
 RUBRIEK 1: 
 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
 Productdetails
  Productnaam: PoloDent® A-Silicone Adhesive
  Artikelnummer: 11 11 00 
  Gebruik van de stof/het mengsel: Tandheelkundig product.

  Leverancier: Polo MB Oisterwijk BV
      Laarakkerweg 5
      5061 JR  Oisterwijk
      The Netherlands
   www.polodent.com

 RUBRIEK 2: 
 Identificatie van de gevaren
 Indeling van de stof of het mengsel
  Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:
  Flam. Liq 2: H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  Eye Dam. 2: H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  STOT SE 3: H336   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

  Informatie over bijzondere gevaren voor mens en milieu:
  Het product moet worden gelabeld vanwege de berekeningsprocedure voor de “Algemene classificatie richtlijn voor voorbereidingen van de EU” in de laatste versie.

 Etiketteringselementen
  Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:
 
  Gevarenpictogrammen:

   

  Signaalwoord:
  Gevaar

   Gevarenaanduidingen:
  H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  Veiligheidsaanbevelingen:
  P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
  contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

  Etikettering volgens EU richtlijn:
  Medische hulpmiddelen zoals gedefinieerd in Richtlijn 93/42/EEG en die invasief zijn of worden gebruikt in direct fysiek contact met het menselijk lichaam; zijn  
  vrijgesteld van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP/GHS), meestal als ze zich in voltooide staat bevinden en bestemd zijn voor de eindgebruiker.

  Andere gevaren
  Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
  PBT: niet toepasbaar
  vPvB:  niet toepasbaar
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  RUBRIEK 3: 
 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
 3.2 Mengsels

  Beschrijving van het mengsel:  Oplossing van gemodificeerd polyacrylaat in ethylacetaat
  Gevaarlijke componenten:  

 RUBRIEK 4: 
 Eerstehulpmaatregelen

  Algemene informatie:  Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.
  Na huidcontact:   Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. 
  Na inademing:  Frisse lucht.
  Na oogcontact:  Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen en een arts raadplegen.
  Na inslikken:  Voorzichtig als slachtoffer braakt. Risico op aspiratie. Houd de luchtwegen vrij. Raadpleeg een arts. 
   Vervolgens toedienen: geactiveerde houtskool (20 – 40 g in 10% gesuspendeerd water). Laxeermiddel: natriumsulfaat 
   (1 eetlepel / ¼ L water).

 RUBRIEK 5: 
 Brandbestrijdingsmaatregelen 

  Geschikte blusmiddelen:  CO2, bluspoeder, waternevel. 
   Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor omringend vuur.
  Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt: 
   Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
  Beschermende uitrusting:  Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat.

 RUBRIEK 6: 
 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
  Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Adem dampen / aerosolen niet in. Vermijd contact met stoffen. Zorg voor toevoer van verse lucht in afgesloten ruimtes.

  Milieuvoorzorgsmaatregelen:  Niet laten weglopen in het riool / oppervlaktewater / grondwater.

  Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
   Absorberen met vloeistofbindend materiaal. Maak het vervuilde gebied schoon.

  Verwijzing naar andere rubrieken:  Zie rubriek 7 voor informatie over veilig hanteren.
   Zie hoofdstuk 8 voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen.
   Zie sectie 13 voor informatie over verwijdering.

Chemische benaming
ETHYLACETAAT

EINECS nr. 
2005-500-4
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141-78-6

Classificatie (CLP)
GHS02;
GHS07;
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H319;
H336
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 RUBRIEK 7: 
 Hantering en opslag
 Hanteringsvereisten
  Dit product mag alleen worden geleverd aan of gebruikt door tandartsen of tandtechnici (of worden gebruikt op hun instructies). 

  Voorzorgsmaatregelen voor veilige hantering: 
  Neem de normale zorg in acht bij het werken met chemicaliën. 
  Informatie over brand- en explosiebeveiliging: 
  Geen speciale maatregelen vereist.

 Opslag
  Vereisten aan opslagruimten en containers:
  Alleen opslaan in de originele containers. 
  Verdere informatie over opslagcondities: 
  Bewaar op een goed geventileerde plaats bij 15 ° C tot 25 ° C, beschermd tegen licht. Uit de buurt van etenswaren bewaren. Goed gesloten bewaren. 
  Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.
  Specifiek eindgebruik:
  Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

 RUBRIEK 8: 
 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

  Componenten met grenswaarden waarop toezicht moet worden gehouden op de werkplek:

  Aanvullende gegevens:  Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
  Algemene beschermende en hygiëne maatregelen: 
  Bij het omgaan met chemicaliën moeten de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.
  Uit de buurt houden van voedingsmiddelen en dranken. Vermijd contact met ogen of huid.
 
  Bescherming van de handen: 
  Beschermende handschoenen. Wegens ontbrekende tests kan voor het product geen aanbeveling voor het handschoenmateriaal worden gegeven.
  Bescherming van de ogen: 
  Veiligheidsbril.
  Bescherming van ademhaling: 
  Vereist, wanneer aerosolen worden gegenereerd.

Chemische benaming
ETHYLACETAAT

EINECS nr. 
2005-500-4

CAS nr.
141-78-6

Art
TRGS900
of

Waarde
400

1500

Eenheid
ml/m3

mg/m3
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 RUBRIEK 9: 
 Fysische en chemische eigenschappen
 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
  Toestand:  Vloeistof
  Kleur:  Lichtgeel
  Geur:  Zoet

  Smeltpunt/-bereik (°C):  n.v.t.
  Kookpunt: ca. 77°C
  Vlampunt (DIN 51755):  -4 °C
  Ontstekingstemperatuur:  No information available
  Explosiegevaar:  Onderste explosiegrens 2,1 Vol% Kühn. 
   Bovenste explosiegrens 11,5 Vol% Birett.
  Dichtheid (20°C):  ca. 0,93 g/cm3

  Dampspanning:  n.d.
   Oplosbaarheid in/mengbaar met:  
  Water: oplosblaar
  Gehalte aan oplosmiddelen:  
  Organische oplosmiddelen:  ethylacetaat

 RUBRIEK 10: 
 Stabiliteit en reactiviteit
 Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden
  Mogelijke gevaarlijke reacties:  Geen informatie beschikbaar.
 
  Te vermijden omstandigheden:  Hitte, direct zonlicht en radicale voorgerechten. Het product is stabiel bij correct gebruik. Vermijd contact met 
   alkalimetalen, hydriden, sterke oxidatiemiddelen, radicale initiatoren.

  Gevaarlijke ontledingsproducten:  Geen informatie beschikbaar.

 RUBRIEK 11: 
 Toxicologische informatie
 Informatie over toxicologische effecten
  ETHYLACETAAT

  Huidcontact:  Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  Oogcontact:  Sterk irriterend effect.
  Inademing en inslikken:  Irritatie van slijmvliezen, verlies van eetlust, hoofdpijn, slaperigheid.
  Aanvullende toxicologische informatie: Allergische reacties op acrylaten na langdurige blootstelling zijn mogelijk. Bij gebruik en behandeling volgens specificaties  
   heeft het product geen schadelijke effecten volgens onze ervaringen en de aan ons verstrekte informatie.

 RUBRIEK 12: 
 Ecologische informatie
 Toxiciteit
  Acute toxiciteit: Geen gegevens beschikbaar.
  Persistentie en afbreekbaarheid: Geen gegevens beschikbaar.

Gedrag in milieusystemen
  Mogelijke bioaccumulatie: Geen gegevens beschikbaar.
  Mobiliteit: Geen gegevens beschikbaar.
  Algemene informatie: Niet in oppervlaktewater of riolering lozen.
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 RUBRIEK 13: 
 Instructies voor verwijdering
 Product 
  Advies:  Gebruik de juiste afvalverwerking of verbranding in overeenstemming met lokale, provinciale en federale regelgeving.

 Verontreinigde verpakking
  Advies: Verwijdering moet plaatsvinden volgens de officiële voorschriften.

 RUBRIEK 14: 
 Informatie met betrekking tot het vervoer

  Transport over land: ADR, RID:   UN 1173 ETHYLACETAT, 3, II
  Transport over zee: IMDG-Code:   UN 1173 ETHYLACETAT, 3, II 
  Transport door de lucht ICAO-TI/IATA-DGR:  UN 1173 ETHYLACETATE, 3, II
  De transportvoorschriften zijn geciteerd volgens de internationale voorschriften en in de vorm zoals deze in Duitsland worden toegepast. Met eventuele afwijkingen in  
  andere landen wordt geen rekening gehouden.

 RUBRIEK 15: 
 Regelgeving

  Classificatie volgens EG-richtlijnen:
  Het product is een medisch hulpmiddel volgens EG-richtlijn 93/42 EEG.

  Chemischeveiligheidsbeoordeling: 
  Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

 RUBRIEK 16: 
 Overige informatie
  Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
  Aanpassing volgens 1907/2006/EG, artikel 31

  Bovenstaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en heeft uitsluitend betrekking op de veiligheidseisen van het product. De gegevens houden geen  
  enkele garantie in met betrekking tot producteigenschappen. Gebruikers van het product moeten zich er echter van vergewissen dat de verstrekte informatie  
  voldoende en correct is voor hun specifieke situatie gebruiksomstandigheden.

  Wettelijke disclaimer: 
  De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen uitputtende opsomming en dient alleen als richtlijn gebruikt te worden. 
  Deze firma kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het resultaat is van het hanteren van het hierboven vermelde product.
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