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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

LOT

1.1. Identifikátor produktu

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Použitie látky/zmesi

Zvarovací a spájkovací prostriedok, vyvolávacie rozpúšťadlo

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbHFirma:

Darmstadt

Im Tiefen See 45Ulica:

D-64293 DarmstadtMiesto:

Telefón: +49 (0)6151 803-0

e-mail: info@de.hbm.com

e-mail (Partner na konzultáciu): support@hbm.com

www.hbm.comInternet:

Customer Care Center CCC  +49 6151 803 0Informačné oddelenie:

 +49(0)6131/192401.4. Núdzové telefónne číslo:

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenia (ES) č. 1272/2008

Kategórie nebezpečenstva:

Akútna toxicita: Acute Tox. 2

Reprodukčná toxicita: Repr. 1A

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia: STOT RE 1

Nebezpečnosť pre vodné prostredie: Aquatic Acute 1

Nebezpečnosť pre vodné prostredie: Aquatic Chronic 1

Upozornenia na nebezpečnosť:

Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.

Môže spôsobiť poškodenie orgánov (centrálna nervová sústava, obličky) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii 

(vdychovanie, požitie).

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

2.2. Prvky označovania

Nariadenia (ES) č. 1272/2008

Nebezpečné zložky, ktoré sa musia uvádzať na štítku
Plova

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Piktogramy:

H360FD Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (centrálna nervová sústava, obličky) pri dlhšej alebo 

opakovanej expozícii (vdychovanie, požitie).

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Výstražné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
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P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P284 Používajte ochranu dýchacích ciest.

EUH201 Obsahuje olovo. Nepoužívajte na povrchy, ktoré by mohli žuť alebo oblizovať deti.

Zvláštne značenie u špeciálnych zmesí

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

2.3. Iná nebezpečnosť

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi

Nebezpečné obsiahnuté látky

PodielOznačenieČ. CAS

Č. v ES Č. indexu Č. REACH

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]

7440-31-5 Cín 2-75%

231-141-8

7439-92-1 Plova 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 Striebro 0-5%

231-131-3

7440-50-8 Meď - 0-2,5%

231-159-6

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

Ďalšie inštrukcie

Dodržať: TRGS 505 (Olovo.)

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Tento výrobok obsahuje nebezpečné látky alebo úpravy , ktoré by sa mali za normálnych a rozumne 

predvídateľných užívateľských podmienok uvoľniť.

Všeobecné inštrukcie

Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. Pri podráždení dýchacích ciest vyhľadajte lekára.

Pri vdýchnutí

Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom Voda a mydlo . 

Po kontakte pokožky s roztaveným produktom zasiahnutú časť rýchle ochlaďte vodou. 

Stuhnutý produkt nestrhávajte z pokožky.

Pri kontakte s pokožkou

V prípade, že sa dostane produkt do očí, okamžite vypláchnite viečkovú štrbinu väčším množstvom vody 

minimálne po dobu 5 minút. Následne konzultovať s očným lekárom.

Pri kontakte s očami
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Ústa okamžite vypláchnite a zapite dostatočným množstvom vody. Vyvolať vracanie, pokiaľ je postihnutá osoba 

pri vedomí. Okamžite sa poraďte s lekárom.

Pri požití

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

V prípade požiaru použite piesok, zeminu, prášok alebo penu. Nikdy nehaste vodou.

Vhodné hasiace prostriedky

Silný vodný lúč.

Nevhodné hasiace prostriedky

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Oxidy olovnaté. Plyny/výpary, jedovatý,-á,-é.

Noste respirátor nezávislý na okolitom vzduchu a odev chrániaci pred chemikáliami.

5.3. Rady pre požiarnikov

Plyny/výpary/hmlu zrazte prúdom vody. Kontaminovanú hasiacu vodu zbierajte oddelene. Zabrániť úniku do 

kanalizácie a vôd.

Ďalšie inštrukcie

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte osobnú ochrannú vybavu. Dbajte na dostatočné vetranie. Zabráňte prášeniu. 

Nevdychujte prach. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Mechanicky pozbierať. Zabráňte prášeniu. 

S pozbieraným materiálom zaobchádzajte podľa odseku likvidácie odpadu.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

6.4. Odkaz na iné oddiely

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Pri otvorenom styku sa majú podľa možnosti použiť zariadenia s lokálnym odsávaním. 

Nevdychujte prach.

Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Uchovávajte nádobu suchú. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Uchovávajte uzamknuté. Skladovať na 

mieste, ku ktorému majú prístup len oprávnené osoby. Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby

Neskladujte spolu s: Kyselina dusičná. 

Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu kyseliny.

Inštrukcie ohl'adne spoločného skladovania

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
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ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší

NPELvlá/cm³mg/m³ppmChemická látkaČ. CAS Pôvod

krátkodobý-Cín, zlúčeniny anorganické (ako Sn, CAS: 

7440-31-5)

- 4

priemerný- 2

priemerný-Meď inhalovateľná frakcia7440-50-8 1

priemerný-Olovo, respirabilná frakcia7439-92-1 0,15

priemerný-Striebro, kovové7440-22-4 0,1

Biologické medzné hodnoty

Čas odberu 

vzorky

Zisťovaný faktor 

Biologický expozičný 

test

Pripustná 

hodnota

Vyšetrovaný 

materiál

Chemická látkaČ. CAS

7439-92-1 Olovo M10,03 mg/g adelta-aminolevulová 

kyselina (kreatinínu)

8.2. Kontroly expozície

Pri otvorenom styku sa majú podľa možnosti použiť zariadenia s lokálnym odsávaním. 

Nevdychujte prach.

Primerané technické zabezpečenie

Okamžite si vyzlečte znečistený, kontaminovaný odev. 

Preventívna ochrana pokožky pleťovým krémom. 

Po ukončení práce umyť ruky a tvár. 

Pri používaní nejedzte ani nepite. 

Vyhnúť sa kontaktu s očami a pokožkou.

Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia

Noste ochranné rukavice.

Ochrana rúk

Noste vhodný ochranný odev.

Ochrana pokožky

Použite vhodnú ochranu dýchania. (P1,P2)

Polmaska alebo štvrťmaska: maximálna koncentrácia nasadenia na látky s hraničnými hodnotami: filter P1 do 

max. 4-násobnej hraničnej hodnoty; filter P2 do max. 10-násobnej hraničnej hodnoty; filter F3 do max. 

30-násobnej hraničnej hodnoty.

Ochrana dýchacieho ústrojenstva

svetlý strieborný

tuhýFyzikálny stav:

Farba:

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
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po, podľa: živica.Zápach:

Metóda

Zmena skupenstva

144 - 325 °CTeplota topenia:

neurčitýPočiatočná teplota varu a destilačný 

rozsah:

80 °CBod zmäknutia:

nie (ne-) výbušný.

Výbušné vlastnosti

Tlak pary:

  (pri 28 °C)

3,7 x  0,0000000001 hPa

Hustota (pri 20 °C): 7,3 - 11,3 g/cm³

9.2. Iné informácie

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.2. Chemická stabilita

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Termický rozklad: None under normal use.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Oxidačné činidlo, silný. 

Kyselina, koncentrovaný

10.5. Nekompatibilné materiály

 Pri vyparovaní: : Oxid olovnatý

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

Akútna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Samostatne neexistujú žiadne údaje o tomto prípravku/zmesi.

ATEmix vypočítaný

ATE (inhalačný aerosol) 0,063 mg/l

OznačenieČ. CAS

ZdrojDruhDávkaProces expozície Metóda

7439-92-1 Plova

inhalačný aerosol LC50 0,1 mg/l

7440-22-4 Striebro

PotkanLD50 10000 

mg/kg
ústný

Žieravosť a dráždivosť

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
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Senzibilizačny účinok

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Samostatne neexistujú žiadne údaje o tomto prípravku/zmesi.

Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnosť reprodukcie ohrozujúce účinky

Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.

Mutagenita zárodočných buniek: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Karcinogenita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Môže spôsobiť poškodenie orgánov (centrálna nervová sústava, obličky) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii 

(vdychovanie, požitie).

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia

Aspiračná nebezpečnosť.

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Skúsenosti z praxe

Iné pozorovania

Dráždivý účinok na pokožke:   

Dráždivý účinok na oči:

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Č. CAS Označenie

[h] | [d]Toxicita pre vodné 

prostredie

Dávka ZdrojDruh Metóda

Plova7439-92-1

Akútna toxicita pre ryby 96 hLC50 1,170 

mg/l

Oncorhynchus mykiss 

(Pstruh dúhový)

Akútna toxicida 

crustacea

48 hEC50 0,596 

mg/l

Dafnia pulex (vodná 

blcha)

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.4. Mobilita v pôde

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.6. Iné nepriaznivé účinky

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Informácie o zneškodňovaní

Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov.

Kl'úč odpadu produktu

170407 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z 

KONTAMINOVANÝCH MIEST); Kovy (vrátane ich zliatin); zmiešané kovy
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Nekontaminované a bezo zvyšku vyprázdnené obaly môžu byť privezené na recykláciu.

Likvidácia nevyčistených obalov a doporučené čistiace prostriedky

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Pozemná doprava (ADR/RID)

14.1. Číslo OSN: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

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

Vnútrozemská lodná doprava (ADN)

14.1. Číslo OSN: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

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

Nármorná preprava (IMDG)

14.1. Číslo OSN: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

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

Vzdušná preprava ICAO-TI a IATA-DGR

14.1. Číslo OSN: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

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

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

ánoNEBEZPEČNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE: 

No information available.Spúšťač nebezpečenstva:

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC

No dangerous good in sense of this transport regulation.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného 

prostredia
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Regulačné informácie EU

Obmedzenia použitia (REACH, príloha XVII):

Záznam 63: Plova

Národné predpisy

Dbajte na pracovné omedzenie neplnoletých osôb podľa zákona 

(94/33/ES). Dbajte na pracovné omedzenie podľa zákona (92/85/EHS) na 

ochranu budúcich a dojčiacich matiek. Dodržujte pracovné omedzenia pre 

ženy v reprodukčnom veku.

Pracovné obmedzenie:

2 - ohrozujúci voduTrieda ohrozenia vody (D):

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Pre túto látku nebolo vykonané žiadne posúdenie bezpečnosti látok.

ODDIEL 16: Iné informácie

Zmeny

Táto karta bezpečnostných údajov obsahuje zmeny oproti predchádzajúcej verzii v oddieli(och): 14.

H360FD Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.

H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (centrálna nervová sústava, obličky) pri dlhšej alebo 

opakovanej expozícii (vdychovanie, požitie).

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH201 Obsahuje olovo. Nepoužívajte na povrchy, ktoré by mohli žuť alebo oblizovať deti.

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Číslo a kompletný text)

Táto informácia je založená na súčasnej úrovni znalostí. Nedáva však záruku vlastností produktu a nezakladá 

žiadne právne práva.

Ďalšie informácie

(Údaje o nebezpečných obsahových látkach sa vždy preberajú z poslednej platnej Karty bezpečnostných údajov 

predchádzajúceho dodávateľa.)
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