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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

LOT

1.1 Produktbeteckning

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen

Svets- och lödmedel, flytmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbHLeverantör:

Darmstadt

Im Tiefen See 45Gatuadress:

D-64293 DarmstadtStad:

Telefon: +49 (0)6151 803-0

E-post: info@de.hbm.com

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

www.hbm.comInternet:

Customer Care Center CCC  +49 6151 803 0Ansvarig avdelning:

 +49(0)6131/192401.4 Telefonnummer för 

nödsituationer:

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008

Farlighetskategorier:

Akut toxicitet: Acute Tox. 2

Reproduktionstoxicitet: Repr. 1A

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering: STOT RE 1

Farligt för vattenmiljön: Aquatic Acute 1

Farligt för vattenmiljön: Aquatic Chronic 1

Faroangivelser:

Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.

Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet, njurar) genom lång eller upprepad exponering (inandning, 

förtäring).

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter .

2.2 Märkningsuppgifter

Förordning (EG) nr 1272/2008

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten
Bly

Signalord: Fara

Piktogram:

H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.

H373 Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet, njurar) genom lång eller upprepad 

exponering (inandning, förtäring).

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter .

Faroangivelser
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Skyddsangivelser

P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.

P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P284 Använd andningsskydd.

EUH201 Innehåller bly. Bör inte användas på ytor där barn kan komma åt att tugga eller suga.

Särskild märkning av vissa blandningar

Ingen information tillgänglig.

2.3 Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Mängd/haltKemiskt namnCAS nr

EG nr Index nr REACH nr

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

7440-31-5 Tenn 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 Silver 0-5%

231-131-3

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

231-159-6

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

Ytterligare information

Att lägga märke till: TRGS 505 (Bly.)

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Den här produkten innehåller farliga ämnen eller tillberedningar, som ska frisläppas under normala eller 

förnuftigtvist förutsebara användningsomständigheter.

Generell rekommendation

Sörj för frisk luft. Kontakta läkare vid irritation av luftvägar.

Vid inandning

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål . 

Efter kontakt med smält produkt kyls drabbade hudpartier snabbt med kallt vatten. 

Skala inte stelnad produkt från huden.

Vid hudkontakt
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I fall produkten hamnar i ögonen spolas genast vid öppet ögonlock i minst 5 minuter. Konsultera därefter 

ögonläkare.

Vid ögonkontakt

Skölj munnen omedelbart efteråt och drick rikligt med vatten. Framkalla kräkningar när offret är vid 

medvetande. Konsultera läkare omedelbart.

Vid nedsväjning

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen information tillgänglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Vid brandsläckning använd sand, torr jord, släckningspulver eller skum. Använd aldrig vatten.

Lämpliga släckmedel

Full vattenstråle.

Olämpliga släckmedel

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Blyoxider. Gaser/ångor, giftigt.

Använd inbyggd andningsapparat och skyddsklädsel mot kemikalier.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Håll ned gaser/ångor/dimma med vattenstråle. Kontaminerat släckningsvatten samlas separat. Släpp inte ut i 

ytvatten eller avlopp.

Övrig information

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd personlig skyddsutrustning. Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik dammbildning. 

Undvik inandning av damm. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.
6.2 Miljöskyddsåtgärder

Tag upp mekaniskt. Undvik dammbildning. 

Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall .

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Ingen information tillgänglig.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Vid öppen hantering skall anordningar med lokal utsugning användas . 

Undvik inandning av damm.

Rekommendation för säker hantering

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förpackningen förvaras torrt. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras i låst utrymme. Lagras på ett ställe 

där bara auktoriserade personer har tillträde. Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Lagras ej tillsammans med: Salpetersyra. 

Information om gemensam lagerhållning
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Förvaras svalt och åtskilt från syror.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 2015:7)

Kategorif/cm³mg/m³ppmÄmneCAS nr

NGV (8 h)-Bly - respirabelt damm7439-92-1 0,05

NGV (8 h)-Koppar - totaldamm7440-50-8 1

NGV (8 h)-Silver - totaldamm7440-22-4 0,1

NGV (8 h)-Tenn - inhalerbart damm7440-31-5 2

8.2 Begränsning av exponeringen

Vid öppen hantering skall anordningar med lokal utsugning användas . 

Undvik inandning av damm.

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart. 

Förebyggande hudskydd genom hudskyddssalva. 

Efter avslutad arbete tvättas händerna och ansiktet. 

Ät inte eller drick inte under hanteringen. 

Undvik kontakt med ögon och hud.

Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien

Använd skyddshandskar.

Handskar

Använd lämpliga skyddskläder.

Hudskydd

Använd lämpligt andningsskydd. (P1,P2)

Halvtäckande ansiktsmask eller kvartsmask: maximal användningskoncentration för ämnen med gränsvärden: 

P1 filter: upp till max. 4 ggr gränsvärdet. P2 filter: upp till max. 10 ggr gränsvärdet. P3 filter: upp till max. 30 ggr 

gränsvärdet.

Andningsskydd

ljus silver

fastAggregationstillstånd:

Färg:

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

som: harts.Lukt:

Provnormer

Tillståndsväxlingar

144 - 325 °CSmältpunkt:

ej fastställdInitial kokpunkt och kokpunktsintervall:

Reviderad nr: 1,05 - Ersätter versionen: 1,04 SV Tryckdatum: 07.12.2017



enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Reviderad datum: 01.11.2017 

LOT

Sida 5 av 8

80 °CMjukningspunkt:

ej explosivt.

Explosiva egenskaper

Ångtryck:

  (vid 28 °C)

3,7 x  0,0000000001 hPa

Densitet (vid 20 °C): 7,3 - 11,3 g/cm³

9.2 Annan information

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen information tillgänglig.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen information tillgänglig.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen information tillgänglig.

Termisk nedbrytning: None under normal use.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Oxidationsmedel, stark. 

Syra, koncentrerad

10.5 Oförenliga material

 Vid avdunstning: : Blyoxid

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Det finns inga data för själva tillberednungen/blandningen.

ATEblandning beräknad

ATE (inhalativ aerosol) 0,063 mg/l

Kemiskt namnCAS nr

KällaArterDosExponeringsväg Metod

7439-92-1 Bly

inhalativ aerosol LC50 0,1 mg/l

7440-22-4 Silver

RåttaLD50 10000 

mg/kg
oral

Irritation och frätning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Sensibiliserande effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Det finns inga data för själva tillberednungen/blandningen.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter
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Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.

Mutagenitet i könsceller: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara 

uppfyllda.

Cancerogenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Undvik kontakt under graviditet eller amning.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet, njurar) genom lång eller upprepad exponering (inandning, 

förtäring).

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Praktiska erfarenheter

Övriga iakttagelser

Retande inverkan på huden:   

Irriterande effekt på ögat.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

CAS nr Kemiskt namn

[h] | [d]Akvatisk toxicitet Dos KällaArter Metod

Bly7439-92-1

Akut fisktoxicitet 96 hLC50 1,170 

mg/l

Oncorhynchus mykiss 

(Regnbågsöring)

Akuta 

crustaceatoxicitet

48 hEC50 0,596 

mg/l

Daphnia pulex 

(hinnkräfta)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig.

Ingen information tillgänglig.

12.4 Rörlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen information tillgänglig.

Ingen information tillgänglig.

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation

Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

170407 BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN UPPGRÄVDA MASSOR FRÅN FÖRORENADE 

OMRÅDEN); Metaller (även legeringar av dessa); Blandade metaller

Icke förorenade förpackningar kan återanvändas.

Förorenad förpackning

AVSNITT 14: Transportinformation
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Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.2 Officiell transportbenämning:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.3 Faroklass för transport:

14.4 Förpackningsgrupp: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

14.1 UN-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.2 Officiell transportbenämning: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.3 Faroklass för transport: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.4 Förpackningsgrupp: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

14.1 UN-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.2 Officiell transportbenämning:

14.3 Faroklass för transport: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.4 Förpackningsgrupp: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.2 Officiell transportbenämning:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.3 Faroklass för transport:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.4 Förpackningsgrupp:

14.5 Miljöfaror

jaMILJÖFARLIGT: 

No information available.Faroutlösare:

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 63: Bly

Nationella bestämmelser

Iaktta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om 

skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG). Iaktta 

anställningsbegränsningar i modersskapsskyddsdirektivet (92/85/EEG) 

angående havande eller ammande mödrar. Iaktta begränsningar för 

anställning av kvinnor som kan föda barn.

Begränsad sysselsättningsmöjlighet:

2 - farlig för vattenkvalitetenVattenförorenande-klass (D):

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För detta ämne genomfördes inte någon säkerhetsbedömning.
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AVSNITT 16: Annan information

Ändringar från den föregående versionen

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 14.

H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.

H373 Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet, njurar) genom lång eller upprepad 

exponering (inandning, förtäring).

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter .

EUH201 Innehåller bly. Bör inte användas på ytor där barn kan komma åt att tugga eller suga.

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

Informationen är baserad på vår nuvarande kunskapsnivå. Den utgör emellertid ingen försäkran om 

produktens egenskaper och fastställer heller inga kontrakterade lagliga rättigheter.

Ytterligare information

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av 

underleverantörens säkerhetsdatablad.)
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