
pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Saugos duomenų lapas
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Patikrinimo data: 01.11.2017 

LOT

Puslapis 1 iš 8

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

LOT

1.1. Produkto identifikatorius

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Medžiagos ar mišinio paskirtis

Suvirinimo ir litavimo priemonė, skiediklis

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbHĮmonė:

Darmstadt

Im Tiefen See 45Adresas:

D-64293 DarmstadtMiestas:

Telefonas: +49 (0)6151 803-0

El. paštas: info@de.hbm.com

El. paštas (Asmuo pasiteirauti): support@hbm.com

www.hbm.comInternet:

Customer Care Center CCC  +49 6151 803 0Atsakingas skyrius:

 +49(0)6131/192401.4. Pagalbos telefono numeris:

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Pavojingumo kategorijos:

Ūmus toksiškumas: Acute Tox. 2

Toksinis poveikis reprodukcijai: Repr. 1A

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis): STOT RE 1

Pavojinga vandens aplinkai: Aquatic Acute 1

Pavojinga vandens aplinkai: Aquatic Chronic 1

Teiginiai apie pavojų:

Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

Gali pakenkti organams (centrinė nervų sistema, inkstai), jeigu medžiaga veikia ilgai arba dažnai (įkvėpimas, 

nurijimas).

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2. Ženklinimo elementai

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje
Plomb

Signalinis žodis: Pavojinga

Piktogramos:

H360FD Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

H373 Gali pakenkti organams (centrinė nervų sistema, inkstai), jeigu medžiaga veikia ilgai arba 

dažnai (įkvėpimas, nurijimas).

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojingumo frazės

Atsargumo frazės

P201 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
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P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos 

priemones.

P284 Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

EUH201 Sudėtyje yra švino. Nenaudoti paviršiams, kurie gali būti vaikų kramtomi arba čiulpiami.

Tam tikrų mišinių specialus ženklinimas

Nėra informacijos.

2.3. Kiti pavojai

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi komponentai

DalisCheminės PavojausCAS Nr.

EB Nr. Indekso Nr. REACH Nr.

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

7440-31-5 Alavas 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 Sidabras 0-5%

231-131-3

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

231-159-6

H ir EUH frazių formuluotė: žr. 16 skirsnyje.

Kiti duomenys

Atkreipkite dėmesį: TRGS 505 (Švinas.)

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Šio gaminio sudėtyje yra pavojingų medžiagų ar preparatų, kurie normaliomis ar protingai numatytomis 

naudojimo sąlygomis turėtų būti išskirti.

Bendrieji nurodymai

Įleiskite gryno oro. Sudirginus kvėpavimo takus, kreipkitės į gydytoją.

Įkvėpus

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vanduo ir muilas. 

Po kontakto su ištirpusiu produktu pažeistas odos vietas greitai atšaldykite vandeniu. 

Sukietėjusio produkto nenuplėškite nuo odos.

Patekus ant odos

Produktui patekus į akis, iš karto atmerkę akių vokus bent 5 minutes skalaukite dideliu kiekiu vandens. Po to 

Patekus į akis
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pasikonsultuokite su oftalmologu.

Nedelsdami išskalaukite burną ir išgerkite daug vandens. Jei nukentėjusysis neprarado sąmonės, sukelkite 

vėmimą. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Prarijus

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nėra informacijos.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra informacijos.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Gaisrui gesinti naudoti smėlį, gruntą, miltelius ar putas. Nenaudoti vandens.

Tinkamos gesinimo priemonės

Stipri vandens srovė.

Netinkamos gesinimo priemonės

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Švino oksidai. Dujos/garai, nuodingas.

Dėvėkite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą ir apsauginį kombinezoną nuo chemikalų.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Dujas/garus/rūką nusodinkite vandens patranka. Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai. 

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis.

Papildomi nurodymai

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Naudokite asmeninę apsauginę įrangą. Įveskite gerą vėdinimą. Venkite dulkių susidarymo. 

Neįkvėpti dulkių. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis.
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Surinkite mechaniškai. Venkite dulkių susidarymo. 

Adsorbuotą medžiagą išmeskite pagal skyrių "Išmetimas".

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Nėra informacijos.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudojant atvirą naudokite įrenginį su vietiniu išsiurbimu. 

Neįkvėpti dulkių.

Saugaus naudojimo rekomendacijos

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Pakuotę laikyti sausoje vietoje. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Laikykite užrakintą. Laikykite tik įgaliotiems 

asmenims prieinamoje vietoje. Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

Nelaikykite kartu su: Azoto rūgštis. 

Laikyti vėsioje vietoje atokiau nuo rūgštys.

Patarimai dėl sandėliavimo

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)
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Nėra informacijos.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

8.2. Poveikio kontrolė

Naudojant atvirą naudokite įrenginį su vietiniu išsiurbimu. 

Neįkvėpti dulkių.

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Nedelsiant nusivilkti užterštus, įmirkusius drabužius. 

Odos profilaktika ištepant ją apsauginiu kremu. 

Baigę darbą nusiplaukite rankas ir veidą. 

Naudojant nevalgyti ir negerti. 

Venkite kontakto su akimis ir oda.

Saugos ir higienos priemonės

Mūvėti apsaugines pirštines.

Rankų apsauga

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

Odos apsauga

Naudokite tinkamą kvėpavimo organų apsaugą. (P1,P2)

Puskaukė arba ketvirtinė kaukė: maksimali naudojimo koncentracija medžiagoms su ribinėmis vertėmis: P1 

filtras iki maks. 4 k. did. ribinės vertės; P2 filtras iki maks. 10 k. did. ribinės vertės; P3 filtras maks. iki 30 k. did. 

ribinės vertės.

Kvėpavimo sistemos apsauga

šviesus sidabrinis

kietasAgregatinė būsena:

Spalva:

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

po/pagal: derva.Kvapas:

Bandymo metodų 

standartai

Būklės pokyčiai

144 - 325 °CLydimosi temperatūra:

neapibrėžtasPradinė virimo temperatūra ir virimo 

temperatūros intervalas:

80 °CSuminkštėjimo temperatūra:

ne sprogstamoji.

Sprogumo savybės

Garų slėgis:

  (temperatūroje 28 °C)

3,7 x  0,0000000001 hPa

Tankis (temperatūroje 20 °C): 7,3 - 11,3 g/cm³

9.2. Kita informacija

Nėra informacijos.
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10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Nėra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Nėra informacijos.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra informacijos.

Terminis skilimas: None under normal use.

10.4. Vengtinos sąlygos

Oksidatorius, stiprus. 

Rūgštis, koncentruotas

10.5. Nesuderinamos medžiagos

 Garuojant: : Švino oksidas

10.6. Pavojingi skilimo produktai

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Paties preparato (mišinio) duomenų nėra.

ATEmix apskaičiuota

ATE (įkvėpiamas aerozolis) 0,063 mg/l

Cheminės PavojausCAS Nr.

ŠaltinisRūšisDozėEkspozicijos kelias Metodas

7439-92-1 Plomb

įkvėpiamas aerozolis LC50 0,1 mg/l

7440-22-4 Sidabras

ŽiurkėLD50 10000 

mg/kg
oralinis

Dirginimą ir ėsdinimą

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Jautrinantis poveikis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Paties preparato (mišinio) duomenų nėra.

Kancerogeninis, paveldimąsias savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdantis poveikis

Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Vengti kontakto nėštumo metu/maitinant krūtimi.

STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Gali pakenkti organams (centrinė nervų sistema, inkstai), jeigu medžiaga veikia ilgai arba dažnai (įkvėpimas, 

nurijimas).

STOT (kartotinis poveikis)

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
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Praktinė patirtis

Kitos pastabos

Dirginantis poveikis odai:   

Dirginantis poveikis akims:

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

CAS Nr. Cheminės Pavojaus

[h] | [d]Toksiškumas vandens 

aplinkai

Dozė ŠaltinisRūšis Metodas

Plomb7439-92-1

Ūmus toksiškumas 

žuvims

96 hLC50 1,170 

mg/l

Oncorhynchus mykiss 

(Vaivorykštinis 

upėtakis)

Ūmus toksiškumas 

crustacea

48 hEC50 0,596 

mg/l

Daphnia pulex 

(vandens blusa)

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Nėra informacijos.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra informacijos.

Nėra informacijos.

12.4. Judumas dirvožemyje

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra informacijos.

Nėra informacijos.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Šalinimo aplinkybės

Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

170407 STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ); 

metalai (įskaitant jų lydinius); metalų mišiniai

Neužterštos ir visiškai tuščios pakuotės gali būti utilizuotos.

Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 

(-s):

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

Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.
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14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 

(-s):

No dangerous good in sense of this transport regulation.

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

Jūrų transportas (IMDG)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 

(-s):

No dangerous good in sense of this transport regulation.

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

Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 

(-s):

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

14.5. Pavojus aplinkai

taipPAVOJINGA APLINKAI: 

No information available.Pavojaus sukėlėjas(ai):

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

No dangerous good in sense of this transport regulation.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES norminė informacija

Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):

Įrašas 63: Plomb

Nacionaliniai normatyvai

Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus pagal direktyvą 94/33/EB dėl 

dirbančio jaunimo apsaugos. Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus 

pagal ES Direktyvą 92/85 EEB “Dėl priemonių nėščių, pagimdžiusių ir 

krūtimi maitinančių moterų saugai bei sveikatos apsaugai darbo vietoje 

pagerinti”. Atkreipkite dėmesį į gimdyminio amžiaus moterų užimtumo 

apribojimus.

Darbinimo apribojimas:

2 - pavojingas vandeniuiPavojingumo vandeniui klasė (D):

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatliktas šios medžiagos saugos įvertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija
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Pakeitimai

Šiame saugos duomenų duomenų lape yra ankstesnio lapo varianto šio (-ių) skyriaus (-ių) pakeitimų: 14.

H360FD Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

H373 Gali pakenkti organams (centrinė nervų sistema, inkstai), jeigu medžiaga veikia ilgai arba 

dažnai (įkvėpimas, nurijimas).

H400 Labai toksiška vandens organizmams.

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

EUH201 Sudėtyje yra švino. Nenaudoti paviršiams, kurie gali būti vaikų kramtomi arba čiulpiami.

H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)

Informacija yra pagrįsta dabartinėmis mūsų žiniomis. Tačiau ji neužtikrina produkto savybių ir nesudaro jokių 

sutartinių juridinių teisių.

Kita informacija

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų 

paskutinio tiekėjo)
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