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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

LOT

1.1 Identifikator izdelka

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi

Sredstvo za varjenje in lotanje, plastifikator

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbHIme podjetja:

Darmstadt

Im Tiefen See 45Ulica:

D-64293 DarmstadtKraj:

Telefon: +49 (0)6151 803-0

e-mail: info@de.hbm.com

e-mail (Kontaktna oseba): support@hbm.com

www.hbm.comInternet:

Customer Care Center CCC  +49 6151 803 0Prodočje/oddelek za 

informacije:

 +49(0)6131/192401.4 Telefonska številka za nujne 

primere:

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Uredbo (ES) št. 1272/2008

Skupine nevarnosti:

Akutna strupenost: Acute Tox. 2

Strupenost za razmnoževanje: Repr. 1A

Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost: STOT RE 1

Nevarno za vodno okolje: Aquatic Acute 1

Nevarno za vodno okolje: Aquatic Chronic 1

Izjave o nevarnosti:

Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku.

Lahko škoduje organom (osrednje živčevje, ledvice) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti 

(vdihavanje, zaužitje).

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

Uredbo (ES) št. 1272/2008

Snovi zapisane na etiketi
Plomb

Opozorilna beseda: Nevarno

Piktogrami:

H360FD Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku.

H373 Lahko škoduje organom (osrednje živčevje, ledvice) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se 

izpostavljenosti (vdihavanje, zaužitje).

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Stavki o nevarnosti
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Previdnostni stavki

P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.

P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P284 Nositi opremo za zaščito dihal.

EUH201 Vsebuje svinec. Ne sme se nanašati na površine, ki bi jih lahko žvečili ali sesali otroci.

Izjemno označevanje posebnih zmesi

Na voljo ni nobenih informacij.

2.3 Druge nevarnosti

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Nevarne sestavine

DeležSestavinaŠt. CAS

Št. ES Indeks št. Št. REACH

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

7440-31-5 Kositer 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 Srebro 0-5%

231-131-3

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

231-159-6

Besedilo H in EUH stavkov: glej v odseku 16.

Dodatni napotki

Upoštevati je potrebno: TRGS 505 (Svinec.)

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Ta proizvod vsebuje nevarne snovi ali pripravke, ki bi se naj izločali ob normalnih ali razumno predvidljivih 

pogojih uporabe.

Splošni napotki

Skrbeti za sveži zrak. Pri draženju dihalnih poti obiskati zdravnika.

Pri vdihavanju

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo voda in milo. 

Po stiku s staljenim proizvodom prizadeti predel kože hitro ohladiti z vodo. 

Strjen proizvod ne povleči s kože.

Pri stiku s kožo
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Če pride proizvod v stik z očmi, takoj pri odprtih vekah z veliko vode spirati vsaj 5 minut. Zatem se posvetovati 

z očesnim zdravnikom.

Pri stiku z očmi

Takoj sprati usta in piti veliko vode. Izzvati bruhanje, če je prizadeta oseba pri zavesti. Takoj poiskati zdravniški 

nasvet.

Pri zaužitju

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Na voljo ni nobenih informacij.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Na voljo ni nobenih informacij.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Za gašenje uporabljati pesek, zemljo, prah ali peno. Ne uporabljati vode.

Ustrezna sredstva za gašenje

Močni vodni curek.

Neustrezna sredstva za gašenje

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Svinčevi oksidi. Plini/hlapi, strupen.

Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju, in nositi zaščitno oblačilo za kemikalije.

5.3 Nasvet za gasilce

Pline/hlape/meglo zbijati navzdol z vodnim curkom. Kontaminirano sredstvo za gašenje zbirati ločeno. Ne 

dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

Dodatni napotki

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljati osebno zaščitno opremo. Skrbeti za zadostno prezračevanje. Preprečiti nastajanje prahu. 

Ne vdihavati prahu. Izogibati se kontaktu s kožo, očmi in obleko.

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Mehanično zbirati. Preprečiti nastajanje prahu. 

S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Na voljo ni nobenih informacij.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Pri odprti uporabi nujno uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem. 

Ne vdihavati prahu.

Navodilo za varno rokovanje

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Posodo hraniti na suhem. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti zaklenjeno. Hraniti na prostoru, ki je dostopen 

samo pooblaščenim osebam. Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.

Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah

Ne skladiščiti skupaj z/s: Solitrova kislina. 

Napotki za skupno skladiščenje
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Hraniti na hladnem mestu, ločeno od kisline.

7.3 Posebne končne uporabe

Na voljo ni nobenih informacij.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Kontrolni parametri

KTVvl/m³mg/m³ml/m³SnovŠt. CAS Op.

4-Baker7440-50-8 1 (I)

-Kositer: anorganske spojine, računano kot Sn 

[7440-31-5]

- 2

-Srebro: topne spojine, računano kot Ag 

[7440-22-4]

- 0,01

4-Svinec7439-92-1 0,1 (I)

Biološke mejne vrednosti

Čas vzorčenjaKarakteristični 

pokazatelj

Vrednost Biološki vzorecSnovŠt. CAS

7439-92-1 Svinec (elementarni in anorganske 

spojine)

urin80 µg/g enkratni vzorec 

ali urin, zbran v 

24 urah

svinec

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Pri odprti uporabi nujno uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem. 

Ne vdihavati prahu.

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Onesnažena, prepojena oblačila takoj slecite. 

Preventivna zaščita kože z zaščitno kremo. 

Po končanem delu umiti roke in obraz. 

Med uporabo ne jesti in ne piti. 

Izogibati se kontaktu s kožo.

Splošni varnostni in sanitarni ukrepi

Nositi zaščitne rokavice.

Zaščita rok

Nositi primerno zaščitno obleko.

Zaščita kože

Uporabiti primerno zaščitno dihalno napravo. (P1,P2)

Polovična ali četrtinska maska: največja uporabna koncentracija za snovi z mejnimi vrednostmi: P1-filter do 

največ 4-kratna mejna vrednost, P2-filter do največ 10-kratna mejna vrednost; P3-filter do največ 30-kratna 

mejna vrednost.

Zaščita dihal
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svetel srebrn

čvrst/trdenAgregatno stanje:

Barva:

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

po: smola.Vonj:

Metoda

Sprememba stanja

144 - 325 °CTališče:

ni določen(a)(o)Začetno vrelišče in območje vrelišča:

80 °CZmehčišče:

ni/ne eksplozivno.

Eksplozivne lastnosti

Parni tlak:

  (pri 28 °C)

3,7 x  0,0000000001 hPa

Gostota (pri 20 °C): 7,3 - 11,3 g/cm³

9.2 Drugi podatki

Na voljo ni nobenih informacij.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Na voljo ni nobenih informacij.

10.2 Kemijska stabilnost

Na voljo ni nobenih informacij.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Na voljo ni nobenih informacij.

Termični razkroj: None under normal use.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Oksidacijsko sredstvo, močen(na, -no). 

Kislina, koncentriran

10.5 Nezdružljivi materiali

 Pri izparevanju: : Svinčev oksid

10.6 Nevarni produkti razgradnje

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna strupenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Ne obstajajo podatki za sam pripravek/zmes.

ETAzmes izračunano

ATE (inhalacijski aerosol) 0,063 mg/l
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SestavinaŠt. CAS

IzvorVrsteDozaPot izpostavljenosti Metoda

7439-92-1 Plomb

inhalacijski aerosol LC50 0,1 mg/l

7440-22-4 Srebro

PodganaLD50 10000 

mg/kg
oralni

Dražilnost in jedkost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Senzibilizirno učinkovanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Ne obstajajo podatki za sam pripravek/zmes.

Učinkovanja povzročitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrožanja razplojevanje

Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku.

Mutagenost za zarodne celice: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Preprečiti stik med nosečnostjo/dojenjem.

STOT - enkratna izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Lahko škoduje organom (osrednje živčevje, ledvice) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti 

(vdihavanje, zaužitje).

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Nevarnost pri vdihavanju

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Praktične izkušnje

druga opažanja

Draži kožo:   

Draži oči:

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Št. CAS Sestavina

[h] | [d]Strupenost za vodo Doza IzvorVrste Metoda

Plomb7439-92-1

Akutna toksičnost za 

ribe

96 hLC50 1,170 

mg/l

Oncorhynchus mykiss 

(šarenka)

Akutna toksičnost na 

rakih

48 hEC50 0,596 

mg/l

Daphnia pulex 

(navadna vodna 

bolha)

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Na voljo ni nobenih informacij.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Na voljo ni nobenih informacij.

Na voljo ni nobenih informacij.

12.4 Mobilnost v tleh

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Na voljo ni nobenih informacij.
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Na voljo ni nobenih informacij.

12.6 Drugi škodljivi učinki

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Ravnanje z ostanki zmesi

Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.

Klasifikacijska številka odpadka - Produktni ostanki/Nerabljen produkt

170407 GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI IZ RUŠENJA OBJEKTOV (VKLJUČNO Z ZEMELJSKIMI 

IZKOPI Z ONESNAŽENIH OBMOČIJ); Kovine (vključno z zlitinami); Mešanice kovin

Nekontaminirana in popolnoma zpraznjena embalaža se sme reciklirati.

Ravnanje z neočiščeno embalažo

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Kopenski transport (ADR/RID)

14.1 Številka ZN: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

14.4 Skupina embalaže: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

Transport z rečno plovbo (ADN)

14.1 Številka ZN: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

14.4 Skupina embalaže: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

Pomorski ladijski transport (IMDG)

14.1 Številka ZN: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

14.4 Skupina embalaže: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 Številka ZN: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.14.4 Skupina embalaže:

14.5 Nevarnosti za okolje

daOGROŽA OKOLJE: 

No information available.Povzročitelj nevarnosti:

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
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15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

EU Podatki, določeni s predpisi

Omejitve pri uporabi (REACH, priloga XVII):

Vdor 63: Plomb

Nacionalni predpisi

Pri delu upoštevati omejitve v skladu z zakonom za zaščito mladostnikov 

(94/33/ES). Pri delu upoštevati omejitve v skladu s smernicami za zaščito 

nosečnic in doječih mater (92/85/EGS). Pri delu upoštevati omejitve za 

žene v rodni starosti.

Omejitev pri zaposlovanju:

2 - Ogroža vodoStopnja ogrožanja vode (D):

15.2 Ocena kemijske varnosti

Za to snov ni bil opravljen noben pregled glede varnosti.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe

Ta list se razlikuje od prejšnje izdaje v poglavju (ih): 14.

H360FD Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku.

H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

H373 Lahko škoduje organom (osrednje živčevje, ledvice) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se 

izpostavljenosti (vdihavanje, zaužitje).

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

EUH201 Vsebuje svinec. Ne sme se nanašati na površine, ki bi jih lahko žvečili ali sesali otroci.

Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

Informacije temeljijo na našem trenutnem znanju. Vendar ne dajejo zagotovil o lastnostih izdelka in niso 

osnova za uveljavljanje zakonskih pravic.

Nadaljnji podatki

(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom 

preddobavitelja.)
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