Sikkerhetsdatablad
AVSNITT 1 : IDENTIFIKASJON
Produk tidentifik asjon bruk t på etik etten:
Produk tnavn:
Produk tk ode:
Produsentens databladnum 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 identifiseringsm åter:
Synonym er:

Solder Paste, Solder Cream , SolderPlus®, PrintPlus®

Anbefalt bruk av k jem ik aliet og bruk sbegrensninger:
Produk tbruk /restrik sjon:
Loddepasta
Kjem isk produsent, adresse og telefonnum m er:
Produsentnavn:
Nordson EFD LLC
Adresse:
40 Catam ore Boulevard
East Providence, Rhode Island 02914
USA
Generelt telefonnum m er:
+1-401-431-7000
Nødnum m er:
Nødtelefonnum m er:

Chem trec (Transportation) +1-800-424-9300 Outside USA +1703-527-3887

AVSNITT 2 : FAREIDENTIFIKASJON
Klassifisering av k jem ik aliet i henhold til CFR 1910.1200(d)(f):
GHS-pik togram m er:

Signalord:

ADVARSEL.

GHS-k lasse:

Øyeirritasjon. Kategori 2.
Farlig for vannm iljøet, k ortsik tig, ak utt. Kategori 1.
Farlig for vannm iljøet, langsik tig, k ronisk . Kategori 1.

Hazard Statem ents:

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H400 - Meget giftig for vannlevende organism er.
H410 - Meget giftig for vannlevende organism er m ed langtidseffek ter.

Precautionary Statem ents:

P264 - Vask hendene grundig etter håndtering.
P273 - Unngå utslipp til m iljøet.
P280 - Bruk vernehansk er/vernek lær/vernebriller/ansik tsbesk yttelse.
P305+P351+P338 - VED KO NTAKT MED Ø YNENE: Sk yll forsik tig m ed vann i flere m inutter. Fjern
eventuelle k ontak tlinser hvis det lar seg gjøre. Fortsett sk yllingen.
P337+P313 - Hvis øyeirritasjon vedvarer: Kontak t lege.
P391 - Sam le opp spill.
P501 - Kast innhold/beholder i henhold til lok ale, statlige, føderale og provinsielle forsk rifter.

Farer ellers ik k e k lassifisert som har blitt identifisert i løpet av k lassifiseringsprosessen:
Ek sponeringsm åter:

Øyne. Hud. Innånding. Svelging.

Potensielle helsevirk ninger:
Potensielle helsevirk ninger:

Ek sponeringer for lodderøyk og dam p k an irritere øyne, luftveiene og huden.

Målorganer:

Luftveiene, øynene, det sentrale og perifere nervesystem et, nyrene og blodsystem et.

AVSNITT 3 : SAMMENSETNING OG OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
Blandinger:
Kjemikaliets navn

CA S#

Tin

7440-31-5

Prosentandel av ingrediensen

5.8 - 90 i vek t
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EC Num.

Silver

7440-22-4

0 - 2.3 i vek t

Copper

7440-50-8

0 - 0.9 i vek t

Bism uth

7440-69-9

0 - 52.2 i vek t

alpha-Terpineol

98-55-5

1.0 - 7.0 i vek t

Hydrogenated Rosin

65997-06-0

3.0 - 9.0 i vek t

Tridecyl alcohol

68526-86-3

0.0 - 7.0 i vek t

Malonic acid

141-82-2

0.25 - 0.28 i vek t

Notes :
Legering
Bi57
Bi57.6
Sn100
Sn42
Sn95
Sn96
Sn96.5
Sn99.3

Tinn%
42
57
42
57.6
100
42
58
95
96.3
96.3
99.3
-

Bly%
-

Sølv.%
1

-

Kopper.%
-

0.4

Antim on%

Vism ut%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

3.7

-

-

-

3

0.5

-

-

-

0.7

-

AVSNITT 4 : FØRSTEHJELPSTILTAK
Besk rivelse av nødvendige tiltak :
Kontak t m ed øyne:

Sk yll um iddelbart øynene m ed m ye vann i 15 til 20 m inutter. Kontak t lege hvis irritasjon eller
sym ptom er på overek sponering vedvarer.

Hudk ontak t:

Vask um iddelbart huden m ed såpe og rik elig m ed vann.
Kontak t lege hvis det utvik ler seg irritasjon eller irritasjonen vedvarer.

Innånding:

Hvis stoffet innåndes sk al m an strak s oppsøk e frisk luft. Hvis vedk om m ende ik k e puster m å det gis
k unstig åndedrett eller la opplært personell tilføre ok sygen. Oppsøk m edisinsk hjelp øyeblik k elig.

Inntak :

Hvis stoffet svelges m å brek ninger IKKE frem k alles. Kontak t lege eller giftsentral øyeblik k elig. Gi aldri
noe gjennom m unnen til en bevisstløs person.

Vik tigste sym ptom er/effek ter, både ak utte og forsink ede:
Annen førstehjelp:

Ek sponeringer for lodderøyk og dam p k an irritere øyne, luftveiene og huden.

Indik asjon på øyeblik k elig oppm erk som het fra lege og behov for spesiell behandling:
Merk nad til leger:

Gi generelle støttetiltak og behandle sym ptom atisk .

AVSNITT 5 : BRANNSLOKKINGSTILTAK

Egnede og uegnede sluk k em idler:
Egnede sluk k em idler:

Bruk alk oholresistent sk um , k arbondiok sid, tørre k jem ik alier eller vassrøyk eller spray når du
bek jem per brann som involverer dette m aterialet.

Uegnede sluk k em idler:

Ik k e bruk rennende vann, da det k an sprute og spre flam m er.

Spesielle farer som k om m er fra k jem ik aliet:
Farlig forbrenning av
avfallsproduk ter:

Kan danne k arbonm onok sid, k arbondiok sid eller annen giftig røyk . Ved høye tem peraturer k an det
frigjøres dam p fra m etall.

Uvanlige brannfarer:

Fluk s i loddetinn k an brenne hvis loddingen foretas m ed ild

Spesielt verneutstyr og forholdsregler for brannm enn:
Verneutstyr:
NFPA
NFPA,
NFPA,
NFPA,

– Klassifisering:
helse:
antennelighet:
Reak tivitet :

Som ved enhver brann, m å det bruk es selvstendig pusteutstyr (SCBA), MSHA/NIO SH (-godk jent eller
tilsvarende) og fullt verneutstyr.

2
1
0

1
2

0
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AVSNITT 6 : TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer:
Forholdsregler for personell:

Evak uer om rådet og forhindre at unødig og ubesk yttet personell slipper inn på spillom rådet. Unngå å
puste inn dam p, tåk e eller røyk . Unngå k ontak t m ed hud, øyne og k lær.

Miljøm essige forholdsregler:
Miljøm essige forholdsregler:

Unngå avrenning i avløpsledninger, grøfter og vannløp.

Metoder og m aterialer for forurensing og rengjøring:
Begrensningsm etoder:

Sm eltet loddetinn stivner ved avk jøling og k an sk rapes opp.

Opprydningsm etoder:

Størk net loddetinn k an sk rapes opp ved avk jøling. Vær forsik tig for å unngå å puste inn røyk hvis det
benyttes en gassbrenner til å k utte opp store styk k er.

Referanse til andre avsnitt:
Andre forholdsregler:

Se avsnitt 8 for inform asjon om personlig verneutstyr.

AVSNITT 7 : HÅNDTERING OG LAGRING
Forholdsregler for sik k er håndtering:
Håndtering:

Bruk es m ed tilstrek k elig ventilasjon. Unngå å puste inn dam p og røyk . Bruk k un i henhold til
instruk sjonene.

Rutiner for god hygiene:

Unngå å puste inn dam p, tåk e eller røyk . Vask hendene nøye etter håndtering.

Spesielle håndteringsproduk ter:

Må ik k e bruk es i om råder uten tilstrek k elig ventilasjon.

Betingelser for sik k er lagring, ink ludert eventuelle ink om patibiliteter:
Lagring:

Oppbevares m ellom 4° og 10 °C (40° og 50°F). Em ballasjen sk al holdes luk k et. Må ik k e lagres
sam m en m ed næringsm idler.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE
RETNINGSLINJER FO R EKSPO NERING:
Tin :
O SHA-retningslinjer:
Silver :
O SHA-retningslinjer:

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

Egnede k onstruk sjonsk ontroller:
Tek nisk e reguleringer:

Bruk egnet tek nisk k ontroll som prosessinnhegninger, lok al ek sosventilasjon eller andre tek nisk e
k ontroller for å styre luftbårne nivåer under anbefalte ek sponeringsgrenser. I de tilfeller slik e system er
ik k e er effek tive, bruk egnet personlig verneutstyr, som har tilfredsstillende yteevne og oppfyller O SHA
eller andre anerk jente standarder. Sjek k lok ale prosedyrer for utvelgelse, opplæring, inspek sjon og
vedlik ehold av personlig verneutstyr.

Individuelle besk yttelsestiltak :
Øye- og ansik tsvern:

Vernebriller m ed sidesk jerm er.

Besk rivelse av håndbesk yttelse:

Bruk egnede vernehansk er. Se hansk eprodusentens data for perm eabilitetsdata.

Åndedrettsvern:

Når ventilasjonen ik k e er tilstrek k elig for å fjerne røyk fra pustesonen, bør det bruk es et
sik k erhetsgodk jent åndedrettsvern eller et frittstående pusteapparat.

Generelle hensyn til hygiene:

Må ik k e oppbevares sam m en m ed næringsm idler, drik k evarer eller dyrefôr. Ta av tilsølte k lær. Vask
hendene før arbeidspauser og etter arbeidsdagen er over. Unngå k ontak t m ed øyne og hud.

PPE Pictogram s:

AVSNITT 9 : FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
FYSISKE O G KJEMISKE EGENSKAPER:
Utseende fysisk tilstand:

Lim inn.

Farge:

Grå

Luk t:

Mild.

Kok epunk t:

124-198°C (255 - 388 deg F)

Sm eltepunk t:

> 100 °C (> 212 °F)

Tetthet:

>4 g/cm ³ (@ 20 °C (68 °F))

Oppløselighet:

Uløselig

Dam ptetthet:

Ik k e fastsatt.

Dam ptryk k :

Ik k e fastsatt.

Flyk tighetsprosent:

Ik k e fastsatt.
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Fordam pningshastighet:

Ik k e fastsatt.

pH:

Ik k e fastsatt.

Visk ositet:

400-1000k cPs

Koeffisient for vann/oljedistribusjon:

Ik k e fastsatt.

Flam m epunk t:

> 76 °C (>169 °F)

Nedre flam m e-/ek splosivgrense:

Ik k e fastsatt.

Øvre flam m e- og ek splosivgrense:

Ik k e fastsatt.

Autom atisk tenningstem peratur:

Ik k e fastsatt.

VO C-innhold:

Ik k e fastsatt.

9.2. Annen inform asjon:
Notes :

Ingen.

AVSNITT 10 : STABILITET OG REAKTIVITET
Reak tivitet:
Reak tivitet:

Ik k e relevant.

Kjem isk stabilitet:
Kjem isk stabilitet:

Stabilt under norm al tem peratur og tryk k .

Mulighet for farlige reak sjoner:
Farlig polym erisering:

Ik k e rapportert.

Forhold som m å unngås:
Forhold som m å unngås:

Høye tem peraturer, høy luftfuk tighet.

Uforenlige stoffer:
Uforenlige stoffer:

Kan reagere m ed k onsentrerte syrer. Sølv er uforenlig m ed hydrogenperok sid og reagerer m ed
fortynnet salpetersyre og k onsentrert svovelsyre.

AVSNITT 11 : TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER INFORMASJON
TO KSIKO LO GISKE O PPLYSNINGER:

Bismuth :
Inntak :

Oral - Rotte LD50 - Lethal dose, dødelig, 50 prosent: 5 gm /k g [Detaljer angående giftvirk ning er ik k e
registrert annet enn verdi for dødelig dose.] (RTECS)

alpha-Terpineol :
Inntak :

Oral - Rotte LD50 - Lethal dose, dødelig, 50 prosent: 3.2 gm /k g [Detaljer angående giftvirk ning er
ik k e registrert annet enn verdi for dødelig dose.] (RTECS)

Hydrogenated Rosin :
Inntak :

Oral - Rotte LD50 - Lethal dose, dødelig, 50 prosent: >32000 m g/k g [Detaljer angående giftvirk ning er
ik k e registrert annet enn verdi for dødelig dose.] (RTECS)

Tridecyl alcohol :
Inntak :

Oral - Rotte LD50 - Lethal dose, dødelig, 50 prosent: >2000 m g/k g [Atferd - Søvn Lunger, brystk asse
eller åndedrett - Dyspne Magetarm k anal - Hyperak tivitet, diaré]
Oral - Rotte LD50 - Lethal dose, dødelig, 50 prosent: >2000 m g/k g [Atferd - Søvnighet (generelt
nedsatt ak tivitet) Lunger, brystk asse eller åndedrett - Dyspne Magetarm k anal - Hyperak tivitet, diaré]
(RTECS)

AVSNITT 12 : ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
Miljøforgiftning:
Miljøtok sisitet:

Giftig for vannlevende organism er m ed langtidseffek ter.

Persistens og nedbrytbarhet:
Bionedbrytning:

Flux er biologisk nedbrytbart.

Bioak k um ulasjonspotensiale:
Bioak k um ulering:

Ik k e fastsatt.

Mobilitet i jord:
Mobilitet i fysisk m iljø:

Ik k e fastsatt.

Materialets virk ning på
planter/dyr:

I høye k onsentrasjoner k an dette produk tet være farlig for planter og dyr.

AVSNITT 13 : INSTRUKSER OM DISPONERING
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Description of waste:
Instruk ser om disponering:

Les US EPA Guidelines som står i 40 CFR Part 261.3, for definisjon og k lassifisering av farlig avfall før
deponering. Du bør videre gjøre deg k jent m ed gjeldende nasjonale og lok ale k rav eller retningslinjer i
forbindelse m ed avfallshåndtering for å sik re at disse blir overholdt. Foreta deponering av avfall i
henhold til EPAs og/eller statlige og lok ale retningslinjer.

AVSNITT 14 : TRANSPORTOPPLYSNINGER
DO T – Forsendelsesnavn:

Ik k e regulert.

DO T – FN-num m er:

Ik k e regulert.

IATA – Forsendelsesnavn:

Ik k e regulert.

IATA – FN-num m er:

Ik k e regulert.

IMDG – FN-num m er :

Ik k e regulert.

IMDG – Forsendelsesnavn :

Ik k e regulert.

RID-FN-num m er:

Ik k e regulert.

RID-forsendelsesnavn:

Ik k e regulert.

AVSNITT 15 : REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER
Sik k erhets-, helse- og m iljøreguleringer spesifik k e for produk tet:
Canada W HMIS:

Kontrollert – Klasse: D2B Giftig

Tin :
TSCA Lagerstatus:

Listet

Canada DSL:

Listet

Silver :
TSCA Lagerstatus:

Listet

Avsnitt 313:

EPCRA - 40 CFR Part 372 - (SARA Title III) Avsnitt 313 Listet k jem ik alie.

Canada DSL:

Listet

Bismuth :
TSCA Lagerstatus:

Listet

Canada DSL:

Listet

alpha-Terpineol :
TSCA Lagerstatus:

Listet

Canada DSL:

Listet

Hydrogenated Rosin :
TSCA Lagerstatus:

Listet

Canada DSL:

Listet

Tridecyl alcohol :
TSCA Lagerstatus:

Listet

Canada DSL:

Listet

W HMIS-pik togram m er:

SECTION 16 : ANDRE OPPLYSNINGER
HMIS-rangeringer:
HMIS, Helsefarer:

2

Helsefare

2

HMIS, Brannfare:

1

Brannfare

1

HMIS, Reak tivitet:

0

Reaktivitet

0

HMIS, Personlig besk yttelse:

X

Personlig beskyttelse

X

Databladets opprettelsesdato:

Kan 15, 2015

Revisjonsdato for datablad:

Kan 03, 2016

SDS-form at:
Ansvarsfrask rivelse:

Inform asjon her er basert på data som ses på som k orrek t. Derim ot er det ingen garanti ytret eller
im plisitt i henhold til nøyak tigheten av denne inform asjonen eller resultatene som k an oppnås fra
bruk en av disse. I tillegg påtar Nordson EFD LLC ingen ansvar for sk ade til sluttbruk er som k an ha
sk jedd på grunn av m aterialet selv om trygge rutiner har blitt opprettholdt. Sluttbruk eren påtar seg
ansvar i bruk en av dette m aterialet.
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