
 

Sikkerhedsdatablad 
RC Prep® - Præparationscreme til rodkanal 

 

1. Identifikation 
Produktidentifikator:  9007131,9007132,9007133,9007135,9007129,9007139,9007127,9007138 

Navn:     RC Prep® 

Anbefalet brug:   Til kemisk-mekanisk forberedelse af rodkanaler 

 

Firmanavn:   Premier® Dental Products Company 

     1710 Romano Drive 

     Plymouth Meeting, PA 19462 USA 

     Tlf: 610-239-6053 

     Fax: 610-239-6171 

     Nødtelefon:  610-239-6000 

 

2. Fareidentifikation 

Klassificering af kemikaliet 

Øjenirritation - kategori 2 

Specifik målorgantoksicitet, SE - kategori 3  

Hudirritation, - kategori 2 

Ætsefare for huden - Kategori 1B  

 

Farepiktogrammer Udråbstegn, ætsende 

 

Signalord: Fare 

 

Faresætninger: 

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation 

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene  

H315 Forårsager hudirritation 

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader 

 

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

 Kemisk navn   CAS-nummer      Sammensætning %   
Cetylalkohol   36653-82-4    1-10 %             

EDTA 60-00-4   10-30 %   

Hydrogenperoxid-urea  124-43-6               1-10 %             
 

 
      4. Førstehjælpsforanstaltninger 

Symptomer: 

Hudkontakt:  Der kan forekomme irritation og rødme på kontaktstedet. 

Øjenkontakt:   Der kan være smerter og rødme.  Øjnene kan løbe meget i vand.  Der kan være svær smerte.  

Synet kan blive sløret.  Kan forårsage permanent skade. 

Indtagelse: Der kan være ømhed og rødme i mund og hals.  Kvalme og mavepine kan forekomme. 

Indånding: Irritation af halsen, med en følelse af trykken for brystet. 

 

Handling: 

Hudkontakt:  Fjern straks alt forurenet tøj og fodtøj, medmindre det sidder fast i huden. 

Vask straks med rigeligt sæbe og vand. 

Kontakt med øjet:   Bad øjet i rindende vand i 15 minutter.  Overføres til hospital for specialistundersøgelse. 

Indtagelse: Skyl munden med vand.  Fremkald ikke opkastning.  Hvis ved bevidsthed gives straks en halv liter 

vand at drikke.  Søg lægehjælp. 

Indånding: Fjern tilskadekomne fra fareområdet, samtidig med at egen sikkerhed sikres. 

 

 

 

 



 

5. Brandbekæmpelsesforanstaltninger 

Slukningsmidler: Egnede slukningsmidler bør anvendes til den omgivende brand.  Brug vand 

spray for at afkøle beholdere. 

Eksponeringsfarer: Udsender giftige dampe ved forbrænding. 

Beskyttelse af brandmænd: Bær selvstændigt åndedrætsværn.  Bær beskyttelsestøj for at forhindre kontakt med 

hud og øjne. 

 

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 

Personlige forholdsregler:  Afmærk det forurenede område med skilte, og undgå at uvedkommende personel får 

adgang.  Forsøg ikke at skride ind uden hensigtsmæssigt beskyttelsestøj - se SDB, punkt 8. 

Vend lækkende beholdere med den lækkende side opad for at forhindre udslip af væske. 

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke udledes i afløb eller vandløb.  Dæm op for spild ved at anvende 

banding. 

Rensningsprocedurer: Absorberes i tør jord eller tørt sand.  Overførsel til en lukbar, mærket beholder 

til bortskaffelse på en passende måde. 

  

7. Håndtering og opbevaring 

Krav til håndtering:  Undgå direkte kontakt med stoffet.  Der skal sikres tilstrækkelig udluftning 

af området.  Undgå, at der dannes eller spredes tåger i luften. 

Opbevaringsforhold:  Opbevares på et køligt sted med god ventilation.  Emballagen skal holdes tæt lukket. 

Egnet pakning:  Må kun opbevares i original emballage. 

 

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

Tekniske foranstaltninger:  Sørg for tilstrækkelig udluftning af området. 

Åndedrætsværn:  Selvstændigt åndedrætsværn skal være til rådighed i nødstilfælde. 

Beskyttelse af hænder: Beskyttelseshandsker. 

Øjenværn:  Tætsluttende beskyttelsesbriller.  Sørg for øjenbad er til rådighed. 

Hudbeskyttelse:  Beskyttelsestøj. 

 

9. Fysiske og kemiske egenskaber 

Tilstand : Pasta 

Farve:  Hvid 

Lugt: Karakteristisk lugt 

Fordampningshastighed:  Ubetydelig 

Opløselighed i vand: Opløselig 

Viskositet:  Viskos 

 

10. Stabilitet og reaktivitet 

Stabilitet: Stabil under normale forhold. 

Forhold, der skal undgås: Varme 

Materialer, der skal undgås: Stærke oxidationsmidler. Stærke syrer. 

Farlige nedbrydningsprodukter: Udsender giftige dampe ved forbrænding. 

 

11. Toksikologiske oplysninger 

            Farlige ingredienser: 

 CETYLALKOHOL 

 IPR MUS LD50 1600 mg/kg 

 IPR RAT LD50 1600 mg/kg 

 ORL MUS LD50 3200 mg/kg 

 ORL RAT LD50 5 g/kg 

 SKN RBT LD50> 2600 mg/kg 

 URINSTOFPEROXID 

ORL RAT LC50 1,232 mg/kg 

SKN RBT LC50> 2000 mg/kg 

Eksponeringsveje: Se punkt 4 i SDB om eksponeringsveje og tilsvarende symptomer. 

 

12. Miljøoplysninger 

Farlige ingredienser:  

 URINSTOFPEROXID 

 BAKTERIER 48H EC50> 10000 mg/1 

 DAFNIE 48H EC50 2,4 mg/1 



 FISK 96H LC50 16,4 mg/1 

 

Mobilitet:  Optages let i jorden. 

Persistens og nedbrydelighed: Bionedbrydelig. 

Bioakkumuleringspotentiale: Intet bioakkumuleringspotentiale. 

Andre negative virkninger: Ubetydelig økotoksicitet. 

 

13. Forhold vedrørende bortskaffelse 

 Bortskaffelse af emballage:  Bortskaffes som normalt industriaffald 

NB: Brugerens opmærksomhed henledes på, at der muligvis kan findes regionale eller nationale bestemmelser for 

bortskaffelse af affald. 

 

14. Transportoplysninger 

 Ikke farligt gods jævnfør transportforeskrifterne. 

 

ADR/RID 

FN-nr:     ADR-klasse: 

Emballagegruppe:   Klassificeringsskode: 

Forsendelsesnavn:  

Mærkning: 

Fareidentifikationsnummer: 
 

 IMDG / IMO 

  FN-nr:    Klasse: 

  Emballagegruppe:  EmS: 

  Havforurenende stof:  Mærkning: 
 

 IATA / ICAO 

  FN-nr:    Klasse: 

  Emballagegruppe:  Pakningsinstruktioner: 

  Mærkning:      

 

15. Oplysninger om regulering  

Risikosætninger:  R36/38: Irriterer øjnene og huden. 

 

Bemærk: Oplysningerne om regulering i det foregående omfatter kun de vigtigste forskrifter, som specielt 

finder anvendelse for produktet, der beskrives sikkerhedsdatabladet.  Brugerens opmærksomhed henledes 

på, at der eventuelt eksisterer bestemmelser, der supplerer disse forskrifter.  Der henvises til alle relevante 

nationale, internationale og lokale forskrifter og bestemmelser. 

 

16. Andre oplysninger: 

 

Premiers revisionsdato:  03/29/2017 

Revisionsnummer:  1 

    

Leverandørnummer:  052015 

  
Informationerne heri er baseret på vores nuværende viden. Disse informationer skal dog ikke udgøre en garanti for 

specifikke produktegenskaber og skal ikke etablere et juridisk gyldigt kontraktforhold. Premier Dental Products Company 

giver ingen garantier, udtrykte eller underforståede, og påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af 

informationerne heri. Premier Dental Products Company opfordrer personer, som modtager disse informationer, til selv at 

træffe en beslutning med hensyn til egnetheden af informationerne til deres specifikke anvendelse. 
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