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1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 

 

1.1 Produkt-id   

              Handelsnavn (som mærket):  Nupro® 5% Sodium Fluoride White Varnish  

Produkt-id (delnummer): 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, 130224C 

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

130323C 

130210EU, 130213EU, 130222EU 

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes  

Anbefalet brug:               Påføring i et enkelt trin, som reducerer dentin   

                                                                                      overfølsomhed 

 

Begrænsninger for brug:    Må kun anvendes af uddannet personale 

1.3 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

Producentens/leverandørens navn:  DENTSPLY Professional 

Producentens/leverandørens adresse:  1301 Smile Way 

       York, PA 17404 

Producentens/leverandørens telefonnummer: 717-767-8502 (produktinformation) 

E-mailadresse:     ProfessionalMSDS@dentsply.com 

1.4 Nødtelefon 

 

Nødtelefon i forbindelse med  

transport:     800-424-9300 Chemtrec 

 

 

 

  

mailto:ProfessionalMSDS@dentsply.com


Dokumentnummer: 130208-DAN 

Revisionsdato: 31. oktober 2018 

Revisionsnummer: 3 
 

2. FAREIDENTIFIKATION 

 

 2.1 Klassifikation af stoffet eller blandingen 

 

 

  

 

EU-klassificering: Meget brandfarlig (F), Irriterende (Xi), Skadelig (Xn) R11, R22, R36, R43, R67 

 

2.2 Elementer på etiketten 

 
 

Signalord: Fare 

 

Indeholder 2-propanol og natriumfluorid 

 

Risikosætninger Sikkerhedssætninger 

H225 Meget brandfarlig væske og damp. 

H302 Farlig ved indtagelse. 

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. 

 

P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme 

overflader.  Rygning forbudt. 

P233 Hold beholderen tæt lukket. 

P261 Undgå indånding af damp. 

P264 Vask udsat hud grundigt efter brug. 

P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen 

af dette produkt. 

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. 

P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra 

arbejdspladsen. 

P280 Bær 

beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigt

sbeskyttelse 

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED 

ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere 

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis 

dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. 

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller 

håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus 

huden med sæbe og vand. 

P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. 

P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. 

 

GHS-klassificering:   

  Sundhed Miljø Fysisk 

Akut toksicitet, kategori 4 (H02) 

Øjenirritation, kategori 2 (H319) 

Hudsensibilisering, kategori 1 (H317) 

Specifik målorgantoksicitet - enkelt 

eksponering, kategori 3 (H336) 

Ikke farlig Brandfarlig væske, kategori 2 (H225) 
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P304+P340 VED INDÅNDING:  

Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med 

frisk luft, og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, 

som letter vejrtrækningen. 

P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION 

eller en læge. 

P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde  

af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. 

P330 Skyl munden. 

P370+P378 Ved brand: Anvend kuldioxid, skum,  

der er modstandsdygtigt over for alkohol, kemisk tørstof  

og vandstråler til brandslukning. 

P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. 

Opbevares køligt. 

P405 Opbevares under lås. 

P501 Indholdet og beholderen bortskaffes i 

overensstemmelse med gældende lokale og nationale 

forordninger. 
 

2.3 Andre farer: Ingen kendte 

 

 

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER  

3.2 Blanding:     

Farlige komponenter C.A.S. nr. EINECS nr. Klassificering af stof WT % 

Urethandimethacrylat-harpiks 72869-86-4 276-957-5 
Xi R43 

Skin Sens.1 (H317) 
30-40 

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

F, Xi R11, R36, R67 

Flam. Liq. 2 (H225), 

Eye Irrit. 2 (H319), 

STOT SE 3 (H336) 

20-30 

Natriumfluorid 7681-49-4 231-667-8 

T, Xi R25, R32, R36/38 

Acute Tox. 3 (H301), 

Eye Irrit. 2 (H319), 

Skin Irrit. 2 (H315) 

EUH032 

4-6 

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

Bemærk: Titandioxiden i dette produkt er ikke ubundet eller respirabelt. Ingen advarsel er derfor påkrævet. 

Den nøjagtige koncentration tilbageholdes som en forretningshemmelighed. 

 

Se den fulde ordlyd af GHS- og EU-klassificeringerne i afsnit 16. 

 

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 

 

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger: 

Eksponeringsveje: Vejledning i førstehjælp 

Øjne 
Hold øjenlågene adskilt, og skyl personens øjne med rigeligt vand i adskillige minutter.  

Søg lægehjælp, hvis irritation vedvarer.   

Hud 
Tilsmudset tøj tages af. Vask huden med sæbe og vand. Søg lægehjælp, hvis der udvikles irritation.  

Vask tøjet, inden det bruges igen. 

Indånding 
Flyt personen til et sted med frisk luft. Ved vejrtrækningsbesvær skal erfarent personale give ilt. Hvis 

personen ikke trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Søg lægehjælp øjeblikkeligt. 

Indtagelse 
Skyl munden med vand. Fremkald ikke opkastning. Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs 

eller døsig person.  Søg lægehjælp øjeblikkeligt. 
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4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: 

Kan forårsage øjen- og hudirritation. Kan give hudsensibilisering. Kan være skadeligt ved indtagelse. Dampe kan give 

sløvhed og svimmelhed. 

4.3 Angivelse af behov for øjeblikkelig lægehjælp og specielle behandlinger: 

Øjeblikkelig lægehjælp er ikke påkrævet. 

Bemærkning til læger (behandling, tests og overvågning): 

Behandl symptomatisk. 

 

5. BRANDBEKÆMPELSE 

 

5.1 Slukningsmidler:  

Anvend kuldioxid, skum, der er modstandsdygtigt over for alkohol, kemisk tørstof og 

vandstråler.   

 

5.2 Særlige farer, der stammer fra stoffet eller blandingen: 

Meget brandfarlig væske og damp. Lukkede beholdere, der udsættes for varme i forbindelse med brand, kan opbygge tryk 

og eksplodere. 

5.3 Anvisninger til brandmandskab: 

Brandbekæmpelse:  
Afkøl beholdere, der er udsat for brand, med vandstråler. 

 

Forholdsregler for 

brandmandskab: 

Brandmandskab skal bære fuldt beredskabsudstyr og godkendt selvforsynet, lufttilført 

åndedrætsapparat med overtryk. 

 

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 

 

6.1 Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personale, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer: 

Fjern alle antændelseskilder, som f.eks. åben ild, udstyr der forårsage gnister, tændflammer osv. Undgå kontakt med hud, 

øjne eller tøj. Bær passende beskyttelsesbeklædning, som beskrevet i afsnit 8.      

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: 

Undgå udledning til kloak og udslip til vandløb. Informer de lokale og nationale miljømyndigheder om udslip som påkrævet. 

Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Undgå indånding af damp. Bær passende beskyttelsesbeklædning, som beskrevet  

i afsnit 8. 

6.3 Metoder og materialer til opdæmning og oprydning:  

Opryd med absorberende materiale, og fjern rester med alkoholservietter. Skyl spildområdet med vand. Brug gnistfrit værktøj 

og udstyr.    

6.4 Henvisning til andre afsnit: 

Se afsnit 8 angående oplysninger om personlige værnemidler og afsnit 13 angående oplysninger om bortskaffelse. 
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7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 

 

7.1 Håndtering: 

Undgå kontakt med øjne, hud og tøj.  Undgå indånding af damp. Bær beskyttelsesbeklædning og -udstyr, som angivet i afsnit 

8.  Må udelukkende benyttes med passende ventilation. Vask hænderne grundigt efter håndtering.  Skal holdes væk fra varme, 

gnister, ild og andre antændelseskilder.  

 

Tomme beholdere indeholder produktrester og kan være farlige. Følg alle forholdsregler i sikkerhedsdatabladet, når tomme 

beholdere håndteres. 

 

7.2 Opbevaring og uforligelige materialer:  

Opbevares tørt et sted med god udluftning og væk fra varme, direkte sollys og enhver antændelseskilde. Opbevares væk fra 

syrer og oxidationsmidler. Opbevares utilgængeligt for børn 

7.3 Specifik slutbrug: Kun til professionel brug. 

 

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 

 

8.1 Kontrolparametre: 

Erhvervsmæssige eksponeringsgrænser:  

Urethandimethacrylat-harpiks USA Ikke bestemt 

Tyskland Ikke bestemt 

Storbritannien Ikke bestemt 

Den Europæiske Union Ikke bestemt 

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 

Den Europæiske Union Ikke bestemt 
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Natriumfluorid (som fluorid) USA 2,5 mg/m3 TWA ACGIH TLV 

2,5 mg/m3 TWA OSHA PEL 

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

 Storbritannien 2,5 mg/m3 TWA UK OEL 

 Den Europæiske Union 2,5 mg/m3 TWA EU OEL 

Titandioxid USA 10 mg/m3 TWA ACGIH TLV 

15 mg/m3 (total pulver) TWA OSHA PEL 

Tyskland Ikke bestemt 

Storbritannien 10 mg/m3 (inhalerbar), 4 mg/m3 (respirabel)  

TWA UK OEL 

Den Europæiske Union Ikke bestemt 

Biologiske eksponeringsgrænser:  

Natriumfluorid (som fluorid) - Inden skift 3 mg/g kreatinin; afslutning af skift 10 mg/g kreatinin 

8.2 Eksponeringskontrol: 

Passende tekniske foranstaltninger: Anvendes med passende generel eller lokal udblæsningsventilation for at opretholde 

eksponeringer under grænseværdierne for erhvervsmæssige eksponering.  

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (PPE) 

Specifik beskyttelse af øjne/ansigt: Bær beskyttelsesbriller, hvis det er nødvendigt for at undgå kontakt med øjne.  

              Specifik beskyttelse af hud: Bær uigennemtrængelige handsker, som f.eks. af naturgummi eller neopren, hvis det er 

nødvendigt for at undgå kontakt med hud. Spørg handskeleverandøren om tykkelse og gennembrudstider. 

 

Specifik beskyttelse af åndedrætsorganer: Ingen beskyttelse skulle være nødvendig under normal brug. Hvis 

eksponeringsgrænserne overskrides, skal der anvendes et godkendt luftfiltrerende åndedrætsværn eller et passende 

luftfiltreret åndedrætsværn. Valget af luftfiltrerende åndedrætsværn skal foretages baseret på det forurenende stofs 

type, form og koncentration. Følg gældende bestemmelser og praksis for god arbejdshygiejne. 

 Specifikke termiske farer: Kræves ikke. 

 

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber: 

Udseende: 
Hvid, uigennemsigtig, 

tyktflydende væske 
Grænser for eksplosion: 

LEL: 2,0 % (2-propanol) 

UEL:  12,7 % ved 93°C 

(200°F) (2-propanol) 

Lugt: 
Karakteristisk for smagen  

 
Damptryk: ASTM D 323  

Lugttærskel: Ikke bestemt Damptæthed: Ikke relevant 

pH: Ikke bestemt Relativ vægtfylde: 1,04 g/ml 

Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt Opløselighed: Ikke opløselig i vand 

Initielt kogepunkt  

og -interval:  

ASTM D86a - Initiel 

106°C (222,8°F) hvid lak 

 

Fordelingskoefficient:  

n-octanol/vand: 
Ikke bestemt 

Flammepunkt:  

ASTM D 93 

16,9°C (62,4°F) hvid lak 

Metode: Lukket kop  
Selvantændelsestemperatur: Ikke bestemt 

Fordampningshastighed: Ikke relevant Nedbrydningstemperatur: Ikke bestemt 
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Antændelighed: 
Meget brandfarlig under 

brandtilstande. 
Viskositet: 1.500-3.500 cP ved 25°C 

Eksplosive egenskaber: Ingen Oxiderende egenskaber: Ingen 

9.2 Andre oplysninger: Ikke tilgængelig. 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

 

10.1 Reaktivitet: Ingen kendte.  

10.2 Kemisk stabilitet: Stabilt. 

10.3 Mulige farlige reaktioner: Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.  

10.4 Forhold, der skal undgås: Skal holdes væk fra varme, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.  

10.5 Uforenelige materialer: Undgå syrer og oxiderende materialer.   

 

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Termisk nedbrydning kan afgive kulilte, kuldioxid, fosgen, hydrogenklorid  

og/eller hydrogenfluorid.   

 

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger: 

Mulige sundhedsmæssige virkninger:  

Øjne:  Kan give moderat irritation med rødmedannelse, epiphora og sløret syn.   

Hud:  Længerevarende eller gentagen kontakt kan give mild hudirritation med rødme, udslæt og hævelser. Kan give allergisk 

hudreaktion (sensibilisering). 

Indtagelse: Indtagelse kan give irritation i mund, hals og mave med mavesmerter og kvalme. Kan give mavetarm-irritation 

og skader på centralnervesystemet med symptomer, der svarer til symptomerne beskrevet under Indånding. 

Indånding:  Indånding kan give næse- og halsirritation med risiko for skader på nervesystemet. Symptomer på skader  

på centralnervesystemet omfatter hovedpine, svimmelhed, sløvhed, kvalme og bevidstløshed. 

Kroniske sundhedsmæssige virkninger: Længerevarende overeksponering for natriumfluorider kan give fluorose med 

ledsmerter, begrænset bevægelighed, knogleskørhed, forkalkning af ledbånd, misdannelse af knogler og tænder samt plettet 

tandemalje.    

Irritation: 2-propanol: Giver alvorlig øjenirritation i kaninøjne. Natriumfluorid: Ikke irriterende for kaninøjne eller -hud. 

Ætsning: Ingen tilgængelige oplysninger. Dette produkt forventes ikke at være ætsende. 

Sensibilisering: Urethandimethacrylat-harpiks er klassificeret som et hudsensibiliserende stof. 

Karcinogenicitet: Et 2-årigt rotteforsøg fandt en svag, usikker fluorid-relateret stigning i forekomsten af osteosarkomer hos 

hanrotter og ingen bevis på karcinogenicitet hos hunrotter eller han- eller hunmus. Bevisets vægt angiver, at tilsætning af 

fluor til vand ikke øger risikoen for udvikling af cancer. IARC har fastslået, at fluorids karcinogenicitet ikke er klassificerbar 

for mennesker. Dette produkt indeholder en lille mængde titandioxid, som er optaget på IARC’s liste over stoffer, som 

mistænkes for at være kræftfremkaldende (gruppe 2B). Titandioxid udgør kun en risiko for cancer ved indånding af meget 

fint støv. I dette produkt er titandioxiden indeholdt i en tyktflydende væske og er ikke til stede som støv, der kan indåndes. 

Ved normal brug af produktet forekommer der ingen eksponering for titandioxidstøv, der kan indåndes. Ingen af dette 

produkts komponenter er anført som kræftfremkaldende af OSHA, IARC, ACGIH, EU CLP eller NTP. 
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Mutagenicitet:  Natriumfluorid var negativ i AMES-testen, men var positiv i en analyse for lymfomceller i mus. 

Natriumfluorid inducerede ikke brud på DNA-streng i testisceller hos rotter, der blev behandlet in-vivo, og forårsagede ikke 

kromosomaberrationer i knoglemarv eller testisceller eller søsterkromatidudvekslinger i knoglemarv hos mus, der blev 

behandlet in-vivo. 

Sygdomstilstande, der forværres af overeksponering:  Personer, der allerede lider af øjen- eller hudlidelser, eller som lider 

af åndedrætsforstyrrelser, kan være udsat for øget risiko ved eksponering. 

Data for akut toksicitet:   

Urethandimethacrylat-harpiks: Oral, rotte LD50- >5000 mg/kg 

2-propanol: Oral, rotte LD50- 5045 mg/kg; indånding, rotte LC50 – 16000 ppm /8 t; hud, kanin LD50- 12800 mg/kg  

Natriumfluorid: Oral, rotte LD50-32 mg/kg 

Titandioxid: Oral, rotte LD50 - >20000 mg/kg; hud, hamster LD50 ->10000 mg/kg 

Data for reproduktionstoksicitet: Natriumfluorid: I et 75-dages reproduktionsforsøg med rotter påviste doser på 4,5 ppm 

og 9,0 ppm et signifikant fald i spermatozotal, sædcellernes bevægelighed, sædcellernes levedygtighed og sædcellernes 

funktion.  Andre dyreforsøg, herunder to-generationsforsøg, har imidlertid ikke fundet ændringer af hanrotters 

serumhormonniveauer, testishistopatologi, spermatozomorfologi eller fertilitet. Ingen af de tilgængelige 

laboratoriedyreforsøg undersøgte reproduktionstoksiciteten ved lave fluoriddoser. De mangelfulde menneskeforsøg og 

modstridende dyreforsøg giver ikke mulighed for at vurdere fluorids potentiale for at inducere reproduktive virkninger hos 

mennesker. Dyreforsøg har ikke påvist stigninger i forekomsten af medfødte misdannelser ved fravær af maternel toksicitet; 

ved doser, der forårsagede maternel toksicitet (fald i kropsvægtstigning og indtagelse af fødevarer), blev der fundet stigninger 

i misdannelser. 

Specifik målorgantoksicitet (STOT): 

Enkelt eksponering: Natriumfluorid: I et forsøg med human eksponering fik voksne forsøgspersoner 250 mg. Virkningerne 

omfattede kvalme, opkastning, epigastriske gener, spytafsondring og kløe på hænder og fødder. I et akut forsøg fik hunde en 

akut dosis på 36 mg/kg. Døden indtrådte efter mindre end 65 minutter. De vigtigste virkninger omfattede et fald i blodtryk, 

hjertefrekvens, aktivitet i centralnervesystemet, opkastning og afføring. 

Gentagen eksponering: Natriumfluorid: Hjerne, lever, nyrer og muskler udviser signifikante ændringer i essentielle 

sporstofniveauer hos hunmus, der fik 30, 60 og 120 ppm natriumfluorid i drikkevand. Rotter, der blev udsat for 

natriumfluorid i drikkevand i 2 måneder, udviklede skjoldbruskkirtelvirkninger; LOAEL 0,5 mg/kg/dag. Mus, der blev udsat 

for natriumfluorid i drikkevand i 4 uger, udviste øget knogledannelse. LOAEL 0,8 mg/kg/dag. 

 

12. MILJØOPLYSNINGER 

 

12.1 Toksicitet:   

Urethandimethacrylat-harpiks:  48 t EC50 Daphnia magna - >1,2 mg/l; 72 t EC50 Desmodesmus subspicatus (alger) 

->0,68 mg/l (vækstrate) 

2-propanol: 96 t LC50 Pimephales promelas – 9640 mg/l; 24 t EC50 vandloppe - 9714 mg/l  

Natriumfluorid: 96 t LC50 regnbueørred - 83,7 mg/l, 48 t EC50 Daphnia magna - 98 mg/l 

12.2 Persistens og nedbrydelighed:  Biologisk nedbrydning er ikke relevant for uorganiske stoffer, som f.eks. natriumfluorid. 

Urethandimethacrylat-harpiks: 22% efter 28 dage - ikke let nedbrydelig. 2-propanol: 95% efter 21 dage - let nedbrydelig.  

12.3 Bioakkumulationspotentiale: Ingen tilgængelige oplysninger 

12.4 Mobilitet i jord: Ingen tilgængelige oplysninger 

12.5 Andre negative virkninger: Ingen tilgængelige oplysninger 

12.6 Resultater af PBT/vPvB-vurdering Ingen tilgængelige oplysninger 
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13. BORTSKAFFELSE 

13.1 Metoder til behandling af affald: 

Forordninger: Bortskaffes i overensstemmelse med alle gældende nationale og lokale bestemmelser. 

Egenskaber (fysiske/kemiske), der har indflydelse på bortskaffelsen: Ingen kendte. 

Anbefalinger for bortskaffelse af affald: Bortskaffes i overensstemmelse med gældende nationale og lokale 

bestemmelser. 

 

14. TRANSPORTOPLYSNINGER 

 

 14.1  

UN-nummer 

14.2 Korrekt teknisk  

UN-varebetegnelse 

14.3  

Fare- klasse(r) 

14.4 

Emballagegruppe 

14.5  

Miljørisici 

DOT UN1219 Isopropanolopløsning 3 II Ikke relevant 

ADR/RID UN1219 Isopropanolopløsning 3 II Ikke relevant 

IMDG UN1219 Isopropanolopløsning 3 II Ikke relevant 

IATA/ICAO UN1219 Isopropanolopløsning 3 II Ikke relevant 

 

14.6 Specielle forholdsregler for brugeren: Ikke relevant.  

 

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II af MARPOL 73/78 og IBC-kode: Ikke relevant. 

 

15. OPLYSNINGER OM REGULERING 

15.1 Forordninger/love vedrørende sikkerhed, sundhed og miljø, der er specifikke for stoffet eller blandingen: 

USA, føderale bestemmelser  

USA OSHA-fareklassificering: Lokalirriterende, sensibiliserende, brandfarlig væske 

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

mængde (Reportable Quantity - RQ) på 16.666 lbs (baseret på RQ’en af 1.000 lbs for natriumfluorid til stede ved 6%).  

Rapportér påkrævet udslip iflg. føderale, statale og lokale bestemmelser. 

 

Toxic Substances Control Act (TSCA): Dette produkt er et medicinsk udstyr og er ikke et kemikalie, der skal anmeldes. 

 

Clean Water Act (CWA): Dette materiale er ikke reguleret Clean Water Act 

Clean Air Act (CAA): Dette materiale er ikke reguleret Clean Air Act 
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Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) Title III Information:  

SARA, afsnit 311/312 (40 CFR 370), farekategorier:  

Umiddelbar risiko: Ja 
Risiko i forbindelse 

med tryk:  
Nej 

Efterfølgende risiko: Nej Reaktivitetsrisiko: Nej 

Risiko for brand: Ja  

 

Dette produkt indeholder følgende giftige stoffer, der er underlagt kravene om rapportering i SARA, afsnit 

313 (40 CFR 372): Ingen 

 

Komponenter C.A.S. nr. WT % 

Ingen   

 

Stater, bestemmelser 

Californien: Dette produkt indeholder følgende stoffer, der ifølge staten Californien forårsager kræft og/eller 

reproduktionstoksitet:   

Komponenter C.A.S. nr. WT % 

Ingen   

Bemærk: Titandioxiden i dette produkt er ikke ubundet eller respirabelt. Ingen advarsel er derfor påkrævet. 

Internationale forordninger 

Canadian Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS): Medicinsk udstyr er ikke underlagt 

WHMIS. 

Canadian Environmental Protection Act: Dette produkt er et medicinsk udstyr og er ikke et kemikalie, der skal 

anmeldes. 

 

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med kriterierne i Controlled Products Regulation (CPR), 

og sikkerhedsdatabladet indeholder alle de oplysninger, der kræves af CPR.  

 

European Inventory of Existing Chemicals (EINECS) (den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske 

stoffer):  Dette produkt er et medicinsk udstyr og er ikke underlagt kravene for et kemikalie, der skal anmeldes. 

  

EU REACH: Alle komponenter, der skal registreres, er blevet præ-registrerede. 

 

Australian Inventory of Chemical Substances (Australsk fortegnelse over kemiske stoffer):  Dette produkt  

er et medicinsk udstyr og er ikke underlagt kravene for et kemikalie, der skal anmeldes. 

 

China Inventory of Existing Chemicals and Chemical Substances (Kinesisk fortegnelse over markedsførte 

kemiske stoffer og kemiske stoffer): Dette produkt er et medicinsk udstyr og er ikke underlagt kravene for et 

kemikalie, der skal anmeldes. 

 

Japanese Existing and New Chemical Substances (Japansk fortegnelse over markedsførte og nye kemiske 

stoffer): Dette produkt er et medicinsk udstyr og er ikke underlagt kravene for et kemikalie, der skal anmeldes. 

 

Korean Existing Chemicals List (Koreansk liste over markedsførte kemiske stoffer): Dette produkt  

er et medicinsk udstyr og er ikke underlagt kravene for et kemikalie, der skal anmeldes. 

 

Philippine Inventory of Existing Chemicals and Chemical Substances (Filippinsk fortegnelse over 

markedsførte kemiske stoffer): Dette produkt er et medicinsk udstyr og er ikke underlagt kravene for et kemikalie, 

der skal anmeldes. 
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15.2 Vurdering af kemisk sikkerhed: Kræves ikke.  

 

16. ANDRE OPLYSNINGER 

 
HMIS, risikoklassificering:  

Sundhed – 2 Antændelighed – 3   Reaktivitet – 0 

 

Den fulde ordlyd af klassificeringsforkortelserne anvendt i afsnit 2 og 3:  

F Meget brandfarlig 

T Giftig 

Xi Lokalirriterende 

Xn Sundhedsskadelig 

R11 Meget brandfarlig 

R22 Farlig ved indtagelse  

R25 Giftig ved indtagelse 

R32 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre 

R36 Irriterer øjnene 

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden 

R36/38 Irriterer øjnene og huden 

R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed 

Acute Tox. 3 Akut toksicitet, kategori 3 

Acute Tox. 4 Akut toksicitet, kategori 4  

Carc. 2 Kræftfremkaldende, kategori 2 

Eye Irrit. 2 Øjenirriterende, kategori 2 

Flam. Liq. 2 Brandfarlig væske, kategori 2 

Skin Irrit. 2 Hudirriterende, kategori 2  

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1 

STOT SE 3 Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, kategori 3  

H225 Meget brandfarlig væske og damp. 

H301 Giftig ved indtagelse. 

H302 Farlig ved indtagelse. 

H315 Forårsager hudirritation. 

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft. 

EUH032 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.  

 

Erstatter:  8. marts 2013 

Opdateringsdato: 23. april 2014 

Revisionsoversigt: Revision 2, 8. marts, 2013 - Afsnit 1: Nødtelefon blev revideret til Nødtelefon i forbindelse med transport. 

Revision 23. april, 2014: SDS konverteret til Reach SDS. Alle afsnit opdateret. Afsnit 1 revideret: Produkt-id (delnummer) 

til at omfatte delnumre for nye dele. Numre, der slutter med C, angiver delnumre til salg i Canada. Revision 18. februar, 

2015: Afsnit 1: Tilføjede delnumre for lak med NovaMin®, afsnit 9: Afsnittene om initielt kogepunkt, flammepunkt og 

damptryk opdateret med nye data for lak med NovaMin®. 

Revision 17. maj, 2016: Handelsnavn fjernet for NUPRO ekstra pleje 5% natriumlak med NovaMin og tilhørende delnumre. 

Nye delnumre 130310 til 130328 tilføjet som angivelse af en integreret stangemballage. I afsnit 9 blev data for lak med 

NovaMin fjernet. 

Revision 31. oktober, 2018: Nyt delnummer, 130222EU, blev tilføjet. Piktogrammer og to kommaer i afsnit 1.1 blev slettet.  

Datakilder: US NLM ChemID Plus og HSDB, sikkerhedsdatablad for stofkomponenter, IUCLID-datasæt, Det Europæiske 

Kemikaliekontor, ESIS, landes websteder for erhvervsmæssige eksponeringsgrænser. 
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