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1. Az anyag / készítmény megjelölése és a cégjelzés  
 
1.1  A termék kereskedelmi megnevezése:  Adhesor carbofine 
 
1.2  Termék alkalmazhatósága                    Alábélelő amalgam és kompozittömésekhez, kissebb 

fix pótlások beragasztásához, ideiglenes fogtömések 

készítéséhez. 

 
A gyártó adatai:  
 

Vezérképviselet  

SPOFA DENTAL a.s. 
Markova 238, 506 46 Jičín, The Czech Republic 
Cégazonosító kódszáma: 63999447 
Tel.: +420 - 493 – 583 111 Fax.:+420 - 493 – 583333 

 

Magyarországi Képviselet  
SpofaDental Magyarország, 1143 Budapest, Stefánia út 18. Tel.: 383-1-3861, Fax: 468-2406 
Felelős személy: Bulla László, E-mail  laszlo.bulla@KerrHawe.com Mobil : 06 20 9 711 896 
 
 
OKBI 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2   telefon:(36)(1)476-1195 

 

 
  

2. Összetétel / az alkotórészekre vonatkozó adatok  
 
A termék az alábbi veszélyes alapanyagokat tartalmazza: 
 
A komponens)   por 
Nem tartalmaz semmilyen veszélyes anyagot  
 

B komponens)   folyadék. 
 
CAS INECS 

(ES) 
Name Risk  Contents 

9003-01-4  Poly(acrylic) acid XI 36/37/38 30–50% 
 
Bővebben a 16. pontban. 
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3. Esetleges veszélyek  
 
A veszély jelölése:    
    
A termék irritáló hatású, Amennyiben a mellékelt használati utasításnak megfelelően használják az 
egészségkárosodás veszélye minimális. 
 

4. Elsősegélynyújtás  
 
 
Belégzés esetén: Menjünk friss levegőre. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz.  

Bőrre kerülés esetén: Meleg vízzel és szappannal lemosni. Regeneráló kenőcs használata ajánlott 

Szemünkbe kerüléskor: Nyitott szemünket folyó vízzel több percen át öblítsük ki. (ne használjunk 

neutralizáló oldatot)  Tartós panasz esetén forduljunk orvoshoz.  

Lenyelés esetén: Mossuk ki alaposan a szájat és igyunk bőven vizet. Ha rosszullét lépne fel forduljunk 
orvoshoz.  
 

5. Tűzvédelmi intézkedések  
 
Alkalmas tűzoltószerek: homok, nehéz vagy könnyű hab, CO2. 
 
Biztonsági okokból alkalmatlan oltószerek: Direkt vízsugár  
 
Az anyag és égéstermékei által előidézett különleges veszélyek:  

Tűz esetén szénmonoxid /CO/ és széndioxid /CO2/szabadulhat fel.  
 

6. Intézkedés az anyag véletlen kiömlése esetére  
 
Személyi biztonsági intézkedések:  

Menjünk friss levegőre. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz.  
 
Környezetvédelmi intézkedések:  
Akadályozza meg, hogy az anyag a csatornába, felszíni vizekbe vagy a talajvízbe jusson.  
 
A tisztítás/az anyag felszedésének módszere: Folyadékot megkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor, 
univerzális kötőanyag, kovaföld) kell felszedni.  
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7. Kezelés és tárolás  
 
Kezelés:  
Utasítások a megbízható alkalmazásra vonatkozóan:  
Használati utasítás szerint.  
 
Tárolás:  
A tárolóhelyiséggel szemben támasztott követelmények:  
száraz, tiszta, jól szellőztethető helyen, 5–25°C között, jól lezárt csomagolásban tárolandó.  
 
 

8. A behatás korlátozása és a személyi védőfelszerelések  
 
Korlátozott használat: 
Nincs speciális intézkedésre szükség 
 
A munkahelyi paraméterek ellenőrizendő határértékeinek alkotóelemei:  
 

Kiegészítő utasítások: A terméket jól szellőzött helyiségben használjuk.  
 
Személyi védőfelszerelések:  
 

Általános védő- és higiéniai intézkedések: - 
 

Légzésvédelem:  megfelelő szellőztetés 
 

A kéz védelme:  Gumikesztyű 
 

A szem védelme: szemüveg vagy arcvédő pajzs 
 

A test védelme:  Munkaruházat  
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok  
 
Külső megjelenés:  

A komponens: szilárd  – por, fehér, sárgásfehár 
B komponens: folyadék, sárgás 

 
A biztonság szempontjából lényeges adatok:  
 

A-komponens)   B-komponens) 
Állag: (20°C):   szilárd  – por    folyadék 
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10. Stabilitás és reakcióképesség  
 
stabil normál kondíciók mellett 
 
Kerülendő feltételek: - 

.  
Kerülendő anyagok: nem ismert 
 
Veszélyes bomlástermékek: -  
 

11. Toxikológiai adatok  
 

A termék nem toxikus, ezért értékek nincsenek meghatározva 
 

12. Ökológiai adatok  
 
Általános utasítások:  

Nincs információ 
 

13. Utasítások a hulladék szállítására vonatkozóan  
 

A termék: Ajánlás: Nem szabad a terméket a háztartási szeméttel együtt kezelni. Figyelembe 
kell venni a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
98/2001. (VI.15.) sz. kormányrendeletet, a szemét elhelyezésére vonatkozó helyi és hatósági 
előírásokat. A hulladékot adjuk át az erre feljogosított vállalatnak..  

 
A hulladék kódszáma: EAK 15 01 10 Jelölés: Ártalmas maradékot tartalmazó tartálydobozok.  

 

14. A szállításra vonatkozó adatok  
 
A vevői kiszerelés nem tartozik az ADR-be  

15. Előírások  
 
Jelölés az Európai Közösség irányelvei szerint: A termék az Európai Közösség irányelvei a veszélyes 
anyagok kezelésére vonatkozó rendszabályok (GetStoffV) – a 98/2001. (VI.15.) sz. Kormányrendelet és a 
16/2001. (VII. 15.) sz. KöM rendelet – szerint van besorolva és megjelölve.  
 
Betűjel és a termék veszélyességének jelölése:  
 
Xi - rritáló  
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R - figyelmeztető jelölések: 36/37/38 – Irritálja a szemet, a légző rendszert  és a bőrt 

 
S - figyelmeztető jelölések: S 24/25 – Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést  
 

16. Egyéb adatok  
 
R bekezdés a 2. pontban  

R 36/37/38 – Irritálja a szemet, a légző rendszert  és a bőrt 
 
A fent leírtak a vevői kiszerelésre érvényesek, kivéve ahol ezt külön jelöltük. A jelen 
biztonsági adatlapon közölt adatok ismereteink és tapasztalataink mai állásán alapulnak. 
Feladatuk a termék leírása az esetleges biztonsági követelmények szempontjából. Ezek az 
adatok nem garantálják a leírt termék tulajdonságait. A termék felhasználása a 
munkaterületen, a mellékelt utasítások betartásával végzendő. Ezek során a szokásos 
elővigyázatossági rendszabályok betartandók. 
 
 


