
 
 

 

SIKKERHEDSDATABLAD 

DenFil N 

Identifikation af stoffet/præparatet og virksomheden 
Produktnavn   DenFil N 
Anvendelse   Tandfyldningsmateriale.  
Producent   Vericom Co. Ltd. 
Kontaktadresse 15, Jeonpa-ro 62beon-gil, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Replublic 

of Korea   
Nødtelefon   82-31-441-2881 

1. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 

Farlig bestanddel 
Koncentration CAS NO yderligere information 

Bis-GMA 10-15 1565-94-2 Ingen  

Barium aluminosilicate  60-85 65997-18-4 Ingen  

Fumed silica  1-10 100402-78-6 Ingen  

    

 

2. Fareidentifikation 

Direkte kontakt med hud kan forårsage irritation eller hududslæt.  

3. Førstehjælpsforanstaltninger  

Øjne Skyl straks øjnene med en stor mængde vand. Søg lægehjælp. 
Hud   Vask med det samme med sæbe og vand. 
Inhalation Søg frisk luft. Hvis du ikke trækker vejret, giv kunstigt åndedræt eller    

giv oxygen af en professionel. 
Indtagelse Drik en stor mængde vand eller mælk, fremkald ikke opkastning, søg 

lægehjælp. 

4. Forholdsregler ved brandbekæmpelse 

Flammepunkt (F)   Ingen oplysninger  
Øvre eksplosionsgrænse   Ingen oplysninger 
Lavere eksplosionsgrænse   Ingen oplysninger 
Slukningsmidler   Vandtåge, CO2, skum, slukningspulver 
Usædvanlige brand- og eksplosionsfarer  Ved forbrænding kan der opstå irriterende gasser  
 
 
 
 
 
 
 

5. Ulykkestilfælde  
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Personlige og miljømæssige forholdsregler   -   . 
Metode til rensning              Tør op med papir med alkohol i tilfælde af spild                        

6. Håndtering og opbevaring  

Forholdsregler for håndtering  Kun af kvalificeret personale på tandklinikker eller laboratorier.   
 
Opbevaringsforanstaltning   Undgå udsættelse for lys og varme, opbevar ved stuetemperatur. 
 

7. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler  

Åndedrætsværn                            N/A 
Håndbeskyttelse   Latexhandsker  
Øjenbeskyttelse    Beskyttelsesbriller 
Hudbeskyttelse   Kittel 
 

8. Fysiske og kemiske egenskaber 

Kogepunkt    N/A 
Damptryk    N/A 
Massefylde                             ≥ 2.0 
Opløselighed i vand  Uopløselig  
 
Fysisk tilstand   Cremet  
Farve   Tand Farvet  
Lugt   Let akryl lugt     
pH                                                                         N/A 

9. Stabilitet og reaktivitet 

Kemisk stabilitet   Stabil under normal opbevaring og brug. 
Materialer og forholde, der skal undgås            Varme og lys  
Farlige nedbrydningsprodukter                       Ingen 
 

10. Toksikologiske oplysninger 

Øjeneffekt     
Alvorlig øjenstimulering; Symptomer kan omfatte rødme, hævelse, smerter, tårer og uklart syn 
Hud effekt      
Kontakt med huden kan forårsage forbrændinger: symptomer kan omfatte rødme, blærer og vævsødelæggelse.  
Overfølsomhed     
Langvarig og gentagen eksponering kan forårsage irritation  
 

11. Miljøoplysninger 

Ingen data tilgængelig. 
 

12.  Bortskaffelse 

Affaldshåndteringsmetode  I overensstemmelse med statslige bestemmelser. 
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13.  Transportoplysninger 

Land (RID/ADR)   - 
Indre vandveje (ADNR)  - 
Hav (IMDG)   - 
Luft (ICAO-TI/IATA-DGR)  - 

Produktet er ikke klassificeret nogen transportregulering. 

14.  Oplysninger om regulering 

Medicinsk udstyr direktiv 93/42/EEC - 
Regulering af KFDA  - 
 

15.  Andre oplysninger 

Dette sikkerhedsdatablad er taget fra råmateriale datablade og fabrikantens viden og erfaring. Det er meningen at 
beskrive vores produkter ud fra sikkerhedskravets synspunkt og er ikke beregnet til at garantere bestemte egenskaber. 
 
 
 
 

Oprettet oktober 2018 
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