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1. Identifikation af stoffet / materialet / selskabet og virksomheden  

 

 Produkt detaljer 

· Varenavn: CA-klæbende plastknapper  
. Produkt kode: PLB 

. Kemisk familie: Nylon Polyamid 

. Kemisk navn: Copolyamid 

. Formel: N/A 
   

· 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 om ingredienser 

 
Ingrediens navn:          CAS Nummer                      Eksponerings grænser                        Koncentration 
Polyamid                     25750-23-6 

3 Hazards identification 

3. Fareidentifikation 

 
Grænseværdi: ingen etableret værdi, produktet er inaktivt. 
Humane effekter af overeksponering: N/A 
Primære indgangsveje: hudkontakt, indånding af dampe 
 

4. Førstehjælpsforanstaltninger 

 
Skin contact: Hvis smeltet materiale kommer i kontakt med huden, køl med vand og behandling for brændsår. 
Indånding: Sørg for frisk luft, hvis symptomer fortsætter søg læge. 
Førstehjælp til øjne: N/A 
Førstehjælp ved indtagelse: N/A 
 
 

5. Brandbekæmpelse 

 

Flammepunkt: >400 °C 

Brændbarhed: -1 

Brand og eksplosionsfare: ingen 

Slukningsmidler: Enhver form for nedkøling 

Brandbekæmpelse: ingen 

 

6. Forholdsregler ved udslip  

 

Ved udslip: Tør op og opbevar i tør affalds beholder 

Bortskaffelsesmetode: Ikke kritisk. Som konventionelt affald i overensstemmelse med lokale, statslige og 
føderale bestemmelser. 
 
 

7. Håndtering og opbevaring 
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Opbevaringstemperatur Temperature (min/max): ambient 

Holdbarhed: 

Særlig følsomhed: N/A 

Håndtering / opbevaring: hydroskopisk materiale  holdes tørt i lukket beholder eller forseglede poser. 
Overdreven fugt vil resultere i nedbrydning under bearbejdning. 

Andre noter: ingen 
 

8. Personlig beskyttelse 

9 Ph 
Krav til øjenbeskyttelse: brug af øjenbeskyttelse under behandlingen anbefales i overensstemmelse med 
godkendte industry sikkerhedsforanstaltninger. 

Krav til beskyttelse af hud: beskyttelseshandsker anbefales under behandlingen for at undgå forbrændinger 
fra smeltet materiale. 

Krav til ventilation: Punktudsugning. 

Respirator krav: ikke påkrævet 

Supplerende beskyttelsesforanstaltninger: ingen  

 

ysical and chemical properties 

9.Fysiske og kemiske egnskaber 

 

Fysisk form: fast 
Udseende og farve: transparent 
Lugt: lugtfri 
Fordampningshastighed: N/A 
Kogepunkt: N/A 
Smeltepunkt: 235 -290 °C 
Opløselighed i vand: uopløselig 
Vægtfylde (vand = 1): 1.18 
% Vægt: 99,9 % 
% Flygtige stoffer: max. 0.1 (H20) 
Dampmassefylde: (luft = 1): N/A 
Damptryk: N/A 

 

10. Stabilitet og reaktivitet 

 

Stabilitet: stabilt 

Farlige nedbrydningsprodukter: potentielle dekomponeringsgasser er ikke blevet fuldt fastlagt. Komplet 
termisk nedbrydning kan genere meget små mængder af CO1, CO2 og vanddamp plus spormængder af HCN 
og nitrogenoxider. 

Forhold der skal undgås: stærke oxidationsmidler 

Conditions to avoid: temperaturer over 315 °C 

 

11. Toksikologiske oplysninger 

 
N/A 
 
 
 
 
 

12.Miljøoplysninger 
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Ingen 
 

13. Bortskaffelse 

 
 

Bortskaffelsesmetoder : i overensstemmelse med føderale, statslige eller lokale regler. 
 

 

14. Transport Information 

 

Teknisk navn: ikke reguleret 

Fragt klasse løs: N/A 

Fragt klasse pakke: N/A 

Produkt mærke: N/A 

Fareklasse: ufarligt 

Fareklasse nummer: Ikke farligt  D.O.T forordninger. 
 
 

15. Lovgivningsmæssige oplysninger 

 
Alle bestanddele der benyttes til at fremstille dette materiale er opført i TSCA som krævet af den føderale 
lovgivning. 
 
Sara afsnit III: 
§ 302 ekstremt 
Farlige stoffer: ingen 
§ 311/312 
Fare kategorier: ingen 
§313 
Giftige kemikalier: ingen 
Status: ufarligt 
 
 

16. Andre oplysninger 

 
HMIS Ratings:  Sundhed               Brandfarlighed                           Reaktivitet               PPE 
                            -1                              -1                                          -0                             -B 
 
 
0 = minimal, 1 = let, 2 = moderat, 3 = alvorlig, 4 = svær 
 
Denne information er baseret på vores nuværende viden. Men dette udgør ikke en garanti for specikke 
produktegenskaber og heller ikke et retsgyldigt kontraktligt forhold. 


