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Säkerhetsdatablad no. 3 
Revisionsdatum: 12/12/2019 
Produkt ORTHOGUM 

 
AVSNITT 1: Namnet på ämnet eller blandningen och bolaget 
1.1. Produktidentifierare 
Produkt nummer C100550 
Produktnamn  ORTHOGUM 
Produktbeskrivning Kondensationssillikon för tandavtryck 
1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som avråds 

ifrån. 
För professionell användning. 
1.3. Detaljer om leverantören av produkt och säkerhetsdatablad 
Zhermack S.p.a 
Via Bovazecchino 100, 45021 Badia Polesine (RO) Italy 
E-post: msds@zhermack.com 
Hemsida: https://www.zhermack.com 
Telefon: +39 0425-597611 
Fax: +39 0425-597689 
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 
https://www.brotech.se  
 
AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 
Produkten klassificeras inte som farlig enligt bestämmelserna i EG-föreskrift 1272/2008 (CLP). 
Men eftersom produkten innehåller farliga ämnen i koncentrationer som deklareras i avsnitt nr. 3 kräver det 
ett 
säkerhetsdatablad med lämplig information, i enlighet med EG-föreskrift 1907/2006 och senare ändringar. 
2.2. Etikettelement 
Förordningen EC 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP) 
ska inte tillämpas på en medicinsk anordning i färdigt tillstånd som används i direkt fysisk kontakt med 
människokroppen enligt art. 5.1, bokstav d). Därför undantas produkten från CLP-märkningen krav. 
Farumärkning enligt EG-föreskrift 1272/2008 (CLP) och efterföljande ändringar och tillskott. 
2.3. Andra faror 
På grundval av tillgängliga data innehåller produkten ingen PBT eller vPvB i procent större än 0,1%. 
 
AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar 
3.1. Ämnen 
Informationen är inte relevant. 
3.2. Blandningar 
 

Identifiering  Klassificering 1272/2008 
ISOPENTYL ACETAT   
CAS. 123-92-2 0 < x <0,2  
EG. 204-662-3   
INDEX. 607-130-00-2   

 
Den fullständiga formuleringen av riskfraser (H)-fraser ges i avsnitt 16 i detta ark. 
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AVSNITT 4: Första hjälpen 
4.1. Beskrivning av första hjälpen åtgärder 
Inga uppgifter, vi rekommenderar god hygien. 
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
Inga episoder av hälsoskador som kan tillskrivas produkten har rapporterats. 
4.3. Indikation på behov av omedelbar medicinsk behandling eller särskild nödvändig behandling 
Information ej tillgänglig. 
 
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
5.1. Släckmedel 
Lämpliga släckmedel : Koldioxid, skum eller kemiskt pulver. För produktförlust eller läckage som 

inte har tagit eld kan vattenspray användas till att dämpa brandfarliga ångor 
och skydda de som försöker hindra läckan. Använd inte vattenstrålar. Vatten 
är inte effektivt för att släcka bränder man kan användas för att kyla behållare 
utsatta för lågor för att förhindra explosioner. 

5.2. Särskilda faror som uppstår vid bruk av ämnet eller blandningen 
FAROR SOM ORSAKAS AV EXPONERING I SAMBAND MED BRAND: 
Överdriver tryck kan bildas i behållare utsatta för brand med risk för explosion. Andas inte in 
förbränningsprodukter. 
5.3. Råd för brandmän 
Använd vatten för att kyla behållarna för att förhindra produktnedbrytning och utveckling av ämnen som är 
potentiellt hälsofarliga. Samla släckvatten för att förhindra att det kommer i kontakt med avloppssystemet. 
Kassera det förorenade vattnet som använts enligt gällande föreskrifter. 
 
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödprocedurer 
Blockare läckages om det inte finns någon fara. 
Använd lämplig skyddsutrustning (Inklusive personlig skyddsutrustning som anges i avsnitt 8 i detta 
datablad) för att förhindra förorening av hud, ögon och personliga kläder. Dessa indikationer gäller både 
bearbetningspersonal och de som är involverade i akuta förfaranden. 
6.2. Miljömässiga försiktighetsåtgärder 
Produkten för inte tränga in i avloppssystemet eller komma i kontakt med yt- och grundvatten. 
6.3. Metoder och material för inneslutning och rengöring 
Samla upp med jord eller annat inert material. Samla så mycket material som möjligt och eliminera resten 
med vatten. Förorenat material bör bortskaffas i enlighet med bestämmelserna i punkt 13. 
6.4. Hänvisning till andra avsnitt 
All information om personligt skydd och bortskaffande ges i avsnitt 8 och 13. 
 
AVSNITT 7: Hantering och lagring 
7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering 
Innan du hanterar produkten, se alla andra avsnitt i detta säkerhetsdatablad. Undvik läckage av produkten i 
miljön. Låt bli att äta, dricka eller röka under användning. 
7.2. Villkor för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter 
Förvara produkten i tydligt märkta behållare. Håll behållarna borta från alla inkompatibla material, se avsnitt 
10 för mer information. 
7.3. Särskild slutanvändning 
Se avsnitt 1.2. 
 
 
 
 
 



   

3 
 

Säkerhetsdatablad no. 3 
Revisionsdatum: 12/12/2019 
Produkt ORTHOGUM 

 
AVSNITT 8: Begränsning av exponering / personligt skydd 
8.1. Kontrollparametrar 
Reglerande referenser:  
SWE  Sverige  Gränsvärden för yrkesmässig exponering, AF 2011: 18  
EU  OEL  EU Direktiv 2009/161 / EU; Direktiv 2006/15 / EG; Direktiv 2004/37 / EG;  

Direktiv 2000/39 / EG.  
ISOPENTYL ACETAT  
Gränsvärde.  
Typ  Land  TWA/8h  STEL/15min  

mg/m3  ppm  mg/m3  ppm  
MAK  SWE  500  100  800  150  INHAL.  
OEL  EU  270  50  540  100  INHAL.  
Förväntad koncentration av ingen effekt - PNEC. 
 
Normalt värde i färskt vatten 0,022 mg / l  
Normalt värde i marint vatten 0,0022 mg / l  
Normalt värde för sötvattensediment 17,87 mg / kg  
Normalt värde för marint vattensediment 1 787 mg / kg  
Normalt värde för vatten, intermittent frisättning 0,22 mg / l  
Normalt värde för STP-mikroorganismer 30 mg / l  
Normalt värde för det markbundna facket 4,15 mg / kg 
 
Hälsa – Härledd ingen effektnivå – DNEL / DMEL 
 
  Effekt på konsumenter. 
Exponeringsväg Akut lokal Akut systemisk kronisk lokal Kronisk systemisk 
Oral.   VND  1,47 mg / kg / d 
Inandning.   VND  5,1 mg / m3 
Hud.   VND  1,47 mg / kg / d 
 
  Effekt på arbetare. 
Exponeringsväg Akut lokal Akut systemisk Kronisk lokal Kronisk systemisk 
Oral. 
Inandning.   VND  20,8 mg / m3 
Hud.   VND  2,85 mg / kg / d 
 
(C) = KLÄNNING; INHAL = Inhalerbar fraktion; RESP = Respirabel fraktion; THORA = Thoracic Fraction. 
VND = Identifierad fara men ingen DNEL / PNEC tillgänglig; NEA = ingen exponering förväntad; NPI = 
ingen risk identifierad. 
8.2. Exponeringskontroller 
Eftersom användningen av adekvat teknisk utrustning alltid måste ha prioritet framför personlig 
skyddsutrustning, se till att arbetsplatsen är väl luftad genom effektiv lokal ambition. Personlig 
skyddsutrustning måste vara CE-märkt, vilket visar att den uppfyller gällande standarder. 
 
HANDSKYDD: 
Skydda händerna med arbetshandskar i kategori III (se EN 374) 
Följande bör beaktas vid val av materialarbetshandskar: kompatibilitet, nedbrytning, feltid och 
permeabilitet. Arbetshandskarnas resistens mot kemiska medel bör kontrolleras föra användning, eftersom 
det kan vara oförutsägbart. Handskarnas livslängd beror på användandet och typ av användning. 
 
HUDSKYDD: 
Långärmad overall och säkerhetsskor i kategori I (se direktiv 89/686 / EEG och standard EN ISO 20344). 
Tvätta kroppen med tvål och vatten efter borttagning av skyddskläder. 
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ÖGONSKYDD: 
Använd lufttäta skyddsglasögon (se standard EN 166). 
 
ANDNINGSSKYDD 
Om tröskelvärdet (t.ex. TLV-TWA) överskrids för ämnet eller ett av ämnena som finns i produkten, använd 
en mask med typ B-filter vars klass (1, 2 eller 3) måste väljas i enlighet med användningsgränsen. (se 
standard EN 14387). I närvaro av gaser eller ångor av olika typer och / eller gaser eller ångor som 
innehåller partiklar (aerosolsprej, ångor, etc.) kombinerade filter krävs. Andningsskydd måste användas om 
de tekniska åtgärderna som vidtas inte är lämpliga för att begränsa arbetarens exponering mot 
tröskelvärdet som beaktas. Skyddet från masker är i alla fall begränsat. OM ämnet som anses är luktfritt 
eller dess lukttröskel är högre än motsvarande TLV-TWA och i en nödsituation ska (i enlighet med standard 
EN 138). För korrekt val av andningsskydd se standard EN 529. 
 
MILJÖBEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN. 
De utsläpp som genereras av tillverkningsprocesser, inklusive de som genereras av ventilationsutrustning, 
bör kontrolleras för att säkerställa efterlevnad av miljöstandarder. 
 
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
Utseende   : Pasta  
Färg  : Alla frukter  
Odör   : Luktfri  
pH-värde  : Inte tillämpbar  
Smältpunkt   : Inte tillämpbar.  
Kokpunkt   : Inte tillämpbar.  
Flampunkt   : Inte tillämpbar.  
Brandfarliga gränser (lägre)  : Inte tillämpbar.  
Brandfarliga gränser (övre)  : Inte tillämpbar.  
Ångtryck  : Inte tillämpbar.  
Löslighet (vatten)  : Olöslig i vatten.  
Löslighet (Övrigt)  : Inte tillämpbar.  
Auto antändningstemperatur  : Inte tillämpbar. 
Explosiva egenskaper  : Inte tillämpbar.  
Oxiderande egenskaper  : Inte tillämpbar.  
Relativ densitet : Inte tillämpbar.  
Bulkdensitet   : Inte tillämpbar. 
9.2. Annan information 
Information ej tillgänglig. 
 
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
10.1. Reaktivitet  
Det finns inga speciella risker för reaktion med andra ämnen under normala användningsförhållanden. 
10.2. Kemisk stabilitet 
Produkten är stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden. 
10.3. Risk för farliga reaktioner 
Inga farliga reaktioner kan förutses under normala användnings- och lagringsförhållanden.  
10.4. Tillstånd att undvika 
Inga särskilda. Men de vanliga försiktighetsåtgärderna som används för kemiska produkter bör 
respekteras. 
10.5. Oförenliga material 
Information ej tillgänglig. 
10.6. Farlig(a) sönderdelningsprodukt (er) 
Information ej tillgänglig. 
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AVSNITT 11: Toxikologisk information 
På grund av uteblivna experimentella data för själva produkten utvärderas hälsorisker utifrån egenskaperna 
hos se ämnen som den innehåller, med användning av de kriterier som anges i tillämplig 
klassificeringsförordning. Det är därför nödvändigt att ta hänsyn till koncentrationen av de enskilda farliga 
ämnen som anges i avsnitt 3 för att utvärdera det toxikologiska effekter av exponering för produkten. 
11.1. Information om toxikologiska effekter 
 
AKUT FÖRGIFTNING 
LC50 (inandning – ångor) av blandningen: Ej klassificerad (ingen signifikant komponent) 
LC50 (inandning – dimma / pulver) av blandningen: Ej klassificerad (ingen signifikant komponent) 
LD50 (Oral) av blandningen: Ej klassificerad (ingen signifikant komponent) 
LD50 (Dermal) av blandningen: Ej klassificerad (ingen signifikant komponent) 
 
HUDKORRISION / IRRITATION 
Uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass. 
ALLVARLIG ÖGONSKADA / IRRITATION 
Uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass. 
ANDNINGS- OCH HUDSENSITISERING 
Uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass. 
GERM CELL MUTAGENICITY 
Uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass. 
KARCINOGENICITET 
Uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass. 
REPRODUKTIV TOXICITET 
Uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass. 
STOT – ENKEL EXPONERING 
Uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass. 
STOT – REPEATERAD EXPONERING 
Uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass. 
RESPIRATIONSFARA 
Uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass. 
 
AVSNITT 12: Ekologisk information 
12.1. Giftighet 
Information ej tillgänglig. 
12.2. Persistens och nedbrytbarhet 
Information ej tillgänglig. 
12.3. Bioackumuleringspotential 
Information ej tillgänglig. 
12.4. Mobilitet i marken 
Information ej tillgänglig. 
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning 
På grundval av tillgänglig data innehåller produkten ingen PBT eller vPvB i procent större än 0,1%. 
12.6. Andra skadliga effekter 
Information ej tillgänglig. 
 
AVSNITT 13: Avfallshantering 
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 
Återanvänd, när det är möjligt. Små produktrester bör betraktas som särskilt icke-farligt avfall. 
Avfallshantering måste utföras av ett auktoriserat avfallshanteringsföretag i enlighet med nationella och 
lokala bestämmelser. 
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KONTAMINERAD FÖRPACKNING. 
Förorenade förpackningar måste återvinnas eller kasseras i enlighet med nationella bestämmelser om 
avfallshantering. 
 
AVSNITT 14: Transportinformation 
Ej farligt material enligt gällande transportregler. 
14.1. FN-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 
Direktiv 2012/18 / EU 
Denna produkt är CE-märkt enligt de väsentliga säkerhets- och prestandakraven i bilaga I till den 
europeiska förordningen om medicintekniska produkter. 
15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 
En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts för denna blandning. 
Inte tillämpbar. 
 
AVSNITT 16: Annan information 
Farotekst (H) -indikationer som nämns i avsnitt 2-3 i arket:  
 
Flam. Liq. 3  Brandfarlig vätska, kategori 3  
H226  Brandfarlig vätska och ånga.  
EUH066  Upprepad exponering kan orsaka torr hud eller sprickor i huden.  
EUH210  Säkerhetsdatablad tillgängligt på begäran.  
 
- ADR: Europeiska avtalet om transport av farligt gods på väg  
- CAS-NUMMER: Chemical Abstract Service Number  
- CE50: Effektiv koncentration (krävs för att inducera en 50% effekt)  
- CE-NUMMER: Identifierare i ESIS (europeiskt arkiv med befintliga ämnen)  
- CLP: EG-förordning 1272/2008  
- DNEL: härledd ingen effektnivå  
- EmS: Nödplan  
- GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier  
- IATA DGR: International Air Transport Association Dangerous gods Regulation  
- IC50: Immobiliseringskoncentration 50%  
- IMDG: Internationell sjökod för farligt gods 6 
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- IMO: International Maritime Organization  
- INDEXNUMMER: Identifierare i bilaga VI till CLP  
- LC50: Dödlig koncentration 50%  
- LD50: Dödlig dos 50%  
- OEL: Exponeringsnivå på arbetsplatsen  
- PBT: Ihållande bioackumuleringsförmåga och giftigt enligt REACH-förordningen  
- PEC: Förutsagd miljökoncentration  
- PEL: Förutsedd exponeringsnivå  
- PNEC: Förutspådd ingen effektkoncentration  
- REACH: EG-föreskrift 1907/2006  
- RID: Förordning om internationell transport av farligt gods med tåg  
- TLV: Gränsvärde för gränsvärde  
- TLV-CEILING: Koncentration som inte bör överskridas under någon tid då arbetet exponeras.  
- TWA STEL: Begränsning på kort sikt  
- TWA: Tidsviktad genomsnittlig exponeringsgräns  
- VOC: Flyktiga organiska föreningar  
- vPvB: Mycket persistent och mycket bioackumulerande som för REACH-förordningen  
- WGK: Klasser för vattenrisk (tyska).  
ALLMÄN BIBLIOGRAFI  
1. Europaparlamentets förordning (EU) 1907/2006 (REACH)  
2. Europaparlamentets förordning (EU) 1272/2008 (CLP)  
3. Europaparlamentets förordning (EU) 790/2009 (I Atp. CLP)  
4. Europaparlamentets förordning (EU) 2015/830  
5. Europaparlamentets förordning (EU) 286/2011 (II Atp. CLP)  
6. Europaparlamentets förordning (EU) 618/2012 (III Atp. CLP)  
7. Europaparlamentets förordning (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)  
8. Europaparlamentets förordning (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)  
9. Europaparlamentets förordning (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)  
- Merck-indexet. - 10: e upplagan  
- Hantering av kemisk säkerhet  
- INRS - Fiche Toxicologique (toxikologiskt ark)  
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology  
- N.I. Sax - Farliga egenskaper hos Industrial Materials-7, 1989 Edition  
- ECHA-webbplats  
 
Obs för användare:  
Ett säkerhetsdatablad krävs inte för denna produkt enligt artikel 31 i förordning 1907/2006 / EG.  
Detta säkerhetsdatablad har skapats på frivillig basis. Informationen i detta blad är baserad på vår egen 
kunskap på datumet för den senaste versionen. Användare måste verifiera lämpligheten och noggrannhet 
med tillhandahållen information enligt varje specifik användning av produkten. Detta dokument får inte 
betraktas som en garanti för någon specifik produktegendom. Användningen av denna produkt omfattas 
inte av vår direkta kontroll; därför måste användare, på eget ansvar, följa den nuvarande hälsa och 
säkerhet lag och förordningar. Tillverkaren är befriad från allt ansvar som uppstår vid felaktig användning. 
Ge utsedda personal tillräcklig utbildning i hur man använder kemiska produkter. 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. 
 
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. 


