
   

1 
 

Säkerhetsdatablad no. 1 
Revisionsdatum: 2019/04/03 

 

Produkt Traysol Clean Tray 

 

AVSNITT 1: Namnet på ämnet eller blandningen och bolaget 
1.1. Produktidentifierare 
Produkt nummer F43 
Produktnamn   Traysol Clean Tray 

Produktbeskrivning  Neutralt pulver för upplösning av alginat från avtrycksskedar 
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 
Larident srl 
Via Lamaneigra,12 r – 16030 Tribogna (GE) (Italy) 
e-post: info@larident.it  hemsida: http://www.larident.it/en/ 
Tel. +39 0185-938068 - Fax +39 0185-938595 
1.4. Nödtelefonnummer 
112 

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 

Denna produkt uppfyller inte kriterierna för klassificering som farlig enligt bestämmelserna i avdelning I och 
II i 
förordning (EG) nr. 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. 
2.2. Etikettelement 

2.3. Andra faror 
 

AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar 
3.1. Ämnen 
Pulvret innehåller inga farliga komponenter enligt direktiv 1272/2008 / CE. 
Den innehåller en blandning av neutrala fosfater. 

3.2. Blandningar 
 

AVSNITT 4: Första hjälpen 
4.1. Beskrivning av första hjälpen åtgärder 
Vid hälsoskador kontakta läkare. 
Inandning: Flytta personen till frisk luft. 

Hudkontakt: Rengör huden med vatten och tvål. 
Ögonkontakt: Skölj ögonen med mycket vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår 

Förtäring: Försök aldrig att framkalla kräkningar. Skölj munnen med vatten. 
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
Inga rapporterade uppgifter finns 
4.3. Indikation på behov av omedelbar medicinsk behandling eller särskild nödvändig behandling 

Erfordras inte. 

 
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
5.1. Släckmedel 
Inga specifika rekommendationer. Produkten är inte brandfarlig. 

Lämpliga släckmedel. Vatten, CO2, skum eller pulver 
5.2. Särskilda faror som uppstår vid bruk av ämnet eller blandningen 
 
 
 
 
5.3. Råd för brandmän 
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Produkt Traysol Clean Tray 

Använd vattenstrålar för att kyla behållarna för att förhindra produktnedbrytning och utveckling av ämnen 
som är potentiellt hälsofarliga. Samla släckvatten för att förhindra att det dräneras i avloppssystemet.  
Kassera det förorenade vattnet som används enligt gällande föreskrifter. 

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

Undvik uppkomst av damm genom att spruta produkten med vatten. Använd lämplig 
skyddsutrustning. För ytterligare information hänvisas till avsnitt 8. 

6.2. Miljömässiga försiktighetsåtgärder 
Inte någon särskild risk för omgivningen. Undvik att produkten släpps ut i miljön. 
6.3. Metoder och material för inneslutning och rengöring 

Samla upp produkten och återanvänd så mycket som möjligt. Sanera och tvätta golvet med mycket vatten 
6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

 

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

7.2. Villkor för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter 
Förvara behållarna på en sval torr plats. Undvik kontakt med inkompatibla material (se avsnitt 13). 
7.3. Särskild slutanvändning 

 

AVSNITT 8: Begränsning av exponering / personligt skydd 
8.1. Kontrollparametrar 
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall 

övervakas. 
 

8.2. Exponeringskontroller 
Lämpliga tekniska kontroller 
Ät, drick eller rök inte där produkten används. Tvätta händer före raster och efter arbetet. 
 
Individuella skyddsåtgärder, som personlig skyddsutrustning (PPE) 
Ögon / ansiktsskydd                                             
Hudskydd                           
Andningsskydd                           

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

Färg  Vitt 
Odör  Karakteristisk 

pH-värde  7,0 +/- 0,5 
Smältpunkt  Inte tillämpbar. 
Kokpunkt  Inte tillämpbar. 

Flampunkt   Inte tillämpbar. 
Brandfarliga gränser (lägre) Inte tillämpbar. 

Brandfarliga gränser (övre) Inte tillämpbar. 
Ångtryck  Inte tillämpbar. 
Löslighet (vatten) Lösligt 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 
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Föreligger inte 

 
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
10.1. Reaktivitet 

Icke-reaktivt material. 
10,2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normala förhållanden. 
 
10.3. Risk för farliga reaktioner 

Nej, vill inte hända 
10.4. Tillstånd att undvika 

Fukt 
10.5. Oförenliga material 
Inga 

10.6. Farlig(a) sönderdelningsprodukt (er) 
Inga 

 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
11.1. Information om toxikologiska effekter 
 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
12.1. Giftighet 

Okända 
12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

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

Ej klassificerad som PBT eller vPvB. 
12.6. Andra skadliga effekter 

 
AVSNITT 13: Avfallshantering 
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 
Återanvänd, när det är möjligt. Små produktrester bör betraktas som icke-farligt avfall. 
Avfall hanteras i enlighet med lokala föreskrifter.  
Förorena inte mark, avlopp och vattendrag. 
Se till att alla förpackningar är returnerbara.  

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

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 
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. 
Detta säkerhetsdatablad kan revideras. 

 
Faroförklaringar 
 

Förkortningar: 
 

 


