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Etol Gesundheitspflege und Pharmaprodukte GmbH, D-77704 Oberkirch 

Produkt: PROTEFIX Fastholdelses Creme, Version DK, 2018-5-1 

 

Sikkerhedsdatablad i henhold til EU 1907/2006 

7000140 

Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 
Handelsnavn: Protefix Fastholdelses Creme samt Protefix Fastholdelses Creme Aloe Vera og Protefix 
Fastholdelses Creme Mint 
Brug af blandingen: Fastholdelses Creme for tandproteser 
Leverandør: Etol Gesundheitspfliege und Pharmaprodukte GmbH, Konrad-Adenauer-Str. 3 
D-77704 Oberkirch 
Telefon +49 7802-9265-0 
Teknisk information: michael-zipper@etol-oberkirch.dk 

 

Fareidentifikation 
Blandingen er klassificeret som ufarlig i henhold til direktiv 1999/45/EU 

 

Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
Se ingredienslist på pakning og indlægsseddel 

 

Førstehjælpsforanstaltninger 
Indånding: - 
Hudkontakt: Fjern forurenet tøj, skrub med paraffin, rens med varmt vand 
Øjenkontakt: Skyld øjne med åbne øjne i flere minutter med rindende vand 
Indtagelse: Skyld straks munden og kontakt en læge 

 

Brandbekæmpelse 
Egnede slukningsmidler: CO2, tørkemikaliepulver, sand (ved mindre brand) 
Uegnede slukningsmidler: vand 
Særlige farer i forbindelse med stoffet: Ved brand kan der frigives: Cabonmonoxide, Carbondioxid,      
Nitrogenoxides, svovloxider – undgå inhalation 
Særligt beskyttelsesudstyr for brandmandskab: Brug åndedrætsværn 
   

 

Forholdsregler over for udslip ved uheld 
Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Ikke relevant 
Miljø beskyttelses foranstaltninger: Undgå at dræne det, lad det ikke slippe ud i omgivelserne 
Metode og udstyr til inddæmning og oprensning: Opsaml mekanisk og bortskaf 
Anbefalet rensemetode: Paraffin, derefter vand med tensider 

 

Håndtering og opbevaring 
Håndtering: Intet særligt 
Opbevaring: Lukket, tørt og ved stuetemperatur (under 25 grader C) 
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Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
Generel beskyttelse og hygiejniske forholdsregler: Alm. forholdsregler ved håndtering af kemiske midler, 
skal iagttages. 
Personlig beskyttelse: 
Åndedrætsværn: - 
Heldragt: - 
Håndbeskyttelse: - 
Øjenbeskyttelse: -  

 

Fysiske og kemiske egenskaber 
Form af blandingen: som pasta 
Farve: lyserød 
Lugt: lidt som vaseline 
pH-værdi:_ingen data 
Smeltepunkt/frysepunkt: ingen data 
Begyndelseskogepunkt: ingen data 
Flammepunkt: ingen data 
Selvantænding: ingen data 
Eksplosionsfare: ingen data 
Damptryk: ingen data 
Relativ massefylde: 1,15 g/ml 
Bulk massefylde: ikke relevant 
Vandopløselig: ikke blandbar 
Andre data: - 

 

Stabilitet og reaktivitet 
Forhold/materialer der skal undgås: ingen Materialet er stabilt under normale forhold 

 

Toksikologiske oplysninger 
Akut toxiditet så vel som umiddelbar effekt: 
Mund/spise/synke: ingen data 
Indånding: ingen data 
Hudkontakt: ingen data 
Øjenkontakt: ingen data 
Kroniske virkninger 
Følsomhed: ingen data 
Cancerogent: ingen data 
Reproduktion: ingen data 
Narkotisk effekt: ingen data 
Andre anvisninger: - 

 

Miljøoplysninger 
Miljø toksicitet: ingen data 
Spredningsevne: ingen data 
Nedbrydelighed: ingen data 
Andre anvisninger: ingen data 
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Bortskaffelse 
Bortskaffelse: Følge lokale regler 
Ikke ren emballage: Ikke rene emballager skal renses og bortskaffes som restaffald. Bulk beholdere skal 
først renses med parraffin og derefter med vand med tensider. 

 

Transportoplysninger 
Vejtransport:  
ADR/RID/GGVS/GGVE: - 
UN no: - 
Mærkning: - 
 
Luftfragt: 
UN no: - 
Mærkning: - 

 

Oplysninger om regulering 
Mærket i henhold til EU direktiv: Intet obligatorisk 
Medicinsk udstyr, klasse 1 
National lovgivning: Intet obligatorisk 

 

Andre oplysninger 
Yderligere information på mærkningen. Dette sikkerhedsblad angiver de faktisk forhold, det er ikke en 
garanti for data. 

 


