
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Информационен Лист За Безопасност
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Дата на контрол: 01.11.2017 

LOT

Страница 1 от 8

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

LOT

1.1. Идентификатор на продукта

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не 

се препоръчват

Употреба на веществото/сместа

Вещества за заваряване и запояване, пластичен модификатор

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbHФирма/Производител:

Darmstadt

Im Tiefen See 45Адрес:

D-64293 DarmstadtГрад:

телефон: +49 (0)6151 803-0

Електронна поща (e-mail): info@de.hbm.com

Електронна поща (e-mail) 

(отговорен сътрудник):

support@hbm.com

www.hbm.comInternet:

Customer Care Center CCC  +49 6151 803 0Отговорен Отдел:

 +49(0)6131/192401.4. Телефонен номер при 

спешни случаи:

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Регламент (ЕО) № 1272/2008

Категории на опасност:

Остра токсичност: Acute Tox. 2

Токсичност за репродукцията: Repr. 1A

Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция: STOT RE 1

Опасно за водната среда: Aquatic Acute 1

Опасно за водната среда: Aquatic Chronic 1

Изречения за опасност:

Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди плода.

Може да причини увреждане на органите (централната нервна система, бъбреци) при продължителна 

или многократна експозиция (вдишване, поглъщане).

Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

2.2. Елементи на етикета

Регламент (ЕО) № 1272/2008

Опасни съставки който трябва да бъдат описани на етикета
олово

Сигнална дума: Опасно

Пиктограми:

H360FD Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди плода.

H373 Може да причини увреждане на органите (централната нервна система, бъбреци) 

при продължителна или многократна експозиция (вдишване, поглъщане).

Предупреждения за опасност
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H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.

P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

P271 Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна 

маска за лице.

P284 Носете респираторни предпазни средства.

EUH201 Съдържа олово. Да не се използва върху повърхност, която евентуално може да се 

дъвче или смуче от деца.

Обозначение на специални смеси

Няма налична информация.

2.3. Други опасности

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2. Смеси

Опасни съставки

СъдържаниеоХимическо имеCAS №

EHO № Индекс № REACH №

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

7440-31-5 Калай 2-75%

231-141-8

7439-92-1 олово 25-50%

231-100-4

Repr. 1, STOT RE 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic Chronic 1; H360FD H372 H400 

H410

7440-22-4 Сребро 0-5%

231-131-3

7440-50-8 Мед - 0-2,5%

231-159-6

Точен текст на H и EUH изречения: вижте раздел 16.

Други данни

Да се обърне внимание: TRGS 505 (Олово.)

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Това изделие съдържа опасни вещества, които трябва да се отделят при нормални условия на употреба, 

или при предвидими условия на разумна употреба.

Обши указания

Да се подсигури чист въздух. При дразнения на дихателните пътища да се потърси лекарска помощ.

След вдишване

След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с Вода и сапун. 

След контакт с кожата
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След допир със стопилка от продукта засегнатия участък от кожата незабавно да се охлади с вода . 

Втвърденият продукт да не се дърпа от кожата.

Ако продуктът попадне в очите, веднага да се изплакне обилно с вода при отворени клепачи в 

продължение най-малко на 5 минути. След това да се направи консултация с очен лекар.

След контакт с очите

Веднага да се изплакне устата и да се дада повече вода за пиене. Да се предизвика повръщане, ако 

засегнатото лице е в съзнание. Веднага потърсете лекарски съвет.

След поглъщане

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Няма налична информация.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

За гасене да се използват пясък, пръст, прах или пяна. Да не се използва вода.

Подходящи пожарогасителни средства

Силна струя вода.

Неподходящи пожарогасителни средства

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Оловни окиси. Газове/изпарения, отровен.

Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород и костюм за химическа защита.

5.3. Съвети за пожарникарите

Газовете, изпаренията или мъглата да се потушат с водна струя. Заразената вода от гасене да се 

събира разделно. Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни.

Допълнителни указания

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Да се носи индивидуално защитно оборудване. Да се осигури достатъчна вентилация. Да се избягва 

образуването на прах. 

Да не се вдишва праха. Да се избягва допир на продукта с кожата, очите и облеклото.

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни.
6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се събира механично. Да се избягва образуването на прах. 

Взетият материал да се третира съобразно раздела за отпадъци.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Няма налична информация.

6.4. Позоваване на други раздели

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

При работа на открито да се използва оборудване с локален аспиратор . 

Да не се вдишва праха.

Упътвания за безопасна употреба

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Съдът да се съхранява на сухо място. Съдът да се държи плътно затворен. Да се съхранява под ключ. 

Изисквания за складове и резервоари
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Да се съхранява на места, до които имат достъп само оторизирани лица. Съдът да се съхранява на 

добре проветриво място.

Да не се съхранява заедно с: Азотна киселина. 

Да се съхранява на хладно място, далече от киселини.

Указания при складиране на различни вещества

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда

Категориявл/cm3mg/m³ppmХимичен агентCAS №

(8 часа)-Калай - орг. съединения (като калай)- 0,1

(15 мин.)- -

(8 часа)-Мед - метални пари (като мед)7440-50-8 0,1

(15 мин.)- -

(8 часа)-Олово7439-92-1 0,05

(15 мин.)- -

(8 часа)-Сребро, метал7440-22-4 0,1

(15 мин.)- -

Биологични пределни стойности

Момент на 

вземане на 

пробата

Параметър Стойност Изследван 

материалl

Химичен агентCAS №

7439-92-1 Олово кръв400 µg/l Не се фиксираoлово

8.2. Контрол на експозицията

При работа на открито да се използва оборудване с локален аспиратор . 

Да не се вдишва праха.

Подходящ инженерен контрол

Веднага съблечете замърсеното, напоено облекло. 

Балсам като превантивна мярка за предпазване на кожата. 

След приключване на работа да се измият ръцете и лицето. 

Да не се яде и пие по време на работа. 

Да се избягва допир на продукта с очите и кожата.

Защитни и хигиенни мерки

Използвайте предпазни ръкавици.

Защита на ръцете

Да се носи подходящо защитно облекло.

Защита на кожата
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Да се използва подходящ защитен респиратор. (P1,P2)

Полу-маска или четвърт маска: Максимална концентрация на приложение за вещества с гранични 

стойности: филтър Р1 до макс. 4-кратната гранична стойност; филтър Р2 до макс. 10-кратната гранична 

стойност; филтър Р3 до макс. 30-кратната гранична стойност.

Защита на дихателните пътища

светъл сребрист

твърдСъстояние на веществото:

Цвят:

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

след: смола.Миризма:

Норма за контрол

Изменения на състоянието

144 - 325 °CТочка на топене:

неопределенТочка на кипене/интервал на кипене:

80 °CТочка на омекване:

не експлозивен.

Взривоопасности

Парно налягане:

  (при 28 °C)

3,7 x  0,0000000001 hPa

Плътност (при 20 °C): 7,3 - 11,3 g/cm³

9.2. Друга информация

Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Няма налична информация.

10.2. Химична стабилност

Няма налична информация.

10.3. Възможност за опасни реакции

Няма налична информация.

Термично разлагане: None under normal use.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Окисляващо вещество, силен. 

Киселина, концентриран

10.5. Несъвместими материали

 При изпаряване: : Оловен оксид

10.6. Опасни продукти на разпадане

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Силна токсичност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Няма данни за самия препарат/смес.

ATEmix пресметнат

ATE (инхалативен аеросол) 0,063 mg/l
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Химическо имеCAS №

ИзточникБиологичен видДозаМаршрут на излагане Метод

7439-92-1 олово

инхалативен аеросол LC50 0,1 mg/l

7440-22-4 Сребро

ПлъхLD50 10000 

mg/kg
орален

Раздразване и корозивност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Сенсибилизиращо действие

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Няма данни за самия препарат/смес.

Канцерогенни, променящи генотипа и увреждащи размножаването въздействия

Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди плода.

Мутагенност за зародишните клетки: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за 

класифициране.

Канцерогенност: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Да се избягва контакт по време на бременност/при кърмене.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Може да причини увреждане на органите (централната нервна система, бъбреци) при продължителна 

или многократна експозиция (вдишване, поглъщане).

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

опасност при вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Опит от практиката

Други наблюдения

Дразнещ ефект върху кожата:   

Дразнещ ефект в окото:

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

CAS № Химическо име

[h] | [d]Водна токсичност Доза ИзточникБиологичен вид Метод

олово7439-92-1

Остра токсичност за 

риби

96 hLC50 1,170 

mg/l

Oncorhynchus mykiss 

(дъгова пъстърва)

Остра токсичност за 

ракообразни

48 hEC50 0,596 

mg/l

Daphnia pulex (водна 

бълха)

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична информация.

12.3. Биоакумулираща способност

Няма налична информация.

Няма налична информация.

12.4. Преносимост в почвата

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична информация.
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Няма налична информация.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Изхвърляне на отпадъци

Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби.

Отпадъчен код на продукта

170407 ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И СЪБАРЯНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЧВА, ИЗКОПАНА ОТ 

ЗАМЪРСЕНИ МЕСТА); Метали (включително техните сплави); смеси от метали

Изпразнените и почистени опаковки могат да бъдат рециклирани.

Изхвърляне на непочистени опаковки и препоръчани почистващи препарати

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Сухопътен транспорт (ADR/RID)

14.1. Номер по списъка на ООН: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Точно на наименование на 

пратката по списъка на ООН:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Клас(ове) на опасност при 

транспортиране:

14.4. Опаковъчна група: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Речен транспорт (ADN)

14.1. Номер по списъка на ООН: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Точно на наименование на 

пратката по списъка на ООН:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Клас(ове) на опасност при 

транспортиране:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Опаковъчна група: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Транспорт по море (IMDG)

14.1. Номер по списъка на ООН: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Точно на наименование на 

пратката по списъка на ООН:

14.3. Клас(ове) на опасност при 

транспортиране:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Опаковъчна група: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Въздушен транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Номер по списъка на ООН: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Точно на наименование на 

пратката по списъка на ООН:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Клас(ове) на опасност при 

транспортиране:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.4. Опаковъчна група:

14.5. Опасности за околната среда

даОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА: 

Инвентарен номер: 1,05 - Замества версия: 1,04 BG Дата на печат: 07.12.2017



съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Информационен Лист За Безопасност
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Дата на контрол: 01.11.2017 

LOT

Страница 8 от 8

No information available.Опасен материал:

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

No dangerous good in sense of this transport regulation.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно 

безопасността, здравето и околната среда

ЕС Регулаторна информация

Ограничения при употреба (REACH, приложение XVII):

Запис 63: олово

Национални разпоредби

Да се спазват ограниченията за трудова заетост съгласно Закона за 

трудова защита на младежта (94/33/EО). Да се спазват ограниченията 

за трудова заетост на бременни и кърмещи жени съгласно Закона за 

трудова защита на жените (92/85/EИО). Да се спазват ограниченията 

за трудова заетост на жени в репродуктивна възраст.

Ограниченията за работа:

2 - увреждащо водатаКлас на застрашеност на водата 

(D):

15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес

За това вещество не са извършвани описания за безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Промени

Този списък съдържа промени в сравнение с предишната версия в раздел(и): 14.

H360FD Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди плода.

H372 Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се 

експозиция.

H373 Може да причини увреждане на органите (централната нервна система, бъбреци) 

при продължителна или многократна експозиция (вдишване, поглъщане).

H400 Силно токсичен за водните организми.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUH201 Съдържа олово. Да не се използва върху повърхност, която евентуално може да се 

дъвче или смуче от деца.

Точен текст на H и EUH изречения (Номер и пълен текст)

Данните се базират на днешното състояние на нашите познания, но те не дават гаранция за свойствата 

на продуктите и не са основа за законни договорни отношения.

Допълнителни данни

(Данните за опасните вещества, влизащи в състава, са взети винаги от последната валидна 

таблицата с параметри за безопасност при работа, осигурена от поддоставчика.)
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