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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

LuxaCam PMMA (Block, Disc)

1.1. Productidentificatie

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel

Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers. (dental)

Niet in het huishouden gebruiken.

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbHFirma:

Elbgaustraße 248Weg:

D-22547 HamburgPlaats:

Telefoon: +49. (0) 40. 84006-0 Telefax:+49. (0) 40. 84006-222

E-mail: info@dmg-dental.com

www.dmg-dental.comInternet:

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.2. Etiketteringselementen

Het product is volgens EG-richtlijnen of de overeenkomstige nationale wetten niet kenmerkingsplichtig.
Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Polymer (Polymethylmethacrylate, pigment)
Chemische omschrijving

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Algemeen advies

Voor frisse lucht zorgen. 

Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.

Bij inademing

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met: Water en zeep.

Bij aanraking met de huid

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. 

Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.

Bij aanraking met de ogen

Mond grondig met water spoelen. 

Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.

Bij inslikken

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen
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Watersproeistraal. Bluspoeder. Zand. Schuim. Kooldioxide (CO2).

Geschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal.

Ongeschikte blusmiddelen

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Stofentwikkeling vermijden. Geschikt ademhalingstoestel gebruiken.

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Niet in de riolering of open wateren lozen.
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Mechanisch opnemen en in geschikte containers verwijderen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Zie bijgevoegde veiligheidsinformatiebladen en/of de gebruiksaanwijzing.

Advies voor veilig hanteren

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Alleen in originele vaten opslaan. 

Verpakking droog houden.

Eisen aan opslagruimten en vaten

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Bij open hanteren moeten zo mogelijk installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden.

Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

Passende technische maatregelen

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Hygiënische maatregelen

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

Bescherming van de ogen/het gezicht

Stof niet inademen.

Bescherming van de ademhalingsorganen

niet bepaald.

Beheersing van milieublootstelling

wit - geel

vastFysische toestand:

Kleur:

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

geurloosGeur:

Methode

pH: niet toepassend
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Toestandsveranderingen

niet toepassendVerwekingspunt:

niet toepassendVlampunt:

> 250 °COntstekingstemperatuur:

niet toepassendDampspanning:

1.17 g/cm³Dichtheid:

Wateroplosbaarheid: niet oplosbaar

niet toepassendDampdichtheid:

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

hitte. > 250 °C, Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Oxidatiemiddelen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

niet bepaald. 

(COx, HX, NOx, MeOx)

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling

Geen gegevens beschikbaar

Bijkomend advies

Tot nu toe geen symptomen bekend.

De verklaring is van producten met een overeenkomstige samenstelling afgeleid. 

Het product is volgens EG-richtlijnen of de overeenkomstige nationale wetten niet kenmerkingsplichtig.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Geen gegevens beschikbaar 

Oplosbaarheid in water: (g/l) : niet oplosbaar 

Volgens de criteria van de EG-classificatie en kenmerking "gevaarlijk voor het milieu" (93/21/EG) moet 

de stof/hetproduct niet als milieugevaarlijk gekenmerkt worden.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar geen bijzondere noembare gevaren. Neemt u in ieder geval de informatie 

op de veiligheidsinformatiebladen in acht.

12.3. Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar geen bijzondere noembare gevaren. Neemt u in ieder geval de informatie 

op de veiligheidsinformatiebladen in acht.

Geen gegevens beschikbaar geen bijzondere noembare gevaren. Neemt u in ieder geval de informatie 

op de veiligheidsinformatiebladen in acht.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar geen bijzondere noembare gevaren. Neemt u in ieder geval de informatie 

op de veiligheidsinformatiebladen in acht.

12.6. Andere schadelijke effecten

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk. 

Niet in de riolering of open wateren lozen.

Bijkomend advies
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

070213 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van kunststoffen, 

synthetische rubber en kunstvezels; kunststofafval

Afvalnummer - Afval van residuen

AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van kunststoffen, 

synthetische rubber en kunstvezels; kunststofafval

070213

Afvalnummer - Besmette verpakking

VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN 

BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden 

ingezameld stedelijk verpakkingsafval); papieren en kartonnen verpakking

150101

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Verwijdering van de besmette verpakking

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)

14.1. VN-nummer: geen / geen

geen / geen14.3. Transportgevarenklasse(n):

geen / geen14.4. Verpakkingsgroep:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Andere relevante informatie (Wegvervoer)

Binnenscheepvaart (ADN)

14.1. VN-nummer: geen / geen

geen / geen14.3. Transportgevarenklasse(n):

14.4. Verpakkingsgroep: geen / geen

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Andere relevante informatie (Binnenscheepvaart)

Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer: geen / geen

geen / geen14.3. Transportgevarenklasse(n):

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Andere relevante informatie (Zeevervoer)

Luchtvervoer (ICAO)

14.1. VN-nummer: geen / geen

geen / geen14.3. Transportgevarenklasse(n):

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Andere relevante informatie (Luchtvervoer)

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

geen / geen

Bijkomend advies

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
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RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Bijkomend advies

Het product is volgens EG-richtlijnen of de overeenkomstige nationale wetten niet kenmerkingsplichtig.

Informatie over nationale maatregelen

RUBRIEK 16: Overige informatie

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad 

voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)
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