
 
 

 

SIKKERHEDSDATABLAD 

U-CemTM Premium Base  
 

1. Identifikation af stoffet/præparatet og virksomheden 
 
Produktnavn   U-cemTM Premium Base 
Anvendelse   Selv-adhærerende Resin Cement 
Producent   Vericom Co. Ltd. 
Kontaktadresse 48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si,  

Gangwon-Do 200-944, Korea  
Nødtelefon   82-31-441-2881 
 
2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 
 
 
Kemisk betegnelse Koncentration CAS NO yderligere information 

Bisphenol A 
glycidyldimethacrylate 

 1565-94-2 - 

Triethyleneglycol 
dimethacrylate 

 109-16-0 - 

*De specifikke kemiske identiteter og/eller den eksakte procentdel (koncentration) af denne sammensætning er blevet 
holdt som fabrikshemmelighed.  
 
3. Fareidentifikation 

Nødsituation, overblik 
Øjeblikkelige helbredsskader, fysiske eller miljømæssige farer:   
Ingen øjeblikkelige helbredsskader, fysiske eller miljømæssige risici forventes. 
 
Potentielle helbredseffekter: 
Øjne   Let øjenirritation 
Hud   Let hudirritation 
Inhalation   Ingen sundhedsvirkninger forventes 
Indtagelse   Muligvis skadeligt at sluge 
 
4. Førstehjælpsforanstaltninger 
 
Øjne Skyl straks øjnene med en stor mængde vand. Hvis øjenirritationen 

varer ved, søg lægehjælp. 
Hud   Vask øjeblikkeligt med sæbe og vand. 
Inhalation Søg frisk luft. Hvis personen ikke trækker vejret, gives mund til mund 

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

lægehjælp. 
 
5. Forholdsregler ved brandbekæmpelse 
 
Flammepunkt (F)   Ingen oplysninger  
Øvre eksplosionsgrænse   Ingen oplysninger 
Lavere eksplosionsgrænse   Ingen oplysninger 
Slukningsmidler   Vandtåge, CO2, skum, slukningspulver 
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Usædvanlige brand- og eksplosionsfarer  Lukkede beholdere udsat for varme fra brand kan skabe tryk og 
eksplodere. Irriterende og/eller giftige eller aerosole gasser kan være til 
stede. 

 
6. Forholdsregler ved utilsigtet udslip 
 
Personlige forholdsregler   Ikke påkrævet.  
Miljømæssige forholdsregler   Ikke påkrævet. 
Metode til rensning  Let spild tørres op med papir eller tørre klude. Rengør resten med 

alkohol. 
 
7. Håndtering og opbevaring  
 
Forholdsregler Må kun håndteres af kvalificeret personale i tandklinikker eller 

laboratorier. 
Opbevaringsforanstaltning   Undgå udsættelse for lys og høj varme, opbevares køligt. 
 
8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler  
 
Åndedrætsværn   Ikke påkrævet. 
Håndbeskyttelse   PVC- eller PE-handsker 
Øjenbeskyttelse    Beskyttelsesbriller 
Hudbeskyttelse   Kittel 
 
9. Fysiske og kemiske egenskaber 
 
Kogepunkt    - 
Damptryk    - 
Relativ vægtfylde  1,9 g/ml- 
Opløselighed i vand  ubetydelig 
Fysisk tilstand   Fast form 
Farve   Tandfarvet  
Lugt   Svag akryllugt  
Smeltepunkt    - 

10. Stabilitet og reaktivitet 

Kemisk stabilitet   Stabil under normal opbevaring og brug. 
Materialer og betingelser, der skal undgås Ekstrem varme 
Farlige nedbrydningsprodukter  Ingen 
Farlig polymerisation   Ingen 
 
11. Toksikologiske oplysninger 
 
Akut toksicitet På baggrund af den tilgængelig data er klassifikationskriteriet ikke 

mødt. 
Hudirritation Test på baggrund af ISO 10993-1/10993-10 viser ingen hudirritation fra 

dette produkt efter behandling.   
Overfølsomhed    Kan forårsage allergisk reaktion. 
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12.  Miljøoplysninger 
Ingen data tilgængelig. 

 
13.  Bortskaffelse 
 
Affaldshåndteringsmetode  Produktet skal behandles i henhold til instruktionerne, bortskaffes som 

industriaffald i godkendt affaldshåndteringsanlæg. 
 
14.  Transportoplysninger 
 
Land (RID/ADR)   - 
Indre vandveje (ADNR)  -  
Hav (IMDG)   - 
Luft (ICAO-TI/IATA-DGR)  - 

Produktet er ikke klassificeret til nogen transportregulering. 
 
15.  Oplysninger om regulering 
 
Medicinsk udstyr direktiv 93/42/EEC - 
Regulering af KFDA  - 
 
16.  Andre oplysninger 
 
Informationer og anbefalinger i dette sikkerhedsdatablad stammer fra materiale-sikkerhedsblade for råstoffer samt 
producentens viden og erfaringer. Dette sikkerhedsdatablad beskriver produktet ud fra sikkerhedskrav. Producenten 
giver ingen garanti med henblik på rigtigheden af informationer eller enigheden af anbefalingerne, og tager ikke noget 
ansvar herfor.  
 
 

Udarbejdet: 4.10.2017 (1. udgave) 
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