-klassificering:   

  Hälsa Miljö Fysiskt 

Akut toxicitet, kategori 4 (H02) 

Ögonirritation, kategori 2 (H319) 

hudsensibilisering, kategori 1 (H317) 

Specifik organtoxicitet – enstaka 

exponering, kategori 3 (H336) 

Ofarlig Brandfarlig vätska, kategori 2 (H225) 
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P330 Skölj munnen. 

P370+P378 Vid brand: Använd koldioxid, alkholresistent 
skum, torrkemikalier och vattenspray för att släcka. 

P403+P235 Förvaras i ett väl ventilerat utrymme.  
Förvaras svalt. 

P405 Förvaras inlåst. 
P501 Kassera innehåll och behållare i enlighet med lokala 

och nationella regelverk.  
 

2.3 Övriga faror: Inga kända. 

 

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR  

3.2 Blandning:     

Farliga komponenter C.A.S. # EINECS # Klassificering av substans Vikt % 

Uretandimetakrylatresin 72869-86-4 276-957-5 
Xi R43 

Hudkänsl.1 (H317) 
30-40 

2-propanol 67-63-0 200-661-7 

F, Xi R11, R36, R67 

Brandf. vätska 2 (H225), 

Ögonirrit. 2 (H319), 

STOT SE 3 (H336) 

20-30 

Natriumfluorid 7681-49-4 231-667-8 

T, Xi R25, R32, R36/38 

Akut tox. 3 (H301), 

Ögonirrit. 2 (H319), 

Hudirrit. 2 (H315) 

EUH032 

4-6 

Titanidioxid 13463-67-7 236-675-5 Carc. 2 (H351) <1 

Obs: Titandioxiden i denna produkt är inte obunden eller inandningsbar. Därför krävs ingen varning. 

Den exakta koncentrationen undanhålls som en handelshemlighet. 
 

Se sektion 16 för den fullständiga texten om GHS- och EU-klassificeringar. 
 

4. FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER 

 

4.1 Beskrivning av första-hjälpen-åtgärder 

Exponeringsvägar Första-hjälpen-instruktioner 

Ögon 
Spola genast den drabbade personens ögon med rikliga mängder vatten under åtskilliga minuter. Håll 

isär ögonlocken.  Uppsök läkare om irritation kvarstår.   

Hud 
Avlägsna kontaminerade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Uppsök läkare om irritation 

uppstår.  Tvätta kläderna innan de används på nytt. 

Inandning 

För ut den drabbade personen till friska luften. Vid andningssvårigheter, låt kvalificerad personal 

administrera syrgas. Vid andningsstillerstånd, administrera konstgjord respiration och skaffa genast 

läkarhjälp.  

Förtäring 
Skölj munnen med vatten. Framkalla inte kräkning. Stoppa aldrig något i munnen på en medvetslös 

eller dåsig person. Skaffa genast läkarhjälp. 

4.2 De viktigaste symptomen och biverkningarna, både akuta och fördröjda:  

Kan orsaka ögon- och hudirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan vara skadligt att förtära. Ångor kan orsaka 

dåsighet eller yrsel. 

4.3 Indikation på eventuell erforderlig omedelbar medicinsk hjälp och specialbehandling: 

Omedelbar läkarhjälp krävs inte. 

Kommentar till läkare (behandling, tester och övervakning): 

Behandla symptomatiskt. 
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5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER  

 

5.1 Släckmedel:  
Använd koldioxid, alkoholresistent skum, torrkemikalier och vattenspray.  

 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra: 

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Slutna behållare som utsätts för hetta från eld kan leda till att tryck byggs och explosion. 

5.3 Råd till brandbekämpare: 

Brandbekämpningsprocedurer:  
Kyl brandexponerade behållare med vattenspray. 

 

Försiktighetsåtgärder för 

brandbekämpare: 

Brandbekämpare ska vara iförda fullständig räddningsutrustning och godkänd 

självförsörjande andningsapparat med positivt tryck. 

 

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

 

6.1 Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödprocedurer: 

Avlägsna alla antändningskällor som t.ex. öppen eld, gnistframkallande utrustning, pilotlampor osv. Undvik kontakt med hud, 

ögon och kläder. Bär lämplig skyddsklädsel enligt beskrivning i sektion 8.      

6.2 Miljöskyddsåtgärder: 

Förhindra utsläpp till avlopp och vattenvägar. Rapportera utsläpp i enlighet med krav från lokala och nationella myndigheter. 

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Andas inte in ångorna. Bär lämplig skyddsklädsel enligt beskrivning i sektion 8. 

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:  

Sanera med absorberande material och avlägsna rester med en trasa fuktad med alkohol.  Tvätta spillområdet med vatten. 

Använd verktyg och utrustning som inte framkallar gnistor.  

6.4 Hänvisning till andra sektioner: 

Se sektion 8 gällande personlig skyddsutrustning och sektion 13 gällande avfallshantering. 
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7. HANTERING OCH LAGRING 

 

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering: 

Undvik kontakt med ögon, hud och kläder.  Andas inte in ångorna. Bär skyddskläder och -utrustning enligt beskrivning  

i sektion 8. Använd endast med adekvat ventilation. Tvätta grundligt efter hantering.  Får inte komma nära hetta, gnistor, lågor 

och andra antändningskällor.   

 

Tomma behållare med produktrester kan vara farliga. Följ alla säkerhetsföreskrifter i säkerhetsdatabladet vid hantering  

av tomma behållare. 

 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:  

Förvaras på en torr, väl ventilerad plats på avstånd från hetta, direkt solljus och alla antändningskällor.  Förvaras på avstånd 

från syror och oxiderande medel. Förvaras utom räckhåll för barn. 

7.3 Specifik slutanvändning: Får endast användas professionellt. 

 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 

 

8.1 Kontrollparametrar 

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen:  

Uretandimetakrylatresin USA Ej fastställt 

Tyskland Ej fastställt 

Storbritannien Ej fastställt 

EU Ej fastställt 

2-propanol  USA 200 ppm TWA, 400 ppm STEL ACGIH TLV 

400 ppm TWA OSHA PEL 

Tyskland 200 ppm TWA, 40 ppm STEL DFG MAK 

Storbritannien 400 ppm TWA, 500 ppm STEL UK OEL 

EU Ej fastställt 

Natriumfluorid (som fluorid) USA 2,5 mg/m3 TWA ACGIH TLV 

2,5 mg/m3 TWA OSHA PEL 

 Tyskland 1 mg/m3 (inandningsbar) TWA, 4 mg/m3 STEL DFG 

MAK 

 Storbritannien 2,5 mg/m3 TWA UK OEL 

 EU 2,5 mg/m3 TWA EU OEL 

Titanidioxid USA 10 mg/m3 TWA ACGIH TLV 

15 mg/m3 (Total Dust) TWA OSHA PEL 

Tyskland Ej fastställt 

Storbritannien 10 mg/m3 (inandningsbar), 4 mg/m3 (respirabel) TWA 

UK OEL 
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EU Ej fastställt 

Gränsvärden för biologisk exponering:  

Natriumfluorid (som fluorider) - Före shift 3 mg/g kreatinin; Efter shift 10 mg/g kreatinin 

8.2 Begränsning av exponeringen  

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Använd med adekvat eller lokal utblåsventilation för att hålla värdena under 

gränsvärdena för exponering på arbetsplatsen.  

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning 

Ögonskydd/ansiktsskydd: Kemikalieskyddsglasögon ska bäras vid behov för att undvika kontakt med ögonen.  

Hudskydd: Bär ogenomträngliga handskar av t.ex. naturgummi eller neopren vid behov för att undvika kontakt med 

huden. Rådfråga handskleverantören angående tjockleg och genomsläppstider. 

 

Andningsskydd: Bör inte behövas vid normal användning. Om exponeringsgränsvärdena överskridits, bör en godkänd 

andningsapparat eller lufttillförselanordning användas. Val och användning av andningsapparat ska baseras  

på kontamineringens typ, form och koncentration. Följ tillämpliga regelverk och god branschhygienpraxis.  

Termisk fara: Ingen krävs. 

 

9. FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:  

Utseende: 
Vit ogenomskinlig viskös 

vätska 
Explosionsgräns: 

LEL: 2,0 % (2-propanol) 

UEL:  12,7 % vid 93°C  

(2-propanol) 

Lukt: 
Karaktäristisk smak  

 

Ångtryck: ASTM  

D 323 
 

Lukttröskel: Ej fastställt Ångdensitet: Ej tillämpligt 

pH: Ej fastställt Relativ densitet: 1,04 g/ml 

Smältpunkt/fryspunkt: Ej fastställt Löslighet: Olösligt i vatten 

Initial kokpunkt och 

kokpunktsintervall.: 

ASTM D86a - Initial 

106°C White Varnish 

 

Fördelningskoefficient: 

n-oktanol/vatten: 
Ej fastställt 

Flampunkt: ASTM D 93 
16,9°C White Varnish 

Metod: Sluten kopp  

Självantändningstempe

ratur: 
Ej fastställt 

Förångningshastighet: Ej tillämpligt Sönderfallstemperatur: Ej fastställt 

Brandfarlighet: 
Mycket brandfarligt vid 

brand. 
Viskositet: 1500-3500 cP vid 25°C 

Explosiva egenskaper: Inga 
Oxiderande 

egenskaper: 
Inga 

9.2 Övrig information: Ingen tillgänglig. 

10. STABILITET OCH REAKTIVITET 

 

10.1 Reaktivitet: Ingen känd.  

10.2 Kemisk stabilitet: Stabil. 
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10.3 Risken för farliga reaktioner: Kontakt med syror frigör giftig gas.  

10.4 Förhållanden som ska undvikas: Får inte komma nära hetta, gnistor, lågor och andra antändningskällor.  

10.5 Oförenliga material: Undvik syror och oxiderande material.   

 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Termisk sönderdelning kan frigöra kolmonoxid, koldioxid, fosgen, väteklorid 

och/eller vätefluorid.   

 

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 

11.1 Information om de toxikologiska effekterna: 

Potentiella hälsoeffekter:  

Ögon:  Kan orsaka måttlig irritation med röda ögon, tårighet och suddig syn.   

Hud: Långvarig eller upprepad kontakt kan orsaka mild hudirritation, rodnad, utslag och svullnad. Kan orsaka allergisk 

hudreaktion (sensibilisering). 

Förtäring: Förtäring kan orsaka irritation i mun, hals och mage med magsmärta och illamående som följd.  Kan orsaka 

gastrointestinal irritation och depression i centrala nervsystemet med liknande symptom som de som beskrivs under 

inandning. 

Inandning: Inandning kan orsaka irritation i näsa och hals med risk för depression i centrala nervsystemet. Symptom  

på depression i centrala nervsystemet inkluderar huvudvärk, yrsel, dåsighet, illamående och medvetslöshet.  

Kroniska hälsoeffekter: Långvarig överexponering för natriumfluorider kan orsaka fluoros med symptom i form  

av ledsmärta, begränsad rörlighet, benskörhet, förkalkning av ligament, skelett- och tandabnormaliteter och spräcklig 

tandemalj.    

Irritation: 2-propanol: Orsakar allvarlig ögonirritation i kaninögon. Natriumfluorid: Inte irriterande för kaninögon eller -hud. 

Korrosivitet: Inga data är tillgängliga. Denna produkt förväntas inte vara korrosiv. 

Sensibilisering: Uretandimetakrylatresin är klassificerad som en hudsensibilisator. 

Carcinogenicitet: En tvåårig studie med råttor visade en svag, osäker fluoridrelaterad ökning av förekomsten  

av osteosarkom hos hanråttor, och inga evidens för carcinogenicitet hos honråttor eller hon- och hanmöss. Sammantaget 

indikerar evidensen att fluorering av vatten inte ökar risken för att utveckla cancer. IARC har fastställt att carcinogeniciteten 

hos fluor för människor inte är klassificerbar. Denna produkt innehåller en liten mängd titandioxid, som IARC har listat som 

en misstänkt carcinogen (grupp 2B). Titanidioxid innebär endast en risk för cancer vid inandning av mycket fint damm. I 

denna produkt är titandioxiden införlivad i en viskös vätska och förekommer inte som respirabelt damm. Det förekommer 

ingen exponering för respirabelt titandioxiddamm vid normal användning av denna produkt. Ingen av de övriga 

beståndsdelarna i denna produkt är listade som carcinogener av OSHA, IARC, ACGIH, EU CLP eller NTP. 

Mutagenicitet:  Natriumfluorid var negativt i AMES-testet, men positivt i en analys av muslymfomceller. Natriumfluorid 

inducerade inte DNA-strängbrott i testikelceller hos råttor som behandlades in-vivo och orsakade inte kromosomavvikelser  

i benmärg eller testikelceller eller systerkromatidutbyten i benmärgsceller hos möss som behandlades in-vivo. 

Medicinska tillstånd som förvärras av exponering:  Individer med befintliga ögon-, hud- och andningssjukdomar kan löpa 

en förhöjd risk vid exponering. 
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Akut toxicitet:   

Uretandimetakrylatresin: Oralt råtta LD50- >5000 mg/kg 

2-propanol: Oralt råtta LD50- 5045 mg/kg; Inandning råtta LC50 – 16 000 ppm /8 tim; Hud kanin LD50- 12 800 mg/kg  

Natriumfluorid: Oralt råtta LD50-32 mg/kg 

Titanidioxid: Oralt råtta LD50 - >20 000 mg/kg; Hud hamster LD50 ->10 000 mg/kg 

Reproduktionstoxicitet: Natriumfluorid: I en 75 dagar lång reproduktionsstudie med råttor, uppvisade doser på 4,5 ppm och 

9,0 ppm en signifikant minskning av spermiers antal, mobilitet, livsduglighet och funktion. Men andra djurstudier, inklusive studier 

med två generationer, har inte funnit några förändringar av serumhormonnivåer hos hanråttor, testikulär histopatologi, 

spermiemorfologi eller fertilitet. Inga av de tillgängliga studierna med försöksdjur undersökte reproduktionstoxicitet vid låga 

fluordoser. De inadekvata humana studierna och motstridiga djurstudierna möjliggör inte någon utvärdering av fluorets potential att 

inducera reproduktiva effekter hos människor. Djurstudier har inte påvisat ökningar av förekomster av födelsedefekter  

i frånvaro av maternal toxicitet; vid doser som orsakade maternal toxicitet (minskning av kroppsviktsökning och matintag), återfanns 

ökningar av abnormaliteter. 

Specifik organtoxicitet (STOT): 

Enstaka exponering: Natriumfluorid: I en human exponeringsstudie gavs 250 mg till vuxna personer. Effekterna inkluderade 

illamående, kräkning, epigastrisk smärta, salivering och klåda i händer och fötter.  I en akut studie infunderades hundar med 

en akut dos på 36 mg/kg. Döden inträffade inom 65 minuter. Principiella effekter inkluderade en sänkning av blodtryck, 

puls, aktivitet i centrala nervsystemet, kräkning och tarmuttömning. 

Upprepad exponering: Natriumfluorid: Hjärna, lever, njurar och muskler uppvisar signifikanta förändringar av essentiella 

spårelementsnivåer hos vuxna honmöss som fick 30, 60 och 120 ppm natriumfluorid i dricksvattnet. Råttor som exponerades 

för natriumfluorid i dricksvattnet under två månader utvecklade sköldkörtelseffekter; LOAEL 0,5 mg/kg/dag. Möss som 

exponerades för natriumfluorid i dricksvattnet under fyra veckor uppvisade ökad benbildning. . LOAEL 0,8 mg/kg/dag. 

 

12. EKOLOGISK INFORMATION 

 

12.1 Toxicitet:   

Uretandimetakrylatresin:  48 tim EC50 Daphnia magna - >1,2 mg/l; 72 tim EC50 Desmodesmus subspicatus (alger)->0,68 mg/l 

(tillväxthastighet) 

2-propanol: 96 tim LC50 knölskallelöja – 9640 mg/l; 24 tim EC50 vattenloppa – 9714 mg/l  

Natriumfluorid: 96 tim LC50 Oncorhynchus mykiss (regnbågsöring) - 83,7 mg/l, 48 tim EC50 Daphnia magna - 98 mg/l 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:  Bionedbrytbarhet är inte tillämplig för oorganiska ämnen som natriumfluorid. 

Uretandimetakrylatresin: 22 % efter 28 dagar - Inte lättnedbrytbart. 2-propanol: 95 % efter 21 dagar - Lättnedbrytbart.  

12.3 Bioackumuleringsförmåga: Inga data är tillgängliga. 

12.4 Rörlighet i jord: Inga data är tillgängliga. 

12.5 Andra skadliga effekter: Inga data är tillgängliga. 

12.6 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen  Inga data är tillgängliga. 

 

13. AVFALLSHANTERING 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 

Regelverk: Kassera i enlighet med alla nationella och lokala regelverk. 

Fysikaliska/kemiska egenskaper som kan påverka avfallsbehandlingslösningarna: Inga kända för närvarande. 

Rekommendationer för avfallsbehandling: Kassera i enlighet med nationella och lokala regelverk. 
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14. TRANSPORTINFORMATION 

 

 14.1 UN-

nummer 

14.2 Officiell 

transportbenämning 

14.3 Faroklass 

för transport 

14.4 

Förpackningsgrupp 

14.5 Miljöfaror 

DOT UN1219 Isopropanollösning 3 II Ej tillämpligt 

ADR/RID UN1219 Isopropanollösning 3 II Ej tillämpligt 

IMDG UN1219 Isopropanollösning 3 II Ej tillämpligt 

IATA/ICAO UN1219 Isopropanollösning 3 II Ej tillämpligt 
 

14.6 Särskilda skyddsåtgärder: Ej tillämpligt  
 

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden: Ej tillämpligt 
 

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö: 

Amerikanska federala regelverk  

Amerikanska OSHA-faroklassificering: Irriterande, sensibilisator, brandfarlig vätska 

CERCLA (Comprehensive Environmental Response and Liability Act of 1980): Denna produkt har en rapporterbar 

kvantitet (RQ) på 16,666 lbs (baserat på RQ för 1000 lbs för natriumfluorid vid 6 %).  Rapportering av spill krävs enligt 

federala, delstatliga och lokala regelverk.  

 

TSCA (Toxic Substances Control Act): Denna produkt är en medicinsk anordning och omfattas inte av kemisk notifikation. 

 

CWA (Clean Water Act): Detta material regleras inte av Clean Water Act. 

CAA (Clean Air Act): Detta material regleras inte av Clean Air Act. 

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) Titel III Information:  

SARA Sektion 311/312 (40 CFR 370) Farokategorier:  

Omedelbar fara: Ja Tryckfara:  Nej 

Fördröjd fara: Nej Reaktivitetsfara: Nej 

Brandfara: Ja  

 

Denna produkt innehåller följande toxiska kemikalie(r) som omfattas av rapporteringskraven i SARA Sektion 313 

(40 CFR 372): Inga 

 

Beståndsdelar C.A.S. # Vikt % 

Inga   

 

Delstatliga regelverk 

Kalifornien: Denna produkt innehåller följande ämnen som delstaten Kalifornien har funnit orsakar cancer och/eller 

reproduktionstoxicitet:   

Beståndsdelar C.A.S. # Vikt % 

Inga   

Obs: Titandioxiden i denna produkt är inte obunden eller inandningsbar. Därför krävs ingen varning. 
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Internationella regelverk 

WHMIS (Canadian Workplace Hazardous Materials Information System): Medicinska anordningar omfattas 

inte av WHMIS. 

Kanadensiska miljöskyddslagen (Canadian Environmental Protection Act): Denna produkt är en medicinsk 

anordning och omfattas inte av kemisk notifikation. 

 

Detta säkerhetsdatablad har sammanställts enligt kriterierna i CPR (Controlled Products Regulation) och innehåller 

all den information som krävs av CPR.  

 

ENECS (European Inventory of Existing Chemicals):  Denna produkt är en medicinsk anordning och omfattas 

inte av krav på kemisk notifikation. 

  

EU REACH: Alla beståndsdelar som kräver registrering har registrerats i förväg.  

 

Australian Inventory of Chemical Substances:  Denna produkt är en medicinsk anordning och omfattas inte  

av krav på kemisk notifikation. 

 

Kinas register över befintliga kemikalier och kemiska ämnen (China Inventory of Existing Chemicals and 

Chemical Substances): Denna produkt är en medicinsk anordning och omfattas inte av krav på kemisk notifikation. 

 

Japans register över befintliga och nya ämnen (Japanese Existing and New Chemical Substances): Denna produkt 

är en medicinsk anordning och omfattas inte av krav på kemisk notifikation. 

 

Koreas lista över befintliga kemikalier: Denna produkt är en medicinsk anordning och omfattas inte av krav  

på kemisk notifikation. 

 

Filippinernas register över befintliga kemikalier och kemiska ämnen (PICCS): Denna produkt är en medicinsk 

anordning och omfattas inte av krav på kemisk notifikation. 

 
15.2 Kemisk säkerhetsbedömning: Ingen krävs.  

 

16. ANNAN INFORMATION 

 
HMIS riskgradering:  

Hälsa –2  Brandfarlighet – 3   Reaktivitet – 0 

 

Förklaring av de klassificeringsförkortningar som används i sektion 2 och 3:  

F Mycket brandfarligt 

T Toxisk 

Xi Irriterande 

Xn Skadlig 

R11 Mycket brandfarligt 

R22 Farligt vid förtäring  

R25 Toxiskt vid förtäring 

R32 Kontakt med syror frigör mycket giftig gas 

R36 Irriterande för ögon 

R43 Kan orsaka en allergisk reaktion vid hudkontakt 

R36/38 Irriterande för ögon och hud 

R67 Ångor kan orsaka dåsighet eller yrsel 

Akut tox. 3 Akut toxicitet, kategori 3  

Akut tox. 4 Akut toxicitet, kategori 4  

Carc. 2 Carcinogent, kategori 2 

Ögonirrit. 2 Ögonirriterande, kategori 2 

Brandf. vätska 2 Brandfarlig vätska, kategori 2 



Dokumentnummer: 130208-SWE 

Revisionsdatum: 31 oktober 2018 

Revisionsnummer: 3 
Hudirrit. 2 Hudirriterande, kategori 2  

Hudsens. 1 Hudsensibilisator, kategori 1 

STOT SE 3 Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3   

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga 

H301 Toxiskt vid förtäring 

H302 Farligt vid förtäring 

H315 Orsakar hudirritation 

H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion 

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation 

H336 Kan orsaka dåsighet eller yrsel  

H351 Misstänks orsaka cancer 

EUH032 Kontakt med syror frigör mycket giftig gas  

 

Ersätter  8 mars 2013 

Datum för uppdatering: 23 april 2014 

Sammanfattning av revision: Revision 2 - 8 mars 2013- Sektion 1: Telefonnummer för nödsituationer reviderades till 

Nödkontakt för transport. 

Revision 23 april 2014: Konverterade SDS till Reach SDS. Uppdaterade alla sektioner. Reviderade sektion 1: 

Produktbeteckning (del/artikelnummer) att inkludera nya artikelnummer. Nummer som slutar med C betecknar 

artikelnummer för försäljning till Kanada. Revision 18 februari 2015: Sektion 1: Lade till artikelnummer för lack med 

NovaMin®, sektion 9: Uppdaterade sektioner med initial kokpunkt, flampunkt och ångtryck med nya data för lack med 

NovaMin®. 

Revision 17 maj 2016: Tog bort handelsnamn för NUPRO extra care 5 % natrium lack med NovaMin och tillhörande 

artikelnummer. Lade till nya artikelnummer 130310 till 130328 som betecknar integrerad stickförpackning. I sektion 9 togs 

data för lack med NovaMin bort. 

Revision 31 oktober 2018: Lade till nytt artikelnummer 130222EU. Tog bort bildsymboler och tog bort ett kommatecken i 

sektion 1.1. 

Datakällor: US NLM ChemID Plus och HSDB, Substance SDS for components, IUCLID Dataset EU Chemical Bureau, 

ESIS, nationella webbplatser för gränsvärdena för exponering på arbetsplatsen. 
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