ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD
AFSNIT 1 : IDENTIFIKATION
Produk ter, der anvendes på etik etten ID:
Produk tnavn:
Produk tk ode:
Producentens sik k erhedsdatabladnum m er:

Series 100, 200, 300, 500, RMA , RA , NC NCLR, Lead-Free
A ntimony-Free Rosin Based Solder Paste
Tem plate C
1C

Andre m etoder til identifik ation:
Synonym er:

Solder Paste, Solder Cream , SolderPlus®, PrintPlus®

Anbefalet brug af k em isk e og restrik tioner på brug:
Produk tanvendelse/-begrænsning:
loddepasta
Kem isk fabrik adresse og telefonnum m er:
Producentnavn:
Adresse:

Generelt telefonnum m er:
Em ergency telefonnum m er:
Nødtelefonnum m er:

Nordson EFD LLC
40 Catam ore Boulevard
East Providence, Rhode Island 02914
USA
+1-401-431-7000

Chem trec (Transportation) +1-800-424-9300 Outside USA
+1-703-527-3887

AFSNIT 2 : FAREIDENTIFIKATION
Klassificering af k em ik aliet i henhold til CFR 1910.1200 (d) (f):
GHS-pik togram m er:

Signalord:

Advarsel.

GHS-k lasse:

øjenirritation. Kategori 2.
Farlig for vandm iljøet, k ortsigtede, ak ut. Kategori 1.
Farlig for vandm iljøet, langsigtet, k ronisk . Kategori 1.

Hazard Statem ents:

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
H400 - Meget giftig for vandlevende organism er.
H410 - Meget giftig for vandlevende organism er, m ed langvarige virk ninger.

Precautionary Statem ents:

P264 - Vask grundigt efter håndtering.
P273 - Undgå lanceringen m iljø.
P280 - Bær besk yttelseshandsk er/besk yttelsestøj/øjenbesk yttelse/ansigtsbesk yttelse.
P305+P351+P338 - VED KO NTAKT MED Ø JNENE: Sk yl forsigtigt m ed vand i flere m inutter. Fjern
eventuelle k ontak tlinser, hvis dette k an gøres let. Fortsæt sk ylning.
P337+P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P391 - Sam l udslippet.
P501 - Bortsk affelse af indholdet / beholderen i henhold til, statslige, føderale og lok ale bestem m elser
provinser.

Risici, der ik k e er k lassificeret og identificeret under k lassificeringsprocessen:
Ek sponeringsvej:

Øjne. Hud. Indånding. Indtagelse.

Potentielle sundhedspåvirk ninger:
Potentielle sundhedspåvirk ninger:

Udsættelse for røg og dam pe Alaham iy k an være irriterende for øjnene, åndedrætsorganerne og
huden.

Målorganer:

Luftvejene, øjne og centralnervesystem og perifert, og nyrer, og blod-system .

AFSNIT 3 : SAMMENSÆTNING/INFORMATION OM INDHOLDSSTOFFER
Blandinger:
Kemikaliets navn

CA S#

Tin

7440-31-5

Indholdsstofprocent

5.8 - 90 efter vægt
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EC Num.

Silver

7440-22-4

0 - 2.3 efter vægt

Copper

7440-50-8

0 - 0.9 efter vægt

Bism uth

7440-69-9

0 - 52.2 efter vægt

alpha-Terpineol

98-55-5

1.0 - 7.0 efter vægt

Hydrogenated Rosin

65997-06-0

3.0 - 9.0 efter vægt

Tridecyl alcohol

68526-86-3

0.0 - 7.0 efter vægt

Malonic acid

141-82-2

0.25 - 0.28 efter vægt

Notes :
Alloy
Antim on%
Bi57
Bi57.6
Sn100
Sn42
Sn95
Sn96
Sn96.5
Sn99.3

Tin%
Ledersk ab%
Bism uth%
42
57
42
57.6
100
42
58
95
96.3
96.3
99.3
-

Sølv%

Kobber%

1

-

-

0.4

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

3.7

-

-

3

0.5

-

-

0.7

-

AFSNIT 4 : FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
Besk rivelse nødvendige foranstaltninger:
Øjenk ontak t:

Hurtigt vask e øjnene strak s m ed m asser af vand i 15 til 20 m inutter. Søg lægehjælp, hvis øjenirritation
eller sym ptom er på overek sponering opstået.

Hudk ontak t:

Vask strak s huden m ed sæbe og rigeligt vand.
Og få lægehjælp, hvis du udvik ler en brand-eyed eller rester.

Indånding:

Bring tilsk adek om ne ud i frisk luft i tilfælde af indånding. Hvis personen ik k e træk k er vejret, sk al
uddannede m edarbejdere give k unstigt åndedræt eller tilføre ilt. Søg om gående læge.

Indtagelse:

UNDGÅ at frem provok ere opk astning ved indtagelse. Kontak t øjeblik k eligt en læge eller et giftcenter.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem m unden.

Vigtigste sym ptom er / virk ninger, herunder ak ut og sen:
Anden førstehjælp:

Udsættelse for røg og dam pe Alaham iy k an være irriterende for øjnene, åndedrætsorganerne og
huden.

Henviser til øjeblik k elig lægehjælp og behovet for særlig behandling:
Bem ærk ninger til lægen:

Forudsat generelle understøttende og sym ptom atisk behandling.

AFSNIT 5 : BRANDBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER

Passende og upassende sluk ningsm idler:
Egnede sluk ningsm idler:

Brug alk oholresistent sk um , k uldiox id, tørk em ik alie eller vandtåge eller -spray til brandbek æm pelse i
forbindelse m ed dette m ateriale.

Ik k e egnede sluk ningsm idler:

Brug ik k e vandstråle, da den k an sprede og øge brandens om fang

Særlige risici i forbindelse m ed k em isk e:
Farlige biproduk ter fra
forbrænding:

Det k an danne k ulilte, k uldiox id eller andre giftige dam pe. Ved høje tem peraturer, k an være fri for
m etal dam pe.

Atypisk e brandfarer:

Strøm m en af lodde k an brænde, hvis svejsning flam m e

Udstyr og nødvendige forebyggende forholdsregler ved brandm ænd:
Besk yttelsesudstyr:
NFPA -vurderinger:
NFPA-helbred:
NFPA-brændbarhed:
NFPA-reak tivitet:

Anvend SCBA (fuldt åndedrætsapparatur), MSHA/NIO SH (godk endt eller tilsvarende) og heldæk k ende
besk yttelsesdragt, som ved enhver brand.

2
1
0

1
2

0

Series 100, 200, 300, 500, RMA, RA, NC NCLR, Lead-Free Antimony-Free Rosin Product Code: 1C
Based Solder Paste

Revisionsdato: 05/03/2016

AFSNIT 6 : FORHOLDSREGLER VED UFORSÆTLIGE UDSLIP
Personlige sik k erhedsforanstaltninger, personlige værnem idler og nødprocedurer:
Forholdsregler for m edarbejdere:

Evak uer udslipsom rådet, og sørg for at forhindre al unødvendig adgang, sam t at ubesk yttede
m edarbejdere får adgang. Undgå indånding af dam pe, tåge eller dam pe. Undgå k ontak t m ed hud,
øjne og tøj.

Miljøbesk yttelsesforanstaltninger:
Miljøm æssige forholdsregler:

Undgå afstrøm ning i k loak k er, grøfter og k analer.

Metoder og m aterialer inddæm ning og rengøring:
Inddæm ningsm etoder:

lodde vil blive m ere fast ved afk øling, og k an være sk rabet op

Oprydningsm etoder:

lodde stål k an sk rabe op på k øling. Vær om hyggelig m ed at undgå at indånde dam pene, hvis du
bruger gas fak k el til at sk ære store styk k er.

En henvisning til de andre sek tioner:
Andre sik k erhedsanvisninger:

Der henvises til punk t 8 for oplysninger om personlige værnem idler.

AFSNIT 7 : HÅNDTERING OG OPBEVARING
Forholdsregler for sik k er håndtering:
Håndtering:

Benyttes m ed tilstræk k elig ventilation. Undgå indånding af dam pe og røg Bruges k un som anvist.

Hygiejneprak sis:

Undgå indånding af dam pe, tåge eller dam pe. Vask hænderne grundigt efter håndtering.

Særlige håndteringsprocedurer:

Anvend ik k e i om råder uden tilstræk k elig ventilation.

Sik re opbevaringsbetingelser, herunder uforenelighed:
Opbevaring:

Opbevar m ellem 4 grader og 10 grader Celsius (40 grader og 50 grader Fahrenheit). Bevarelse af den
luk k ede beholder. Må ik k e opbevares sam m en m ed fødevarer.

AFSNIT 8: EKSPONERINGSKONTROL, PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
RETNINGSLINJER FO R EKSPO NERING:
Tin :
O SHA-retningslinje:
Silver :
O SHA-retningslinje:

PEL-TW A: 2 m g/m 3
PEL-TW A: 0.01 m g/m 3

Egnede foranstaltninger til ek sponeringsk ontrol:
Tek nisk e k ontroller:

Anvend egnede tek nisk e k ontroller såsom procesk abinetter, lok ale ventilationsanlæg eller andre
tek nisk e k ontroller til at sik re, at de luftbårne niveauer ligger under de anbefalede
ek sponeringsgrænser. Når disse system er er ik k e effek tive bære personligt udstyr egnet og effek tiv
besk yttende, som fungerer perfek t til at passe standard O SHA eller andre anerk endte standarder.
Høring af lok ale procedurer for udvælgelse, uddannelse, eftersyn og vedligeholdelse af personlige
værnem idler.

Individuelle
besk yttelsesforanstaltninger:
Øjen-/ansigtsværn:

sik k erhedsbriller m ed sidesk ærm e

Besk rivelse af håndværn:

Bær passende besk yttelseshandsk er. Se dataene fra handsk eproducenten for at få oplysninger om
gennem trængelighed.

Åndedrætsværn:

Når ventilation ik k e er tilstræk k elig til at fjerne dam pe fra åndedrætszonen, sk al du bære godk endt
sik k erhedsudstyr åndedrætsværn til industriel eller selvstændigt åndedrætsværn.

Generelle hygiejnehensyn:

Må ik k e k om m e i forbindelse m ed levnedsm idler, drik k evarer og foderstoffer Fjern forurenet tøj. Vask
hænder før pauser og ved arbejdstids ophør Undgå k ontak t m ed øjne og hud.

PPE Pictogram s:

AFSNIT 9 : FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER
FYSISKE O G KEMISKE EGENSKABER:
Fysisk tilstand, udseende:

Pasta.

Farve:

grå

Lugt:

m ild

Kogepunk t:

124-198°C (255 - 388 deg F)

Sm eltepunk t:

> 100 °C (> 212 °F)

Densitet:

>4 g/cm ³ (@ 20 °C (68 °F))

Opløselighed:

uopløselig
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Dam ptæthed:

Ik k e fastlagt.

Dam ptryk :

Ik k e fastlagt.

Procent flygtige:

Ik k e fastlagt.

Fordam pningshastighed:

Ik k e fastlagt.

pH:

Ik k e fastlagt.

Visk ositet:

400-1000k cPs

Koefficient for vand-/oliefordeling:

Ik k e fastlagt.

Flam m epunk t:

> 76 °C (>169 °F)

Nedre antændelses/ek splosionsgrænse:

Ik k e fastlagt.

Øvre antændelses/ek splosionsgrænse:

Ik k e fastlagt.

Selvantændelsespunk t:

Ik k e fastlagt.

Indhold af flygtige organisk e
forbindelser:

Ik k e fastlagt.

9.2. Andre oplysninger:
Notes :

Ingen

AFSNIT 10 : STABILITET OG REAKTIVITET
Reak tivitet:
Reak tivitet:

Ik k e relevant.

Kem isk stabilitet:
Kem isk stabilitet:

Stabilt under norm ale tem peraturer og tryk .

Muligheden for farlige reak tioner:
Farlig polym erisering:

Ik k e angivet.

Tilstande, der sk al undgås:
Tilstande, der sk al undgås:

Høje tem peraturer og høj luftfugtighed.

Uforenelige m aterialer:
Uforenelige m aterialer:

Det k an interagere m ed k oncentrerede syrer. Sølv uforenelig m ed hydrogenperox id og reagerer m ed
fortyndet svovlsyre og salpetersyre.

AFSNIT 11 : TOKSIKOLOGISK INFORMATION
TO KSIKO LO GISKE O PLYSNINGER:

Bismuth :
Indtagelse:

Peroral - Rotte LD50 - dødelig dosis 50 procent k ill: 5 gm /k g [Der er ik k e indrapporteret oplysninger
om tok sisk e effek ter bortset fra dødelige dosisværdier.] (RTECS)

alpha-Terpineol :
Indtagelse:

Peroral - Rotte LD50 - dødelig dosis 50 procent k ill: 3.2 gm /k g [Der er ik k e indrapporteret oplysninger
om tok sisk e effek ter bortset fra dødelige dosisværdier.] (RTECS)

Hydrogenated Rosin :
Indtagelse:

Peroral - Rotte LD50 - dødelig dosis 50 procent k ill: >32000 m g/k g [Der er ik k e indrapporteret
oplysninger om tok sisk e effek ter bortset fra dødelige dosisværdier.] (RTECS)

Tridecyl alcohol :
Indtagelse:

Peroral - Rotte LD50 - dødelig dosis 50 procent k ill: >2000 m g/k g [Adfærdsm æssig - Søvn Lunger,
brystk asse eller respiration - Dyspnø Gastrointestinal - Hyperm otilitet, diarré]
Peroral - Rotte LD50 - dødelig dosis 50 procent k ill: >2000 m g/k g [Adfærdsm æssig - Søvnløshed
(generel deprim eret ak tivitet) Lunger, brystk asse eller respiration - Dyspnø Gastrointestinal Hyperm otilitet, diarré] (RTECS)

AFSNIT 12 : MILJØINFORMATION
Øk otok sicitet:
Øk otok sicitet:

Giftig for vandlevende organism er, m ed langvarige virk ninger.

Fortsæt nedbrydning:
Bionedbrydning:

Flow er nedbrydelig.

Potentiale til at bioak k um ulere:
Bioak k um ulering:

Ik k e fastlagt.

Mobilitet i jord:
Mobilitet i m iljøer:

Ik k e fastlagt.
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Materialets virk ning på
planter/dyr:

I høje k oncentrationer k an dette produk t være farlig for planter og dyr.

AFSNIT 13 : FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE
Description of waste:
Affaldshåndtering:

Se k lassifik ationerne for farligt affald, som er anført i 40 CFR, del 261.3 i retningslinjerne fra det
am erik ansk e m iljøbesk yttelsesagentur, inden bortsk affelse. Se endvidere eventuelle k rav eller
retningslinjer fra de lok ale m yndigheder angående affald for at sik re overholdelse af disse. Sørg for, at
bortsk affelsen sk er i henhold til retningslinjerne fra m iljøbesk yttelsesagenturet og/eller de lok ale
m yndigheder.

AFSNIT 14 : TRANSPORTINFORMATION
DO T-forsendelsesnavn:

ik k e reguleret

DO T-FN-num m er:

ik k e reguleret

IATA-forsendelsesnavn:

ik k e reguleret

IATA-FN-num m er:

ik k e reguleret

IMDG-FN-num m er :

ik k e reguleret

IMDG-forsendelsesnavn :

ik k e reguleret

RID – FN-num m er:

ik k e reguleret

RID – Forsendelsesnavn:

ik k e reguleret

AFSNIT 15 : LOVMÆSSIG INFORMATION
Sundhed og sik k erhed specifik k e for produk tet og øk osystem er:
Canada W HMIS:

Kontrolleret - k lasse: D2B Giftigt

Tin :
TSCA-statusliste:

Anført

Canada DSL:

Anført

Silver :
TSCA-statusliste:

Anført

Afsnit 313:

EPCRA – 40 CFR, del 372 – (SARA, titel III) Afsnit 313, Listeanført k em ik alie.

Canada DSL:

Anført

Bismuth :
TSCA-statusliste:

Anført

Canada DSL:

Anført

alpha-Terpineol :
TSCA-statusliste:

Anført

Canada DSL:

Anført

Hydrogenated Rosin :
TSCA-statusliste:

Anført

Canada DSL:

Anført

Tridecyl alcohol :
TSCA-statusliste:

Anført

Canada DSL:

Anført

W HMIS-pik togram m er:

AFSNIT 16 : YDERLIGERE INFORMATION
HMIS-vurderinger:
HMIS-sundhedsfare:

2

Helbredsfare

2

HMIS-brandfare:

1

Brandfare

1

HMIS-reak tivitet:

0

0

HMIS, personlige værnem idler:

X

Reaktivitet
Personlige
værnemidler

Oprettelsesdato for
sik k erhedsdatablad:

Maj 15, 2015
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X

Revisionsdato for
sik k erhedsdatablad:

Maj 03, 2016

SDS-form at:
Ansvarsfrask rivelse:

Oplysningerne heri er baseret på data, der anses for præcise. Der er dog ik k e givet udtryk for nogen
eller en underforstået garanti m ed hensyn til nøjagtigheden af disse data eller de resultater, der opnås
fra brugen heraf. Derudover påtager Nordson EFD LLC sig intet ansvar for sk ade på slutbrugeren, der
tilnærm elsesvist forårsages af m aterialet selv om , at sik k erhedsforanstaltningrne følges. Slutbrugeren
bærer selv risik oen for brugen af dette m ateriale.
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