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Säkerhetsdatablad no. 2 
Revisionsdatum:  

Produkt Bioplast Insolation Agent 

 

AVSNITT 1: Namnet på ämnet eller blandningen och bolaget 
1.1. Produktidentifierare 
Produkt nummer  3166-1 

Produkt namn   Bioplast Insulating Agent 

Produktbeskrivning  Isolering av gipsmodeller för produktion av en BIOPLAST-splint.  

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som avråds 
ifrån. 

För professionell anvädning. 
1.3. Detaljer om leverantören av produkt och säkerhetsdatablad 

Scheu Dental GmbH 
Am Burgberg 20, 58642, Iserlohn 

Tel: 02374 9288-0 
Hemsida: https://www.scheu-dental.com 
1.4. Nödtelefonnummer 
+1-800-999-3161 

Distributör i Sverige Brotech AB 
BroTech AB, Pottenborgsvägen 4D-E, S-263 57 Höganäs. 
Tel: +46 (0)42 400 20 42 
http://www.brotech.se  
 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 
2.2. Etikettelement 
2.3. Andra faror 
 

AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar 
3.1. Ämnen 

3.2. Blandningar 
 

Kemiskt namn CAS-no 

1, 2, 3-Propantriol 56-81-5 

Dinatriummetasilikat 1344-09-8 

Ultrarenat vatten 7732-18-5 

 

 

AVSNITT 4: Första hjälpen 

4.1. Beskrivning av första hjälpen åtgärder 

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
4.3. Indikation på behov av omedelbar medicinsk behandling eller särskild nödvändig behandling 

 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
5.1. Släckmedel 
5.2. Särskilda faror som uppstår vid bruk av ämnet eller blandningen 

5.3. Råd för brandmän 
 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödprocedurer 

6.2. Miljömässiga försiktighetsåtgärder 
6.3. Metoder och material för inneslutning och rengöring 
6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

 
 
 
AVSNITT 7: Hantering och lagring 

https://www.scheu-dental.com/
http://www.brotech.se/
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7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering 

Stäng behållaren omedelbart efter användning. Undvik kontakt med ögon och hud. Använd andningsskydd 
eller extraktionssystem. Ät, drick eller rök inte under användning. 
7.2. Villkor för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter 
Förvara behållare tätt stängda. 

Skydda behållare mot frost (Rekommenderas lagringstemperatur: 15-30C) 
7.3. Särskild slutanvändning 

Baserat på de uppgifter som finns tillgängliga för oss är produkten inte ett farligt ämne i enlighet med EG-
riktlinjerna (Förordningen om farliga ämnen). 
 

AVSNITT 8: Begränsning av exponering / personligt skydd 
8.1. Kontrollparametrar 

8.2. Exponeringskontroller 
 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Form : Vätska 
Färg : Färglös (Till något grumlig/gulaktig) 
Lukt : Luktfri 

pH värde : 11 – 12 
Flampunkt : Produkten är inte brandfarlig eller explosiv. 

9.2. Annan information 
 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
10.1. Reaktivitet 

10.2. Kemisk stabilitet 
10.3. Risk för farliga reaktioner  
10.4. Tillstånd att undvika 

Vätskan får inte komma i kontakt med grundvattnet, vattendrag eller avloppssystem. 
10.5. Oförenliga material 
10.6. Farlig(a) sönderdelningsprodukt (er) 
Inga farliga sönderdelningsprodukter om den används enligt anvisningar. 

 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
Primär irriterande effekt. 
11.1. Information om toxikologiska effekter 

På hud : Irritation (Inte irriterande enligt EU:s riktlinjer.) 
I ögon : Irriotation (Inte irriterande enligt EU:s riktlinjer.) 

 
Anmärkningar : Enligt tillgänglig data och på grundval av toxikologisk utvärdering ska produkten inte 
klassificeras som en häslofara. 

 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
12.1. Giftighet 
12.2. Persistens och nedbrytbarhet 
12.3. Bioackumuleringspotential 

12.4. Mobilitet i marken 
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning 

12.6. Andra skadliga effekter 
 
 

 
 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Tomma behållare kan återvinnas eller kasseras som hushållsavfall eller kommersiellt avfall. Ovanstående 
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kunskap ges enligt nuvarande kunskap, men kan endast ge som ett icke bindande råd. Alla 
behandlingsinstruktioner är riktlinjer och frigör inte användaren från skyldigheten att kontrollera respektive 
applikation.  
 

AVSNITT 14: Transportinformation 
14.1. FN-nummer 
14.2. UN-korrekt fraktnamn 

14.3. Faroklass för transport (er) 
14.4. Förpackningsgrupp 
14.5. Miljöfaror 

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren 
14.7. Transport i bulk enligt bilaga II till MARPOL73 / 78 och IBC-koden 

 
AVSNITT 15: Regleringsinformation 
15.1. Säkerhets-, hälso- och miljöregler / lagar som är specifika för ämnet eller blandningen 

Direktiv 2012/18 / EU 
15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 
 

AVSNITT 16: Annan information 
 
Generell information : Denna information är baserad på vår nuvarande kunskap. 

Detta ska dock inte utgöra en garanti för någon specifik 
produktegenskap och får inte upprätta ett juridiskt giltigt 
avtalsförhållande. 

 

Tillverkarens ansvarsfriskrivning : Informationen i denna är baserad på data som anses vara 
korrekt. Ingen garanti har emellertid uttryckts eller underförstås 
beträffande riktigheten av dessa data eller de resultat som ska 
erhållas från användningen av dessa. SCHEU-Dental påtar sig 
inget ansvar för personskada eller egendomsskada på 
deltagare, användare eller tredje parter orsakade av detta 
material. Sådana besökare eller användare tar alla risker i 
samband med användningen av materialet.  

 


