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SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

LOT

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen

Sveise- og loddemiddel, flytemiddel

1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbHSelskap:

Darmstadt

Im Tiefen See 45Gate:

D-64293 DarmstadtSted:

Telefon: +49 (0)6151 803-0

E-post: info@de.hbm.com

E-post (Utsteder): support@hbm.com

www.hbm.comInternet:

Customer Care Center CCC  +49 6151 803 0Opplysningsgivende område:

 +49(0)6131/192401.4. Nødtelefon:

SEKSJON 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farekategorier:

Akutt giftighet: Acute Tox. 2

Reproduksjonstoksisk: Repr. 1A

Giftvirkning på bestemte organer - gjentatt eksponering: STOT RE 1

Farlig for vannmiljøet: Aquatic Acute 1

Farlig for vannmiljøet: Aquatic Chronic 1

Fareutsagn:

Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.

Kan forårsake skade på (sentralnervesystemet, nyrer) ved langvarig eller gjentatt eksponering (innånding, 

svelging).

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2. Merkelementer

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Risikobestemmende komponent(er) for etikettering
Bly

Signalord: Fare

Piktogrammer:

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.

H373 Kan forårsake skade på (sentralnervesystemet, nyrer) ved langvarig eller gjentatt 

eksponering (innånding, svelging).

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Fareutsagn

Forsiktighetsutsagn

P201 Innhent særskilt instruks før bruk.
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P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P284 Åndedrettsvern skal benyttes.

EUH201 Inneholder bly. Må ikke brukes på gjenstander som barn vil kunne tygge eller suge på.

Særlig merking av visse preparater

Det foreligger ingen informasjoner.

2.3. Andre farer

SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Blandinger

Farlige komponenter

InnholdStoffnavnCAS-nr.

EF-nr. Index-nr. REACH-nr.

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

7440-31-5 Tinn 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

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

Andre opplysninger

Vær oppmerksom på: TRGS 505 (Bly.)

SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førsthjelpstiltak

Denne eryeugnisartikkelen inneholder farlige stoffer eller tilberedninger , som under normale eller fornuftigvis 

forutsebare bruksbetingelser skulle frisettes.

Generelt råd

Sørg for frisk luft. Oppsøk lege ved irritasjon av luftveiene.

Ved innånding

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. 

Etter kontakt med det smeltede produktet, må det impliserte hudområdet kjøles raskt med vann. 

Ikke dra det størkna produktet vekk fra huden.

Ved hudkontakt

Hvis produktet kommer i øynene, vask straks med åpent øyelokk med mye vann i minst 5 minutter. Konsulter 

etterpå øyelege.

Ved øyekontakt
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Skyll munnen straks og drikk etterpå rikelig vann. Fremkall oppkast, dersom vedkommende person er ved 

bevissthet. Tilkall medisinsk hjelp umiddelbart.

Ved svelging

4.2. Viktigste akutte symptomer/virkninger

Det foreligger ingen informasjoner.

4.3. Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling

Det foreligger ingen informasjoner.

SEKSJON 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slukkemidler

Ved brannslukking bruk sand, torr jord, slukningspulver eller skum. Bruk ikke vann.

Egnet slukkemiddel

Full vannstråle.

Uegnet slukkemiddel

5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen

Blyoksid. Gasser/damp, giftig.

Ventilasjonsuavhengig åndedrettsapparat og kjemikaliebestandig vernedress må brukes.

5.3. Forsiktighetsregler for brannmenn

Slå ned gasser/damper/tåke med vann i spredt stråle. Kontaminert slukningsvann må samles adskilt. Må ikke 

komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

Ytterligere råd

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer

Bruk personlig beskyttelsesutrustning. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Unngå støvutvikling. 

Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.
6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Må opptas mekanisk. Unngå støvutvikling. 

Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering.

6.3. Metoder og materialer for forurensning og opprensing

Det foreligger ingen informasjoner.

6.4. Referanse til andre seksjoner

SEKSJON 7: Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Ved åpen omgang/håndtering må man bruke anretning med lokalt avsug. 

Unngå innånding av støv.

Sikkert håndteringsråd

7.2. Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet

Oppbevares tørt. Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares innelåst. Må lagres på en plass som kun er 

tilgjengelig for autoriserte personer. Oppbevares på et godt ventilert sted.

Krav til lagringsområder og containere

Ikke lagre sammen med: Salpetersyre. 

Oppbevares kjolig og adskilt fra syrer.

Tekniske forhåndsregler/lageringsbetingelser

7.3. Spesielle sluttanvendelser

Det foreligger ingen informasjoner.
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SEKSJON 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametere

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære

fiber/cm³mg/m³ppmStoffnavnCAS-nr.

Gjennomsnittsv.-Kobber (røyk)7440-50-8 0,1

Gjennomsnittsv.-Sølv, metallstøv og røyk7440-22-4 0,1

8.2. Eksponeringskontroll

Ved åpen omgang/håndtering må man bruke anretning med lokalt avsug. 

Unngå innånding av støv.

Egnede tekniske styringskontrollmekanismer

Ta av tilsølte eller kontaminerte klær umiddelbart. 

Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttelsessalve. 

Vask hender og ansikt etter at arbeidet er slutt . 

Det må ikke spises eller drikkes under bruk. 

Unngå kontakt med øynene og hud.

Beskyttelse og hygienetiltak

Bruk vernehansker.

Håndvern

Bruk egnede verneklær.

Hudvern

Bruk egnet åndedrettsvern. (P1,P2)

Halvmaske eller kvartmaske: Maksimal brukskonsentrasjon for stoff med grenseverdier : P1-Filter opp til 4 

ganger grenseverdien; P2-Filter opp til 10 ganger grenseverdien; P3-Filter opp til 30 ganger grenseverdien.

Åndedrettsvern

lyse som sølv

fastTilstandsform:

Farge:

9.1. Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

ens: Harpiks.Lukt:

Testnorm

Tilstandsendringer

144 - 325 °CSmeltepunkt:

ikke oppdagetStartkokepunkt og kokeområde:

80 °CMykningspunkt:

ikke eksplosiv.

Eksplosive egenskaper

Damptrykk:

  (ved 28 °C)

3,7 x  0,0000000001 hPa

Tetthet (ved 20 °C): 7,3 - 11,3 g/cm³

9.2. Andre opplysninger
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Det foreligger ingen informasjoner.

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Det foreligger ingen informasjoner.

10.2. Kjemisk stabilitet

Det foreligger ingen informasjoner.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Det foreligger ingen informasjoner.

Termisk nedbrytning: None under normal use.

10.4. Forhold som skal unngås

Oksyderingsmidler, sterk. 

Syre, konsentrert

10.5. Ukompatible materialer

 Ved fordampning: : Blyoksid

10.6. Farlige spaltningsprodukter

SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Informasjon angående toksikologiske virkninger

Akutt forgiftning

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Det finnes ingen tekniske data for stoffet/preparatet.

ATEmix beregnet

ATE (som kan innhaleres aerosol) 0,063 mg/l

StoffnavnCAS-nr.

KildeArterDoseEksponeringsvei Metode

7439-92-1 Bly

som kan innhaleres 

aerosol

LC50 0,1 mg/l

7440-22-4 Sølv

RotteLD50 10000 

mg/kg
oral

Irritasjon- og etsevirkning

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Følsomme påvirkning

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Det finnes ingen tekniske data for stoffet/preparatet.

Kreftfremkallende, mutasjonsfremkallende eller giftige påvirkninger for forplantning

Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.

Skade på arvestoffet i kjønnsceller: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Kreftframkallende egenskaper: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Unngå kontakt under graviditet/amming.

Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Kan forårsake skade på (sentralnervesystemet, nyrer) ved langvarig eller gjentatt eksponering (innånding, 

svelging).

Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering
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Innåndingsfare

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Praktiske erfaringer

Overige iakttagelser

Irritasjon på huden:   

Irritasjonsvirkning i øyet:

SEKSJON 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

CAS-nr. Stoffnavn

[h] | [d]Giftighet i vann Dose KildeArter Metode

Bly7439-92-1

Akutt fiskegiftighet 96 hLC50 1,170 

mg/l

Oncorhynchus mykiss 

(Regnbueørret)

Akutt crustaceatoksitet 48 hEC50 0,596 

mg/l

Daphnia pulex 

(vannloppe)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Det foreligger ingen informasjoner.

12.3. Bioakkumulasjonspotensial

Det foreligger ingen informasjoner.

Det foreligger ingen informasjoner.

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Det foreligger ingen informasjoner.

Det foreligger ingen informasjoner.

12.6. Andre skadevirkninger

SEKSJON 13: Instrukser om disponering

13.1. Metoder for behandling av avfall

Avfallsbehandling

Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.

Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter

170407 Avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder overskuddsmasse fra forurensede byggeplasser); 

Metaller (herunder legeringer); Metaller i blanding

Ikke kontaminerte og resttomte emballasjer kan bli tilført en gjenutnytting.

Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel

SEKSJON 14: Transportopplysninger

Land transport (ADR/RID)

14.1. UN-nr.: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.14.2. Forsendelsesnavn:

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.14.3. Fraktfareklasse:

14.4. Emballasjegruppe: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

Skipstransport innenlands (ADN)

14.1. UN-nr.: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.2. Forsendelsesnavn: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.
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14.3. Fraktfareklasse: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.4. Emballasjegruppe: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

Sjøtransport (IMDG)

14.1. UN-nr.: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.14.2. Forsendelsesnavn:

14.3. Fraktfareklasse: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.4. Emballasjegruppe: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-nr.: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.14.2. Forsendelsesnavn:

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.14.3. Fraktfareklasse:

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.14.4. Emballasjegruppe:

14.5. Miljøfarer

jaMILJØFARLIG: 

No information available.Risikoutløser:

14.6. Spesielle forholdsregler for brukere

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.7. Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

SEKSJON 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1. Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen

EU-forskrifter

Innskrenkning av bruk (REACH, vedlegg XVII):

Innføring 63: Bly

Nasjonal forskrifter

Pass på å begrense arbeidet for ungdommer i henhold til 

arbeidervernloven for ungdom (94/33/EF). Pass på å begrense arbeidet 

for gravide og for ammende mødre etter mødrevernretningslinjene 

(92/85/EØF). Pass på å begrense arbeidet for kvinner i fruktbar alder.

Sysselsettelsebegrensning:

2 - fare for vannetVannforurensende-klasse (D):

15.2. Stoffsikkerhetsbedømmelse

For dette stoffet ble ingen stoffsikkerhetsbedømmelse gjennomført.

SEKSJON 16: Andre opplysninger

Forandringer

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): 14.

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.

H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H373 Kan forårsake skade på (sentralnervesystemet, nyrer) ved langvarig eller gjentatt 

eksponering (innånding, svelging).

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH201 Inneholder bly. Må ikke brukes på gjenstander som barn vil kunne tygge eller suge på.

Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)
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Informasjonen er basert på vårt nåværende kunnskapsnivå. Den gir imidlertid ingen garantier for 

produktegenskaper og etablerer ingen kontraktsmessige juridiske rettigheter.

Utfyllende opplysninger

(All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.)
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