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SEÇÃO I – IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA / PREPARO / FABRICANTE
Nome do material: AllCem
Uso do material: Material para cimentação
Preparado por: Friedrich Georg Mittelstadt, químico, responsável técnico.
Produzido por: Dentscare Ltda, Av. Edgar Nelson Meister, 474, Joinville, Brasil.
Contato em caso de emergência: +55 47 3441 6100
SEÇÃO II – COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES
Pasta de monômeros dimetacrilatos, carga inorgânica, iniciadores, estabilizadores e pigmentos.

CAS Nº 41637-38-1
CAS Nº 109-16-0

5-12% de bisfenol a diglicidil etacrilado etoxilado (Bis EMA)
Xi: Irritante. R36: Irritante aos olhos. R38: Irritante à pele.
5-10% Trietileno glycoldimetacrilato (TEGDMA)
Xi: Irritante. R36/37/38: irritante aos olhos, sistema respiratório e pele.

CAS Nº 1565-94-2

7-10% Bisfenol A diglicidil metacrilato (Bis GMA)
Xi: Irritante. R36: Irritante aos olhos. R38: Irritante à pele.

CAS Nº 94-36-0

< 2% Benzoilperóxido
Xi: Irritante. R36: Irritante aos olhos. R43: pode causar sensibilização pelo contato com a pele.

Maiores informações: Nenhuma
SEÇÃO III – IDENTIFICAÇÃO DE RISCO
Material não curado: contato direto pode causar irritação de olhos e pele. O material é contra indicado se a pessoa for
sabidamente alérgica a quaisquer dos ingredientes do produto.
SEÇÃO IV – PRIMEIROS SOCORROS
Inalação: retirar-se para local de ar fresco.
Contato com a pele: limpar a pele com água e sabão. Procurar cuidados médicos.
Contato com os olhos: lavar os olhos com água em abundância. Consultar um médico se a irritação persistir.
Ingestão: Nenhum dano no caso de deglutição de pequenas quantidades em uma manipulação normal.
Mais informações: em caso de mal estar procurar médico (levando este documento).
SEÇÃO V – MEDIDAS DE COMBATE AO FOGO
Meio de extinção adequado:
Meio de extinção a ser evitado:
Mais informações:

spray de água, dióxido de carbono, espuma, pó químico
nenhum conhecido
nenhuma

SEÇÃO VI – MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE ACIDENTES
Precauções pessoais: evitar contato com a pele e olhos
Precauções ambientais: evitar contato com água subterrânea
Meios para limpeza: limpar com um papel toalha úmido. Descartar adequadamente.
SEÇÃO VII – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Precauções de manuseio: somente pessoal treinado deve manipular este produto. Manter longe do alcance de
crianças.
Condições de estocagem: manter a embalagem bem fechada. Armazenar em 5-25º C / 41-77º F.
Local de armazenamento: evitar exposição à luz.

Proteção contra fogo e explosão: nenhuma requerida.
SEÇÃO VIII – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL
Proteção respiratória: não requerida.
Proteção para as mãos: luvas.
Proteção para olhos e face: utilizar óculos de proteção e máscara.
Medidas técnicas: ventilação deve ser suficiente.
SEÇÃO IX – PROPRIEDADES FISICAS E QUÍMICAS
Estado físico: pasta
Odor: praticamente indoor
Cor: esbranquiçado para creme
Mudança de estado físico: não aplicável
Densidade: indeterminada
Pressão de vapor: não aplicável
Viscosidade: não determinada
Solubilidade: solubilidade em < 0.1%
pH: não determinado
Flash point: > 150º C
Temperatura de autoignição: não determinada
Limites de explosão: não determinados
Mais informações: nenhuma.
SEÇÃO X – ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Decomposição térmica: nenhuma se utilizado de acordo com as instruções
Produtos perigosos da decomposição: nenhum sob condições normais de armazenamento e uso.
Reações perigosas: nenhuma.
Mais informações: evitar exposição do produto à luz.
SEÇÃO XI – INFORMAÇÃO TOXICOLOGICA
Contato com os olhos: irritante para os olhos.
Contato com a pele: deve irritar a pele.
Sensibilização: poderá causar reação alérgica em contato com a pele.
Outro: n/a
SEÇÃO XII – INFORMAÇÃO ECOLÓGICA
Nenhum problema ecológico a ser descrito se corretamente manuseado e utilizado.
SEÇÃO XIII – CONSIDERAÇÕES DE DESCARTE
Método de descarte: de acordo com as regulamentações governamentais do seu país.
SEÇÃO XIV – INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE
Não Regulado/ Não se aplica.
SEÇÃO XV – INFORMAÇÃO REGULADORA
Classificação: Xi Irritante. R 36 Irritante para os olhos. R 38 Irritante para a pele. R 43 Pode causar sensibilização em
contato com a pele.
SEÇÃO XVI – OUTRAS INFORMAÇÕES
Somente uso professional. As informações e recomendações são baseadas no MSDS e informações dos
fabricantes das matérias-primas. Dentscare Ltda,

Somente para uso profissional. As informações e recomendações são baseadas no MSDS e informações
dos produtores das matérias primas. Dentscare Ltd CNPJ 05.106.945/0001-06 não assume
responsabilidade pela precisão de tais informações ou pela necessidade de informações adicionais.

