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1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

LOT

1.1. Tootetähis

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine/segu kasutusala

Keevitus- ja jootevahendid, voolamist parandav lisand

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbHFirma nimi:

Darmstadt

Im Tiefen See 45Tänav:

D-64293 DarmstadtKoht:

Telefon: +49 (0)6151 803-0

E-kiri: info@de.hbm.com

E-kiri (Kontaktisik): support@hbm.com

www.hbm.comInternet:

Customer Care Center CCC  +49 6151 803 0Teavet annab:

 +49(0)6131/192401.4. Hädaabitelefoninumber:

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Määrus (EÜ) nr 1272/2008

Ohu kategooriad:

Äge mürgisus: Acute Tox. 2

Reproduktiivtoksilisus: Repr. 1A

Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude: STOT RE 1

Ohtlik vesikeskkonnale: Aquatic Acute 1

Ohtlik vesikeskkonnale: Aquatic Chronic 1

Ohulaused:

Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet.

Võib põhjustada pikaajalisel või korduval kokkupuutel (kesknärvisüsteem, neerud) kahjustusi (sissehingamine, 

allaneelamine).

Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

2.2. Märgistuselemendid

Määrus (EÜ) nr 1272/2008

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märgistusel loetletud
Plomb

Piktogrammid: Ettevaatust

Tunnussõna:

H360FD Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet.

H373 Võib põhjustada pikaajalisel või korduval kokkupuutel (kesknärvisüsteem, neerud) 

kahjustusi (sissehingamine, allaneelamine).

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Ohulaused

Hoiatuslaused

P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
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P260 Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.

P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P284 Kanda hingamisteede kaitsevahendit.

EUH201 Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda.

Teatud toodete erandlik märgistamine

Teave puudub.

2.3. Muud ohud

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Ohtlikud koostisosad

OsaNimetusCASi nr

EÜ nr Indeksi nr REACH nr

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

7440-31-5 Tina 2-75%

231-141-8

7439-92-1 Plomb 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 Hõbe 0-5%

231-131-3

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

231-159-6

Vastavalt H- ja EUH-lausetele: vaata lõiku 16.

Lisateave

Silmas tuleb pidada: TRGS 505 (Plii.)

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Antud toode sisaldab ohtlikke aineid või valmistisi, mis peavad tavalistel või ette nähtavatel kasutustingimustel 

vabanema.

Üldine teave

Tagada värske õhu juurdevool. Hingamisteede ärrituse korral pöörduda arsti poole.

Sissehingamisel

Nahale sattumisel pesta koheselt rohke Vesi ja seep. 

Pärast kokkupuudet sulanud tootega tuleb kahjustatud nahapiirkonda kiiresti veega jahutada. 

Tahkunud toodet ei tohi nahalt tõmbamise teel eemaldada.

Kokkupuutel nahaga

Silma sattumisel loputada avatud laugudega silmi kohe vähemalt 5 minutit rohke veega. Pidada nõu 

silmaarstiga.

Silma sattumisel
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Loputada kohe suud ja juua rohkelt vett. Kui kannatanu on teadvusel, kutsuda esile oksendamine. Pöörduda 

koheselt arsti poole.

Allaneelamisel

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Teave puudub.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Teave puudub.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Tulekahju korral kasutada liiva, mulda, kustutuspulbrit või vahtu. Vett mitte kasutada.

Sobivad kustutusvahendid

Tugev veejuga.

Sobimatud kustutusvahendid

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Pliioksiid. Gaasid/aurud, mürgine.

Kanda väliskeskkonnast isoleerivat hingamisaparaati ja kemikaalikindlat kaitseülikonda.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Gaasid/aurud/udu summutada pihustatava veega. Saastunud kustutusvesi koguda eraldi. Vältida 

kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist.

Lisateave

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

kasutada isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida tolmu teket. 

Vältida tolmu sissehingamist. Vältida nahale, silma ja riietele sattumist.

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist.
6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Koguda mehaaniliselt. Vältida tolmu teket. 

Kogutud materjal käidelda vastavalt peatükile Jäätmekäitlus.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Teave puudub.

6.4. Viited muudele jagudele

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Aine käitlemisel lahtistes süsteemides kasutada lokaalse väljatõmbeventilatsiooniga varustatud seadmeid. 

Vältida tolmu sissehingamist.

Teave kemikaali ohutu käitlemise kohta

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida pakend kuivana. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida lukustatult. Hoida ainult volitatud isikutele 

ligipääsetavas kohas. Hoida pakend hästi ventileeritavas kohas.

Nõuded hoiuruumidele ja mahutitele

Mitte hoida koos: Salpeeterhape. 

Hoida jahedas, eraldi happed.

Teave kemikaalide koosladustamise kohta

7.3. Erikasutus

Teave puudub.
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8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

Kategooriakiudu/ 

cm³

mg/m³ppmAineCASi nr Allikas

8 h-Hõbe, metall7440-22-4 0,1

8 h-Plii (metall) - peentolm7439-92-1 0,05

8 h-Vask (metall) - kogu tolm7440-50-8 1

8.2. Kokkupuute ohjamine

Aine käitlemisel lahtistes süsteemides kasutada lokaalse väljatõmbeventilatsiooniga varustatud seadmeid. 

Vältida tolmu sissehingamist.

Asjakohane tehniline kontroll

Määrdunud, kemikaalist läbiimbunud riietus koheselt seljast võtta. 

Ennetav nahakaitse nahakaitsesalvi abil. 

Pärast töö lõpetamist pesta käsi ja nägu. 

Käitlemisel söömine ja joomine keelatud. 

Vältida silma ja nahale sattumist.

Kaitse- ja hügieenimeetmed

Kanda kaitsekindaid.

Käte kaitse

Kanda sobivat kaitseriietust.

Naha kaitse

Kasutada sobivat hingamiselundite kaitsevahendit. (P1,P2)

Poolmask või veerandmask: ainete maksimaalne kasutuskontsentratsioon kokkupuutepiiridega: P1-filter 

maksimaalselt kuni 4-kordne piirväärtus; P2-filter maksimaalselt kuni 10-kordne piirväärtus; P3 maksimaalselt 

kuni 30-kordne piirväärtus.

Hingamisteede kaitse

hele hõbedane

tahkeAgregaatolek:

Värvus:

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

sarnane: vaik.Lõhn:

Testimisnorm

Aine oleku muutused

144 - 325 °CSulamispunkt:

määramataKeemise algpunkt ja keemisvahemik:

80 °CPehmenemispunkt:

mitte plahvatusohtlik.

Plahvatavus
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Aururõhk:

  (28 °C juures)

3,7 x  0,0000000001 hPa

Tihedus (20 °Cjuures): 7,3 - 11,3 g/cm³

9.2. Muu teave

Teave puudub.

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Teave puudub.

10.2. Keemiline stabiilsus

Teave puudub.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Teave puudub.

Termiline lagunemine: None under normal use.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Oksüdeerivad ained, tugev. 

Hape, kontsentreeritud

10.5. Kokkusobimatud materjalid

 Aurustumisel: : Pliioksiid

10.6. Ohtlikud lagusaadused

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Akuutne toksilisus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Valmistise/segu enda kohta puuduvad andmed.

ETAmix arvestatud

ATE (inhalatsiooniline aerosool) 0,063 mg/l

NimetusCASi nr

AllikasLiigidDoosKokkupuute viis Meetod

7439-92-1 Plomb

inhalatsiooniline 

aerosool

LC50 0,1 mg/l

7440-22-4 Hõbe

RottLD50 10000 

mg/kg
oraalne

Ärritavus ja söövitavus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sensibiliseeriv toime

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Valmistise/segu enda kohta puuduvad andmed.

Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavad toimed

Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet.

Mutageensus sugurakkudele: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Vältida kokkupuudet raseduse/imetamise ajal.
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Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Võib põhjustada pikaajalisel või korduval kokkupuutel (kesknärvisüsteem, neerud) kahjustusi (sissehingamine, 

allaneelamine).

Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Hingamiskahjustus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Praktikal põhinevad kogemused

Muud tähelepanekud

Nahaärritus:   

Silmaärritus:

12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

CASi nr Nimetus

[h] | [d]Toksilisus veele Doos AllikasLiigid Meetod

Plomb7439-92-1

Äge mürgisus kaladel 96 hLC50 1,170 

mg/l

Oncorhynchus mykiss 

(Vikerforell)

Äge mürgisus 

crustacea

48 hEC50 0,596 

mg/l

Daphnia pulex 

(vesikirp)

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Teave puudub.

12.3. Bioakumulatsioon

Teave puudub.

Teave puudub.

12.4. Liikuvus pinnases

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste 

hindamine

Teave puudub.

Teave puudub.

12.6. Muud kahjulikud mõjud

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jäätmete arvestus

Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.

Jäätmekood: toode

170407 EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT (SH SAASTUNUD MAA-ALADELT EEMALDATUD PINNAS); 

Metallid (sh nende sulamid); Metallisegud

Mittesaastunud ja täielikult tühjendatud pakendeid saab taaskasutada.

Puhastamata pakendite käitlus ja soovitatavad puhastusvahendid

14. JAGU. Veonõuded

Maismaaveod (ADR/RID)

14.1. ÜRO number: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:
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No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Transpordi ohuklass(id):

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

Veod siseveekogudel (ADN)

14.1. ÜRO number: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Transpordi ohuklass(id): No dangerous good in sense of this transport regulation.

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

Mereveod (IMDG)

14.1. ÜRO number: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

14.3. Transpordi ohuklass(id): No dangerous good in sense of this transport regulation.

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

Õhuveo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. ÜRO number: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Transpordi ohuklass(id):

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

14.5. Keskkonnaohud

jahKESKKONNAOHTLIK: 

No information available.Ohtu põhjustav aine:

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga

No dangerous good in sense of this transport regulation.

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

EL reguleerivad õigusaktid

Kasutamise piirangud (REACH, XVII lisa):

Sisend 63: Plomb

Riiklikud õigusaktid

Järgida töötamise piiranguid vastavalt noorte töökaitse direktiivile 

(94/33/EÜ). Järgida piiranguid rasedate ja rinnaga toitvate emade 

töötamise osas vastavalt direktiivile 92/85/EMÜ raseduse, hiljuti 

sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu 

parandamise meetmete kehtestamise kohta. Järgida piiranguid 

sünnitusealiste naiste töötamise osas.

Töölerakendamise piirang:

2 - vettohustavVett reostav (Saksamaa):

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selle aine osas ei ole ainete ohutuse hindamist läbi viidud.

16. JAGU. Muu teave

Muudatused

Need andmed sisaldavad muudatusi võrreldes eelmiste versioonidega osas(osades): 14.
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H360FD Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet.

H372 Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.

H373 Võib põhjustada pikaajalisel või korduval kokkupuutel (kesknärvisüsteem, neerud) 

kahjustusi (sissehingamine, allaneelamine).

H400 Väga mürgine veeorganismidele.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH201 Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda.

Vastavalt H- ja EUH-lausetele (Number ja täistekst)

Andmed tuginevad praegusel teadmiste tasemel. Sellele vaatamata ei anna need tagatist toote omaduste 

kohta ega tekita õiguslikult siduvaid kohustusi.

Lisateave

(Andmed ohtlike koostisosade kohta on alati võetud eeltarnija viimati kehtinud ohutuskaardilt.)
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