
Produkt oplysninger

Handelsnavn: Biomet Bone Cement powder-all types

Synonymer: Refobacin Bone Cement R powder

Leverandør

Firma: Zimmer Biomet Denmark ApS

Adresse: Herstedvang 12, 1. sal.

Post nr.:  2620

By: Albertslund

Land: DANMARK

Telefon: 2620 Albertslund

Fax: +45 72 62 67 05

Mærkningsinformation

H-sætninger

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P-sætninger: Bær beskyttelseshandsker. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ved
hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden
genanvendelse. Undgå indånding af pulver/støv.

Piktogrammer

Signalord: Advarsel

Fareidentifikation

Væsentligste skadevirkninger: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage allergisk
hudreaktion.

2.3. Andre farer: Ved sammenblanding af to komponenter skal sikkerhedsdatabladene for begge
komponenter følges.

Særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser: Ved en arbejdspladsvurdering (APV) skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for
påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning.

Risikovurdering og sikker håndtering

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol:

Undgå indånding. Undgå kontakt med hud og øjne. Arbejdet skal foregå under
velventilerede forhold (eksempelvis mekanisk rumventilation). Der skal være adgang til
rindende vand og øjenskyller. Brug værnemidler som angivet nedenfor.
Hvis produktet bruges i et lukket system (feks Optivac), reduceres risikoen for
sundhedsskadelige påvirkninger
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sundhedsskadelige påvirkninger

Information om personlige værnemidler

Personlige værnemidler,
øje-/ansigtsbeskyttelse:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Personlige værnemidler,
håndbeskyttelse:

Brug engangshandsker af latex, nitril eller neopren. Handskerne skal dog straks skiftes ved
beskadigelse samt kasseres efter brug.

Personlige værnemidler,
åndedrætsværn:

Normalt ikke påkrævet.

Information om førstehjælp

Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Søg
læge ved ubehag.

Hudkontakt: Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Forbrændinger: Ikke relevant, da produktet umiddelbart ikke er antændeligt.

Opbevaring

7.2. Betingelser for sikker
opbevaring, herunder eventuel
uforenelighed:

Se etiket eller pakningsindlæg.

Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.3. Metoder og udstyr til
inddæmning og oprensning:

Mindre spild tørres op med en fugtig klud. Spild overføres til egnede affaldsbeholdere.

Affaldshåndtering

13.1. Metoder til
affaldsbehandling:

Kemikaliet/Produktet er farligt affald. Kemikalieaffald, tom ikke-rengjort emballage, brugt
absorptionsmiddel og/eller klude forurenet med kemikaliet skal altid bortskaffes efter
arbejdspladsens retningslinjer.

Affaldskategorier: Vejledende kemikalie affaldsgruppe: Z

Information om brandbekæmpelse

Slukningsmetoder: Valg af slukningsmidler og slukningsmetoder skal altid følge arbejdspladsens retningslinjer.

Oplysning om indholdsstoffer

Stof Koncentration Bemærkninger CLP-klassificering

Zirconiumdioxid 10 - 60%

Benzoylperoxid 0,3 - 1,2%

Org. Perox. B;H241
Skin Sens. 1;H317
Eye Irrit. 2;H319
Aquatic Acute 1;H400

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.
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Grænseværdi

Stofnavn Periode ppm mg/m³ Fiber/cm3 Bemærkninger Anmærkninger

Benzoylperoxid - 5

3 / 3Copyright © 1995 - 2021 DGOffice B.V., www.DGOffice.net


