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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

LOT

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet eller blandingen

Svejse- og loddemiddel, flusmiddel

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbHVirksomhed:

Darmstadt

Im Tiefen See 45Gade:

D-64293 DarmstadtBy:

Telefon: +49 (0)6151 803-0

E-mail: info@de.hbm.com

E-mail (Kontaktperson): support@hbm.com

www.hbm.comInternet:

Customer Care Center CCC  +49 6151 803 0Informationsgivende afdeling:

 +49(0)6131/192401.4. Nødtelefon:

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farekategorier:

Akut toksicitet: Acute Tox. 2

Reproduktionstoksicitet: Repr. 1A

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering: STOT RE 1

Farlig for vandmiljøet: Aquatic Acute 1

Farlig for vandmiljøet: Aquatic Chronic 1

Risikosætninger:

Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.

Kan forårsage skade på organer (centralnervesystemet, nyrer) ved længerevarende eller gentagen 

eksponering (indånding, indtagelse).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

2.2. Mærkningselementer

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farebestemmende komponent(er) for etikettering
Bly

Signalord: Fare

Piktogrammer:

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.

H373 Kan forårsage skade på organer (centralnervesystemet, nyrer) ved længerevarende eller 

gentagen eksponering (indånding, indtagelse).

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Faresætninger

Sikkerhedssætninger

P201 Indhent særlige anvisninger før brug.
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P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P284 Anvend åndedrætsværn.

EUH201 Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på.

Særlig mærkning af visse blandinger

Der foreligger ingen oplysninger.

2.3. Andre farer

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Farlige komponenter

MængdeKemisk betegnelseCAS-nr.

EF-nr. Indeksnr. REACH-nr.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

7440-31-5 Tin 2-75%

231-141-8

7439-92-1 Bly 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 Sølv 0-5%

231-131-3

7440-50-8 Kobber - 0-2,5%

231-159-6

Den fulde ordlyd af H- og EUH-sætningerne kan findes i PUNKT 16.

Andre informationer

Bemærk: TRGS 505 (Bly.)

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Dette produkt indeholder farlige stoffer eller forbindelser , som frigøres under normale eller på fornuftig vis 

forudseelige brugsbetingelser.

Generelt råd

Sørg for frisk luft. Kontakt læge ved irritation af åndedrætsorganerne.

Hvis det indåndes

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. 

Efter kontakt med det smeltede produkt køl da hurtigt den berørte del af huden med vand. 

Træk ikke det hærde produkt af huden.

I tilfælde af hudkontakt

I tilfalde af at produktet lander i øjnene skylles omgående med rigeligt vand i mindst 5 minutter. Konsulter 

derefter øjenlæge.

I tilfælde af øjenkontakt
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Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand. Fremkald opkastning, når personen er ved bevidsthed. Skaf 

omgående lægehjælp.

Ved indtagelse

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der foreligger ingen oplysninger.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Brug sand, tør jord, slukningspulver eller skum ved brandslukning. Brug ikke vand.

Egnede slukningsmidler

Hel vandstråle.

Uegnede slukningsmidler

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Blyoxider. Gasser/pampe, giftig.

Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Gas/dampe/tåge slås ned med vandstråle. Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Må ikke kommes i 

kloakafløb eller vandløb.

Andre informationer

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personlig beskyttelsesudrustning. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Undgå udvikling af støv. 

Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Skal optages mekanisk. Undgå udvikling af støv. 

Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse .

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Der foreligger ingen oplysninger.

6.4. Henvisning til andre punkter

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Ved åben omgang skal der anvendes indretninger med lokal udsugning . 

Undgå indånding af støv.

Sikkerhedsinformation

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Emballagen skal opbevares tørt. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares under lås. Lagres på et sted, 

hvor kun autoriseret personale har adgang. Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser

Må ikke lagres sammen med: Salpetersyre. 

Opbevares køligt og adskilt fra syrer.

Samlagringshenvisninger

7.3. Særlige anvendelser

Der foreligger ingen oplysninger.
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for luftforurening

Kategorifib/cm³mg/m³ppmStof/materialeCAS-nr. Kilde

Gennemsnit 8 h-Bly, pulver og støv7439-92-1 0,05

Gennemsnit 8 h-Kobber, pulver og støv7440-50-8 1,0

Gennemsnit 8 h-Sølv, pulver og støv7440-22-4 0,01

8.2. Eksponeringskontrol

Ved åben omgang skal der anvendes indretninger med lokal udsugning . 

Undgå indånding af støv.

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Tag straks snavset, vædet tøj af. 

Forebyggende beskyttelse af huden med beskyttelsessalve til huden. 

Vask hænder og ansigt efter endt arbejde. 

Der må ikke spises eller drikkes under brugen. 

Undgå kontakt med øjne og hud.

Hygiejniske foranstaltninger

Bær beskyttelseshandsker.

Håndværn

Brug særligt arbejdstøj.

Hudværn

Brug egnet åndedrætsbeskyttelse (P1,P2)

Halvmaske eller kvartmaske: Maksimal anvendelseskoncentration for stoffer med grænseværdier : P1-filter til 

maks. 4 gange grænseværdien; P2-filter til maks. 10 gange grænseværdien; P3-filter til maks. 30 gange 

grænseværdien.

Åndedrætsværn

lys sølvagtig

fastTilstandsform:

Farve:

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

af: harpiks.Lugt:

Metode

Tilstand-ændringer

144 - 325 °CSmeltepunkt:

ikke oplystBegyndelseskogepunkt og 

kogepunktsinterval:

80 °CBlødgørelsespunkt:

ikke eksplosiv.

Eksplosive egenskaber
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Damptryk:

  (ved 28 °C)

3,7 x  0,0000000001 hPa

Relativ massefylde (ved 20 °C): 7,3 - 11,3 g/cm³

9.2. Andre oplysninger

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Der foreligger ingen oplysninger.

10.2. Kemisk stabilitet

Der foreligger ingen oplysninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der foreligger ingen oplysninger.

Termisk nedbrydning: None under normal use.

10.4. Forhold, der skal undgås

Oxidationsmidler, stærk. 

Syre, koncentreret

10.5. Materialer, der skal undgås

 Ved fordampning: : Blyoxid

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen.

ATEmix beregnet

ATE (inhalativ aerosol) 0,063 mg/l

Kemisk betegnelseCAS-nr.

KildeArterDoseEksponeringsvej Metode

7439-92-1 Bly

inhalativ aerosol LC50 0,1 mg/l

7440-22-4 Sølv

RotteLD50 10000 

mg/kg
oral

Irriterende og ætsende virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sensibiliserende virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen.

Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.

Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at 

være opfyldt.

Carcinogenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 

opfyldt.

Undgå kontakt under graviditet/amning.
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Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kan forårsage skade på organer (centralnervesystemet, nyrer) ved længerevarende eller gentagen 

eksponering (indånding, indtagelse).

Gentagne STOT-eksponeringer

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Praktiske erfaringer

Andre iagttagelser

Irritationsvirkning på huden:   

Virker irriterende i øjnene.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

CAS-nr. Kemisk betegnelse

[h] | [d]Giftig i vand Dose KildeArter Metode

Bly7439-92-1

Akut fiske giftighed 96 hLC50 1,170 

mg/l

Oncorhynchus mykiss 

(Regnbueørred)

Akut crustaceatoxicitet 48 hEC50 0,596 

mg/l

Daphnia pulex 

(vandloppe)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen oplysninger.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Der foreligger ingen oplysninger.

Der foreligger ingen oplysninger.

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Der foreligger ingen oplysninger.

Der foreligger ingen oplysninger.

12.6. Andre negative virkninger

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse

Destrueres efter gældende bestemmelser.

Affaldsnummer - overskud

170407 BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD FRA FORURENEDE 

GRUNDE); Metaller (og legeringer heraf); Blandet metal

Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed.

Bortskaffelse af forurenet emballage

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. FN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):
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Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Indenrigsskibstransport (ADN)

14.1. FN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Skibstransport (IMDG)

14.1. FN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. FN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.4. Emballagegruppe:

14.5. Miljøfarer

jaMILJØFARLIGT: 

No information available.Fareudløse:

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed 

og miljø

EU oplysninger om regulering

Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):

Indskrivning 63: Bly

National regulativ information

Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om 

beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF). Iagttag 

beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af 

arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer 

(92/85/EØF). Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger mht. kvinder i den 

fødedygtige alder.

Beschæftigelsesbegrænsning:

2 - VandforurenendeVandforurenende-klasse (D):

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke gennemført nogen sikkerhedsvurdering af dette stof.
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PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer

Dette dataark indeholder ændringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 14.

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H373 Kan forårsage skade på organer (centralnervesystemet, nyrer) ved længerevarende eller 

gentagen eksponering (indånding, indtagelse).

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

EUH201 Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på.

Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

Informationen er baseret på vores aktuelle vidensniveau. Den giver dog ingen tilsagn om produktegenskaber 

og fastslår ingen kontraktmæssige juridiske rettigheder.

Yderligere information

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens 

sikkerhedsdatablad.)
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