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SIKKERHETSDATABLAD
Temp Bond Accelerator

1.  IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Handelsnavn Temp Bond Accelerator

Bruksområder Midlertidig sement til bruk ved tannbehandling.

Kontaktperson Greet Pfister (greet.pfister@kerrhawe.com)

Produsent Kerr Corporation

1717 West Collins Avenue

92867 Orange – CALIFORNIA (U.S.A.)

Tel: 00-800-41-050-505

safety@kerrhawe.com

Nødnummer Giftinformasjonen, telefon: (+47) 22 59 13 00 

WEB: http://www.helsedirektoratet.no/giftinfo

2.  FAREIDENTIFIKASJON

Ikke klassifisert som helse-, brann- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

3.  SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Navn EC-nr. CAS-nr. Innhold Symbol R-setn.

harpiks -

sink acetat dihhydrat 5970-45-6 0,5-2 % Xi ,Xn R-22, 36

oligomere (NLP) -

eugenol -

Se avsnitt 16 for forklaring av risikosetninger

4.  FØRSTEHJELPSTILTAK

Innånding Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Svelging Skyll nese, munn og svelg med vann. Fremkall ikke brekning. Hvis brekning oppstår 

holdes hodet så lavt at maveinnholdet ikke kommer ned i lungene. Skaff øyeblikkelig 

legehjelp eller transport til sykehus.

Hud Vask huden nøye med såpe og vann.

Øyne Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og 

åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

5.  BRANNSLOKKINGSTILTAK

Brannslokkingsmidler Pulver, skum eller karbondioksid.

Brannbekjempelse Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Flammeutsatte beholdere 

kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket.

Karakteristiske farer Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt.

Vernetiltak ved brann Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales 

å bruke åndedrettsvern .

6.  TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Personbeskyttelse Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8.

Miljøbeskyttelse Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.
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Opprenskningsmetoder Søl tørkes opp med fille eller papir. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og 

merkede beholdere til godkjent mottaksstasjon. Meld fra til ansvarlig myndighet 

(politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/SFT) ved større spill/lekkasjer.

7.  HÅNDTERING OG LAGRING

Forholdsregler ved bruk Unngå søl, hud- og øyekontakt. Vask hendene etter kontakt med produktet.

Forholdsregler ved lagring Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere.

8.  EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Prosessforhold Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted.

Ventilasjon Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.

Åndedrettsvern Åndedrettsvern ikke påkrevd.

Håndvern Bruk vernehansker av: Neoprengummi. Polyvinylklorid (PVC). 

Gjennomtrengning avhenger av konsentrasjon og eksponeringstid.

Øyevern Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller.

Verneklær Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt.

Hygieniske rutiner Vask straks hud som er blitt våt eller tilsølt. Ta straks av alle klær som er blitt våte eller 

tilsølt. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett.

9.  FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Form/konsistens Pasta

Farge Amber

Lukt Eugenol (Nellikolje)

Løselighetsbeskrivelse Ikke løselig i vann.

Tetthet (g/cm3)  1.0 Temperatur (°C):

10.  STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet Normalt stabil.

Forhold som skal unngås Unngå sterk oppvarming og tennkilder.

11.  TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Toksikologisk data Eugenol LD50 Oral Rotte 1930 mg/kg

 LD50 Intraperitonealt Mus 72 mg/kg

 LD50 24 timer Hud Kanin 100 mg/kg

Harpiks LD50 Oral Rotte > 4000 mg/kg

 LD50 Hud Kanin > 2500 mg/kg

Innånding I høye konsentrasjoner virker damper sløvende og kan forårsake hodepine, tretthet, 

svimmelhet og kvalme.

Svelging Kan fremkalle ubehag ved svelging av store mengder.

Hudkontakt Gjentatt eller langvarig kontakt fører til uttørking.

Øyne Direkte kontakt kan medføre irritasjon.

12.  ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Økotoksisitet Det finnes ingen data om produktets økotoksisitet.
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13.  INSTRUKSER VED DISPONERING

Behandlingsmetoder Bekreft avfallsdisponering med kommuneingeniør/miljøsjef/SFT og lokale forskrifter. 

Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt.

14.  TRANSPORTOPPLYSNINGER

Generelt Ikke farlig gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO)

VEITRANSPORT (ADR):

JERNBANETRANSPORT (RID):

SJØTRANSPORT (IMDG):

15.  REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

Inneholder harpiks

sink acetat dihhydrat

oligomere (NLP)

eugenol

Referanselister Norsk stoffliste. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2007. 

Forskrift om farlig avfall. Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO. 

EU-direktiv 2008/58/EC (30 ATP), EU-forordning 1907/2006/EC.

EU direktiver -

16.  ANDRE OPPLYSNINGER

Forklaring til R-setninger i avsnitt 3 R-22 Farlig ved svelging. R-36 Irriterer øynene.

* Informasjon som er revidert siden forrige versjon av sikkerhetsdatabladet

Revisjonskommentar Revisjon 30.10.2009 nr. 1: erstatter sikkerhetsdatabladet av 01.12.2008. Utarbeidet i 

hht. ATP 30. Ingen endring av sammensetning eller produktets klassifisering.

Utarbeidet av Essenticon AS, Leif Weldingsvei 14, N-3208 Sandefjord, Norge. Tlf.: +47 33 42 34 50 - 

Fax: +47 33 42 34 59 www.essenticon.com

Utstedelsesdato 01.12.2008

Endret dato 30.10.2009

Revisjonsnr. 1

Revisjonsnr. / erstatter datablad av dato 01.12.2008

Databladstatus 30 ATP.

Signatur B.H.H.

Forbehold om ansvar Informasjonen utviklet av Kerr Corporation gjelder kun det spesifikt angitte materiale, 

og vil ikke være gyldig for slikt materiale benyttet i kombinasjon med annet materiale 

eller i andre bearbeidede former. Kerr Corporation har forpliktet seg til å foreta en 

kvalitetskontroll, og garanterer at informasjonen i dette datablad er i henhold til Kerr 

Corporations beste kunnskap og korrekt og pålitelig fra og med den angitte dato. Det 

er brukerens eget ansvar å sikre at informasjonen er hensiktsmessig og fullstendig i 

forhold til brukerens egen særskilte bruk.
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