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1. Identifikation af stoffet/ materialet og selskabet/ virksomheden 

 

 Produkt detaljer  

· Varenavn: Blue Blokker 
· Anvendelse af stoffet / præparatet Lyshærdende Block-out materiale 

· Producent / leverandør: 
 

SCHEU DENTAL GmbH 
Am Burgberg 20 
D-58642 Iserlohn 
Tel. +49  (2374) 9288-0  
Fax +49  (2374) 9288-90 

 
 
eMail:  service@SCHEU-DENTAL.com 
  
Internet: www.SCHEU-DENTAL.com 

 
 

2. Sammensætning / informationer  

· Kemisk karakterisering  

· Beskrivelse: Blanding af nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer. 

· Farlige indholdsstoffer: 
109-16-0 triethylen glycol dimethacrylat Xi; R 36/37/38 10-25% 

· Yderligere anvisninger: Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16. 

3 Hazards identification 

3. Fareidentifikation 

· Farebetegnelse: Ikke relevant. 

· Oplysninger om særlige farer for mennesker og miljø: 
Produktet behøver ikke blive mærket i henhold til beregningsmetoden i ”General klassificeringsdirektiv for 
præparater” i sidste gældende udgave. 

· Klassificeringssystem: 
Klassificeringen stemmer overens med de seneste udgaver af EU-lister, ved selskab og litteratur. 

· Relevante R-sætninger 
36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. 
 

4. Førstehjælpsforanstaltninger 

· Generel information: Kræver ingen særlige forholdsregler. 

· Ved indånding: Sørg for frisk luft, søg læge hvis der opstår symptomer. 

· Ved hudkontakt: Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden. 

· Ved øjenkontakt: Skyl med åbne øjne i flere minutter under rindende vand. 

· Ved indtagelse: Hvis der opstår symptomer, søg læge. 
 

5. Brandbekæmpelse 

· Egnede slukningsmidler: 
Brug brandsluknings metoder der passer til omgivelserne. 

·Personlige værnemidler: Ingen specielle foranstaltninger påkrævet. 

 

6. Forholdsregler foranstaltninger 

Person-sikkerhedsforanstaltninger: Undgå kontakt med huden og øjnene. 

· Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke udledes i kloaksystemet / overfladevand og grundvand. 

· Fremgangsmåde ved rengøring / opsamling: 
Opsamles med væskebindende materiale ( sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld ) 

· Yderligere oplysninger: Ingen farlige stoffer frigives. 

7. Håndtering og opbevaring. 

· Håndtering: 

· Information om sikker håndtering: Der må ikke spises, drikkes eller ryges I nærheden. 
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· Oplysninger om brand og eksplosionsbeskyttelse: Ingen særlige forholds regler påkrævet. 

· Opbevaring: 

· Krav til lagerrum og beholdere: Hold beholderen tætsluttende lukket. 

· Oplysninger om opbevaring i almindelige lagerfaciliteter: Ikke påkrævet. 

· Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold: Ingen. 
 

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler 

· Yderligere oplysninger om udformningen af tekniske anlæg: Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7. 

· Indholdsstoffer med grænseværdier, der kræver overvågning på arbejdspladsen: 
Produktet indeholder ikke nogen relevante mængder af stoffer med arbejdsplads relaterede grænseværdier, der 
overvåges, på arbejdspladsen. 

· Yderligere oplysninger: Ved opstillingstidspunktet gyldige lister, der var anvendt som basis. 

· Personlige værnemidler: 

· Generel beskyttelse og hygiejne: 
De sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier. 

· Åndedrætsværn: Ikke påkrævet. 

· Beskyttelse af hænderne: 
Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet / stoffet. 
Grundet manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale der kan bruges til produktet / 
præpararet / kemikalieblandingen. Ved valg af handskemateriale skal der tages højde for gennemtrængnings 
tider, permeabilitets tal og nedbrydning. 

· Handskemateriale: 
Udvælgelsen af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og 
er forskellig fra producent til producent. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan 
handskematerialerne ikke beregnes på forhånd og skal derfor afprøves inden brug. 

· Gennemtrængnings tid af handskemateriale:  
Den nøjagtige gennemtrængnings tid skal findes hos producenten og skal overholdes. 

· Øjenbeskyttelse: Beskyttelsesbriller anbefales ved omfyldning.  

9 Physical and chemical properties 

9. Fysiske og kemiske egenskaber  

· Generelle oplysninger 

Form: Gel 

Farve: Blå 

Lugt: Karakteristisk 

· Tilstandsændring  

Smeltepunkt / smelteområde: ikke bestemt. 

Kogepunkt / kogeområde: > 250°C 

· Flammepunkt: > 150°C 

· Selvantændelighed: Produktet er ikke selvantændeligt. 

· Eksplosionsfare: Produktet er ikke eksplosivt. 

· Densitet: Ikke bestemt. 

· Opløselighed i / blandbar med vand: Svært at blande. 

· Viskositet: 

Dynamisk ved  23°C: 8000 mPas 

 

 

10. Stabilitet og reaktivitet 

· Termisk nedbrydning / forhold, der bør undgås: 
Ingen nedbrydning ved bestemmelsesmæssig brug. 

· Farlige reaktioner: Ingen farlige reaktioner kendt. 

· Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige kendt. 

 

11. Toksikologiske oplysninger 

· Akut toksicitet: 
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· Primær irritation: 

· På huden: Ingen lokalirriterende virkning. 

· I øjnene: Ingen lokalirriterende virkning. 

· Sensibilisering: Ingen sensibiliserende virkning kendt. 

· Yderligere toksikologiske oplysninger: 
Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i den almindelige EU klassificeringsdirektiv 
for præparater i sidst gældende udgave. Ved brug og håndtering i henhold til specifikationerne, har produktet 
ikke nogen skadelige effekter efter vores erfaringer og oplysninger. 
 

12. Miljø oplysninger  

· Generelle anvisninger: 
Fareklasse for vand 1 ( tysk- forordningen ) ( selvklassificering ): svagt forurenende. Lad ikke ufortyndet eller 
store mængder komme i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet. 
 

13. Bortskaffelse 

· Produkt: 

· Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter. 

· Urensede emballager: 

· Anbefaling: Bortskaffelse skal ske i henhold til myndighedernes forskrifter. 

 

14. Transport Information 

· Land transport ADR/RID (over grænsen) 

· ADR/RID klasse: - 

· Sø transport IMDG: 

· IMDG klasse: - 

· Hav forurenende: Nej 

· Luft transport ICAO-TI and IATA-DGR: 

· ICAO/IATA klasse: - 
 

15. Lovgivningsmæssige oplysninger 

· Mærkning i henhold til EU retningslinjer: 
De almindelige sikkerhedsforanstaltninger for omgang med kemikalier. Produktet er ikke omfattet af 
mærkningspligt i henhold til EU direktiverne, bekendtgørelsen om farlige stoffer ( tysk GefStoffV ). 

· Særlig mærkning af bestemte præparater: 
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.  

· Nationale forskrifter: 

· Fareklasse: WGK 1 ( selvklassificering ): svagt vandforurenende 
 
 

16. Andre oplysninger  

Denne information er baseret på vores nuværende viden. Men dette udgør ikke en garanti for disse specifikke 
produktegenskaber og heller ikke et retsgyldigt kontraktligt retsforhold. 


