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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator

LOT-LF
UFI:

W110-801S-F00W-SXKW

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Virksomhed:
Hottinger Brüel & Kjaer
Gade:
Im Tiefen See 45
By:
D-64293 Darmstadt

Telefon:
Internet:
Informationsgivende afdeling:
1.4. Nødtelefon:

+49 (0)6151 803-0
www.hbm.com
support@hbm.com
+45 72 54 40 00

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Forordning (EF) nr. 1272/2008
Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].
2.2. Mærkningselementer
Forordning (EF) nr. 1272/2008
Særlig mærkning af visse blandinger
EUH210
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
2.3. Andre farer
Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger
Farlige komponenter
CAS-nr.

Kemisk betegnelse
EF-nr.

Mængde
Indeksnr.

REACH-nr.

GHS-Klassificering
7440-31-5

Tin

10-100 %

231-141-8
7440-22-4

Siver

3-4 %

231-131-3
7440-50-8

copper

0,5-0,9 %

231-159-6

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.
Andre informationer
Blandingen indeholder ingen ingredienser, som er sundheds- eller miljøfarlige ifølge forordning (EF) nr.
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1272/2008, er tilordnet en fællesskabs- arbejdspladsgrænseværdi, er PBT / vPvB klassificeret eller er opført i
kandidatlisten.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Generelt råd
Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer.
Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper.
Ved bevidstløshed og fungerende vejrtrækning læg personen i aflåst sideleje og indhent lægeligt råd .
Hvis det indåndes
Før de berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige.
Ved luftvejssymptomer: Ring til en læge.
I tilfælde af hudkontakt
Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.
Vask ikke med: Opløsningsmidler/Fortyndinger.
I tilfælde af øjenkontakt
Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjenlæge.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skaf omgående lægehjælp.
Ved indtagelse
Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).
Tilkald straks læge.
Den berørte skal ligge i ro, overdækkes og holdes varm.
Fremkald IKKE opkastning.
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Der foreligger ingen oplysninger.
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler
alkoholbestandigt skum, Kuldioxid (CO2), Slukningspulver, Forstøvet vand
Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.
Uegnede slukningsmidler
Hel vandstråle
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved forbrænding stærk røgudvikling.
Farlige nedbrydningsprodukter: sod. Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.
Brug egnet åndedrætsbeskyttelse
5.3. Anvisninger for brandmandskab
Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere.
Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.
Andre informationer
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Generelle oplysninger
Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
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Sikker håndtering: se punkt 7
Personlige værnemidler: se punkt 8
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Andre oplysninger

Der kræves ingen særlige forholdsregler.
6.4. Henvisning til andre punkter
Sikker håndtering: se punkt 7
Personlige værnemidler: se punkt 8

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Sikkerhedsinformation
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Der må ikke spises,
drikkes eller ryges under brugen. Personlige værnemidler: se punkt 8
Må kun opbevares/lagres i den originale beholder.
Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse
Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.
Andre informationer
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Personlige værnemidler: se punkt 8
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser
Skal opbevares i henhold til: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
Information om fælleslagring
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
Yderligere information om opbevaringsforhold
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
7.3. Særlige anvendelser

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
Grænseværdier for luftforurening
CAS-nr.

Stof/materiale

ppm

mg/m³

7440-50-8
7440-22-4

fib/cm³

Kategori

Kilde

Kobber, pulver og støv

-

1,0

Gennemsnit 8 h

Sølv, pulver og støv

-

0,01

Gennemsnit 8 h

Øvrige råd-Kontrolparametre

Der foreligger ingen oplysninger.
8.2. Eksponeringskontrol
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Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
Hygiejniske foranstaltninger
Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.
Der må ikke spises eller drikkes under brugen.
Opstil og respekter husbeskyttelsesplan!
Brug hudbeskyttelsescreme før håndtering af produktet.
Brug særligt arbejdstøj.
Beskyttelse af øjne/ansigt
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
Håndværn
Brug hudbeskyttelsescreme før håndtering af produktet.
Hudværn
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
Åndedrætsværn

Der kræves ingen særlige forholdsregler.
Foranstaltninger til begrænsning afeksponering afmiljøet
Der kræves ingen særlige forholdsregler.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform:
Farve:
Lugt:

fast
sølvagtig
lugtfri
Metode

pH-værdien:

ikke bestemt

Tilstand-ændringer
Smeltepunkt:

ikke bestemt

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval:
Sublimeringstemperatur:

ikke bestemt

Blødgørelsespunkt:
Pourpoint:
ikke bestemt:

ikke bestemt
ikke bestemt

ikke bestemt

Flammepunkt:
Selvopretholdende brændbarhed:

ikke bestemt
Ingen data disponible

Antændelighed
fast/flydende:

ikke bestemt
ikke bestemt

gas:
Eksplosive egenskaber
uden betydning

Laveste Eksplosionsgrænser:
Højeste Eksplosionsgrænser:

uden betydning

Selvantændelsestemperatur:

uden betydning

Selvantændelsestemperatur
fast stof:
gas:

uden betydning
uden betydning
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Dekomponeringstemperatur:
Oxiderende egenskaber
uden betydning

Damptryk:
(ved 20 °C)
Damptryk:
(ved 50 °C)

ikke bestemt

Relativ massefylde (ved 20 °C):
Vægtfylde:

ikke bestemt DIN 53217
ikke bestemt

Vandopløselighed:
Opløselighed i andre opløsningsmidler
ikke bestemt

ikke bestemt

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:

ikke bestemt

Viskositet/dynamisk:

ikke bestemt

Viskositet/kinematisk:

ikke bestemt

Udløbstid:
(ved 23 °C)

ikke bestemt

ikke bestemt

Relativ dampmassefylde:
(ved 20 °C)

7-9 g/cm³

Fordampningshastighed:

ikke bestemt

Separationstest af opløsningsmidler:

uden betydning

Opløsningsmiddeldampe:

ikke bestemt

9.2. Andre oplysninger

Indhold af fast stof:

ikke bestemt

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.
10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.
10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der foreligger ingen oplysninger.
10.4. Forhold, der skal undgås
Der foreligger ingen oplysninger.
10.5. Materialer, der skal undgås
Der foreligger ingen oplysninger.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Der foreligger ingen oplysninger.
Yderligere information
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
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Irriterende og ætsende virkninger
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Sensibiliserende virkninger
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Enkel STOT-eksponering
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Aspirationsfare
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Praktiske erfaringer
Efter øjenkontakt:
Irriterer øjnene. (reversibel.)
Andre informationer
Der foreligger ingen data for blandingen.
Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].
Henvisning til andre punkter: 2, 3

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet
Der foreligger ingen oplysninger.
12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen oplysninger.
12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Der foreligger ingen oplysninger.
12.4. Mobilitet i jord
Der foreligger ingen oplysninger.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Der foreligger ingen oplysninger.
12.7. Andre negative virkninger
Der foreligger ingen oplysninger.
Andre informationer
Der foreligger ingen data for blandingen.
Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Overvejelser ved bortskaffelse
Skal genbruges under iagttagelse af myndighedernes regler.
Bortskaffelse af forurenet emballage
Destrueres efter gældende bestemmelser.

PUNKT 14: Transportoplysninger
Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-nummer:
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14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Indenrigsskibstransport (ADN)
14.1. UN-nummer:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Skibstransport (IMDG)
14.1. UN-nummer:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-nummer:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIGT:

Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.
14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter
ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljø
National regulativ information

Beskæftigelsesbegrænsning:

Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om
beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF). Iagttag
beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af
arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer
(92/85/EØF).
- - ikke skadeligt for vand

Vandfareklasse (D):
Andre informationer
De nationale lovbestemmelser skal også iagttages!
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke gennemført nogen sikkerhedsvurdering af dette stof.

PUNKT 16: Andre oplysninger
Ændringer
Dette dataark indeholder ændringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 4,5,6,7,8.
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Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)
EUH210
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Yderligere information
Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets
egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold. Modtageren af produktet er selv ansvarlig overholdelse af
gældende love og bestemmelser.

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens
sikkerhedsdatablad.)
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