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Säkerhetsdatablad no. 1 
Revisionsdatum: 2018/10/01  

 

Produkt GLITTER 

 

AVSNITT 1: Namnet på ämnet eller blandningen och bolaget 
1.1. Produktidentifierare 
Produktnamn   Glitter 
Produktbeskrivning  Silver, guld, mångfärgat, blått och rött glitter. 

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

ifrån. 
Identifierad användning: För Leocryl® pulverbeläggningar med spray-on eller degteknik för ortodontiska 
avtagbara plattor. För ytterligare information om användningen, besök tillverkarens hemsida: 
http://www.leone.it. 
1.3. Detaljer om leverantören av produkt och säkerhetsdatablad 
Leone s.p.a. 

I - 50019 Sesto Fiorentino - Firenze - Via P. a Quaracchi, 50  
e-post: research@leone.it  hemsida: http://www.leone.it  

Tel. +39 055.30.44.1 - Fax +39 055 374808. 
1.4. Nödtelefonnummer 
+39 055.30.44.1. En telefonsvarare är på under stängningstid. 

Distributör i Sverige Brotech AB 
BroTech AB, P.O. Box 71, 263 21 Höganäs Tel: +46 42 400 20 42 Fax: +46 703 33 23 14 
Mob: 46 703 33 27 08 http://www.brotech.se  
 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

Produkten behöver inte märkas enligt förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP]. 
Inga risker från denna produkt avseende människors hälsa eller miljö är uppenbara. Vi har därför ingen 
kunskap om kroniska eller hudirriterande effekter efter fysisk kontakt. 
Information som ges av detta säkerhetsdatablad hänvisar till det råmaterial som används för att tillverka 

hela eller en del av Leone-produkterna. Av den anledningen är det några instruktioner som berör den 
personal som är involverad i tillverkningsprocessen och inte den slutliga användaren. 
2.2. Etikettelement 
Ej relevant 

2.3. Andra faror 
Ej klassificerad som PBT eller vPvB. 
 

AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar 
3.1. Ämnen 
Denna produkt är en blandning. 
3.2. blandningar 

Massiv produkt gjord av belagd aluminiumfolie. Ämnen i produkten som kan utgöra en hälso- eller miljöfara 
eller som har tilldelats yrkeshygieniska gränsvärden beskrivs nedan. 
Enligt förordning (EG) nr. 1272/2008 [CLP]. 
 

Farliga 
beståndsdelar  

Vikt-%  EC nr.  CAS nr.  Faroklass och kategorikoder Riskangivelse 
koder  

Aluminium 95,8-
97,2 

231-
072-3 

7429-90-
5 

Vattenreaktion 2 
Brännbart fast material 
1; 

H261, H228 

Polyuretanbelä
g-gning 

2,8 - - Ej klassificerad som farlig. - 

Röd 122 Färgpigm
ent 
beror på 
artikeln 
mellan 
0-1,4 

213-
561-3 

980-26-7 Inte ansedd farligt - 

Gul 83 226-939-8 5567-15-7 Inte ansedd farligt - 
Blå 15 205-685-1 147-14-8 Inte ansedd farligt - 
Grön 7 215-524-7 1328-53-6 Inte ansedd farligt - 
Röd 88 238-222-7 14295-43-3 Inte ansedd farligt - 

mailto:research@leone.it
http://www.leone.it/
http://www.brotech.se/
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Svart 7 215-609-9 1333-86-4 Inte ansedd farligt - 
Violett 23 228-767-9 6358-30-1 Inte ansedd farligt - 

 
AVSNITT 4: Första hjälpen 
4.1. Beskrivning av första hjälpen åtgärder 
Vid hälsoskador kontakta läkare. 

Inandning: Vid inandning: Flytta personen till frisk luft. 
Hudkontakt: OM PÅ HUD (eller hår): Rengör huden med vatten och tvål. 
Ögonkontakt: OM I ÖGON: Ta bort partikeln noggrant från det drabbade ögat. Vid behov, ta bort 

kontaktlinsen. Skölj ögonen med mycket vatten och kontakta läkare. 
Förtäring: Kontakta läkare om stora mängder svalts. 
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Dammpartiklar kan irritera hud och slemhinnor, ögon och andningsorgan. 
4.3. Indikation på behov av omedelbar medicinsk behandling eller särskild nödvändig behandling 
Dekontaminering och symptomatiska behandlingar är i de flesta fall tillräckliga. 

 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
5.1. Släckmedel 
Lämpliga släckmedel: Vid brand, använd torr sand, brandsläckare klass D. 

Olämpliga släckmedel: Vatten, släckningsskum, koldioxid. 
5.2. Särskilda faror som uppstår vid bruk av ämnet eller blandningen 

Risk för dammexplosion (genom aluminiumpulver). 
5.3. Råd för brandmän 
En separat andningsapparat (isoleringsanordning) ska användas. 

 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödprocedurer 
Undvik dammbildning. Inandning inte något damm. Förvara antändningskällor borta från damm. 

6.2. Miljömässiga försiktighetsåtgärder 
Avloppsvatten måste rengöras mekaniskt från restprodukter före tömning i avloppssystemet. 
6.3. Metoder och material för inneslutning och rengöring 

Torr absorption och om möjligt återanvändning av materialet  
6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

Ej relevant 
 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering 

Säkerhetsråd:   Undvik överhettning genom felaktig bearbetning och 
dammning. 
Tekniska skyddsåtgärder:  Lokal ventilation och luftningsgaranti, så att alla gränser som 
nämns i avsnitt 8.1    bibehålls. 
Brand- och explosionsskyddsinformation: Förvaras åtskilt från antändningskällor. 

7.2. Villkor för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter 
Krav för lagring i rum och behållare: Förvaras i tätt slutna (original) behållare. Förvaras på torrt 

ställe. 
Gemensam förvaring:  Kan inte förvaras tillsammans med produkter i lagringsklass 1-
3     (oxiderande ämnen), 4.1A (brandfarligt fast 
material) och 6.2     (smittämnen). Särskilda 
bestämmelser gäller för gemensam lagring    av lagringsklasserna 3B, 4.1B, 
10, 11 och 12. 
Ytterligare detaljer om lagring:  Sammanlagrad förvaring med vattenhaltiga 
lösningar bör undvikas. 
 

Förvaringsklasskontakt:  LGK 4.3 (Material som frigör brandfarliga gaser i vatten). 
7.3. Särskild slutanvändning  Ingen. 
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AVSNITT 8: Begränsning av exponering / personligt skydd 
8.1. Kontrollparametrar 

De tillämpliga gränserna som ska följas och övervakas, särskilt vid mekanisk bearbetning med risk för 
damm. 
 

Parameter  Typ av gräns  Värde  Kommentar 
 Mätprocedur: Till exempel: enligt BIA-arbetsboken: Mätning av farliga 

ämnen. 

Allmän 

dammgräns, 
andningsbar 
fraktion 
(E =andningsbart 
damm) 

Begränsning vid arbete 
(AGW) enligt TRGS 900-
föreskrifterna. 

10 mg / m3 E 2 gånger överstigande 15 

minuter, 4 gånger per skift med 

ett intervall på 1 timme tillåts. 

 Mätprocedur: Till exempel: enligt BIA-arbetsboken: Mätning av farliga 

ämnen. 

Aluminium i Urin biologisk gräns (BGW) 
enligt TRGS 903 

200 μg/l.  provtagning görs vid slutet av 

skiftet. 

 Mätprocedur: Atom Absorptions 
Spektrometri 
(AAS).  

 

 
8.2. Exponeringskontroller 

Lämpliga tekniska kontroller 
Andas inte in i damm. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Ät, drick, rök eller snusa inte under 
arbetet. Tvätta händerna före paus och efter avslutad arbetstid. Byt smutsiga kläder. Skydda huden med 
hjälp av ex. hudkräm och krämer. Ett extraheringssystem på plats krävs vid uppsamling av damm och 
värmeförorening från produkten. Individuella skyddsåtgärder, som personlig skyddsutrustning (PPE) 
Ögon / ansiktsskydd: Sidoskyddande skyddsglasögon (EN 166) krävs vid mekanisk bearbetning vid 
   exponering för damm. 
Handskydd:  Skyddshandskar är vanligtvis inte nödvändiga. För konstant hudkontakt är det 
   emellertid nödvändigt att använda handskar med låga 
mekaniska och speciella    materialkrav, t.ex.  
  Material:  Mat. Tjocklek:         Penetrationstid: 
  Butylgummi  min. 0,4 mm min.   30 minuter. enl. EN 374. 
Andningsskydd: Använd andningsskydd vid dammexponering, t.ex. en P1-dammmask som 
   överensstämmer med EN 143 eller en halv mask med 
partikelfilter FFP1 eller PP2   överensstämmer med EN 141. Varning! Begränsad 
bärbarhetstid. 
Kroppsskydd:  Normala arbetskläder tillräckliga. 

 
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
Utseende:  Massiva glitterpartiklar i antingen rektangulär, hexagonal eller kvadratisk 
form. 
Färg:  Olika (se tabell om färgproportioner). 
Odör:  Luktfri. 
pH:  Inte tillämpbar. 
Värmebeständighet: 232 ° C. 
Smältpunkt:  659 ° C. 
 
Kokpunkt:  2447 ° C. 
Flampunkt:  Inte tillämpbar. 
Explosiva egenskaper: Inga 
Ångtryck:  Försumbar. 
Löslighet (vatten): Olösligt i vatten. 
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Avdunstningshastighet: Inte tillämpbar. 
Viskositet:  Inte tillämpbar. 
Auto antändningstemperatur: Ej självantändande 
Explosionsrisk Eventuell explosion av damm- eller sönderdelningsgas. 
Fördelningskoefficient Inte tillämpbar. 
 n-oktanol / vatten 
Specifik vikt:  2,70 kg / dm3. 
Bulkdensitet:  Mellan 0,60 och 1,0 kg / dm3 - beroende på partikelstorlek. 
9.2. Annan information 
Det finns inga ytterligare uppgifter som krävs för säkerhetsrelevanta parametrar. 
 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
Det rekommenderas att utföra en provkörning före bearbetning av produkten. 
10.1. Reaktivitet 

Ej angiven. 
10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil i närvaro av inhibitor. 
10.3. Risk för farliga reaktioner 
Farliga reaktioner kommer inte att uppstå om produkten används som avses. 

10.4. Tillstånd att undvika 
Pyrolys, farliga sönderdelningsprodukter och farliga reaktioner kommer inte att uppstå om produkten 

används som avses. 
10.5. Oförenliga material 
Potenta syror, baser och oxidationsmedel. 
10.6. Farliga sönderdelningsprodukt (er) 

Vid upphettning: Aldehyd, kolmonoxid, koldioxid, kolväten. 
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
11.1. Information om toxikologiska effekter 

Det finns inga toxikologiska data tillgängliga. 
Enligt vår kännedom orsakar produkten inga hälsofel, om den hanteras korrekt och produkten har används 
som avses. Kontakt med den smälta produkten kan orsaka brännsår. 
Inandning av damm och sönderdelningsgaser kan orsaka hälsoproblem. 
 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
Enligt vår kunskap orsakar produkten inte några skador på miljön, om den hanteras korrekt och produkten 

har använts som avses. 
12.1. Giftighet 
Ingen 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 
Ingen 
12.3. Bioackumuleringspotential 

Ingen 
12.4. Mobilitet i marken 

Ingen 
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning 
Ingen 

12.6. Andra skadliga effekter 
Okända 

 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
Inget avfall produceras från produkten, vilket skulle kräva särskild övervakning enligt EU-direktiv 2008/98 / 

EG. 
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 
Återanvänd produktrester - om möjligt. 

Rekommendation:  Förpackning kan användas igen om den inte är förorenad. 
Rengöringsmedel: Vatten. 
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AVSNITT 14: Transportinformation 
14.1. UN-nummer 
Inte tillämpbar. 
14.2. UN-korrekt fraktnamn 

Inte tillämpbar. 
14.3. Faroklass för transport (er) 

Inte tillämpbar. 
14.4. Förpackningsgrupp 
Inte tillämpbar. 

 
14.5. Miljöfaror 

Inte tillämpbar. 
14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren 
Inte tillämpbar. 

14.7. Transport i bulk enligt bilaga II till MARPOL73 / 78 och IBC-koden 
Inte tillämpbar. 

 

AVSNITT 15: Regleringsinformation 
15.1. Säkerhets-, hälso- och miljöregler / lagar som är specifika för ämnet eller blandningen 
Förordning (EG) nr. 1272/2008 (Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar) och 

senare ändringar, ändring och upphävande av direktiv 67/548 / EEG och 1999/45 / EG och om ändring av 
förordning (EG) nr. 1907/2006. 
Direktiv 2009/161 / EU tredje förteckningen för vägledande gränsvärden för yrkesmässig exponering vid 
genomförandet av rådet 
Direktiv 98/24 / EG och ändring av kommissionens direktiv 2000/39 / EG). 
Denna produkt är CE-märkt enligt de väsentliga säkerhets- och prestandakraven i bilaga I till den 

europeiska förordningen om medicintekniska produkter. 
15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 
Inte tillämpbar. 
 

AVSNITT 16: Annan information 
Detta säkerhetsdatablad har upprättats i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr. 453/2010 och 
kommissionens förordning (EU) nr. 2015/830. 
Säkerhetsdatabladet har skrivits i enlighet med relevanta europeiska bestämmelser på grundval av 
information som erhållits av leverantören av blandningen. 
Produkten är endast avsedd för ortodontisk och odontologisk användning. Användningen av produkten 

måste begränsas till kvalificerade och licensierade användare. Informationen gäller endast aktuell produkt 
och är inte avsedd som en kvalitetsgaranti. 
Leone frånsäger sig allt ansvar som uppstår på grund av användningen av den information som 
tillhandahålls här, eller om hanteringen, applikationen eller tillverkningen av produkten som beskrivs här. 
Den slutliga användaren uppmanas att verifiera innehållet och fullständigheten av informationen häri i 
samband med specifik användning och tillförlitligheten av informationen vid sådan specifik användning... 
Den nuvarande informationen innebär inte någon frihet att bryta patenträttigheter. 

Tidigare säkerhetsdatablad nr. R01 / 7E daterad 29/05/2009 ska betraktas som föråldrad. I jämförelse med 
föregående revision har meningsfulla förändringar inte genomförts utan endast justeringar av de 
europeiska bestämmelser som reglerar sammanställningen av säkerhetsdatablad. 
 

Detta säkerhetsdatablad kan revideras. Besök vår hemsida http://www.leone.it för att kontrollera att det 

motsvarar senaste version av säkerhetsdatabladet. 
 

Faroförklaringar 
H228: Brandfarligt fast material. 

H261: Vid kontakt med vatten släpper ut brandfarliga gaser. 
 

Förkortningar: 
AGW: (Arbeitsplatzgrenzwerte), se IOELV. 

http://www.leone.it/


   

6 
 

Säkerhetsdatablad no. 1 
Revisionsdatum: 2018/10/01  

 

Produkt GLITTER 

BGW (Biologische Grenzwerte): biologiska gränsvärden. 

BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz: Institutet för arbetarskydd och hälsa, Tyskland. 
CAS-nr: Chemical Abstract serviceregisternummer. 

EG-nr .: Europeisk inventering av befintliga kommersiella kemiska ämnen. 
EN 141: Andningsskydd. Gasfilter och kombinerade filter. Krav, provning, märkning. 
EN 143: Andningsskydd. Partikelfilter. Krav, provning, märkning. 

EN 166: Personligt ögonskydd - Specifikationer ". 
EN 374: Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer. 

IBC-kod: International Bulk Chemicals Code Identification Number. 
IOELV: Indikativt gränsvärde för yrkesmässigt exponering. 
PBT: Persistenta, bioackumulerande och giftiga substanser. 

vPvB: Mycket långlivade och mycket bioackumulerande ämnen. 

 


