SÄKERHETSDATABLADET
SEKTION 1 : IDENTIFIKATION
Produk tbeteck ning som används på etik etten:
Produk tnam n:
Series 100, 200, 300, 500, RMA , RA , NC NCLR, Lead-Free
A ntimony-Free Rosin Based Solder Paste
Produk tk od:
Tem plate C
MSDS tillverk arnum m er:
1C
Andra m edel av identifieringar:
Synonym er:

Solder Paste, Solder Cream , SolderPlus®, PrintPlus®

Rek om m enderad användning av k em isk a och restrik tioner för användning:
Produk tanvändning/-begränsning:
Lödpasta
Adress och telefonnum m er för k em isk tillverk are:
Tillverk arens nam n:
Nordson EFD LLC
Adress:
40 Catam ore Boulevard
East Providence, Rhode Island 02914
USA
Allm änt telefonnum m er:
+1-401-431-7000
Larm num m er:
Nödtelefonnum m er:

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

SEKTION 2 : RISKIDENTIFIERING
Klassificering av k em ik alien i enlighet m ed CFR 1910.1200 (d) (f):
GHS Pik togram :

Signalord:

VARNING.

GHS-k lass:

Ögonirritation. Kategori 2.
Farlig för vattenm iljön, k ortsik tig, ak ut. Kategori 1.
Farligt för vattenm iljön, långsik tigt, k ronisk . Kategori 1.

Faroangivelser:

H319 - Orsak ar allvarlig ögonirritation
H400 - Myck et giftig för vattenlevande organism er.
H410 - Myck et giftig för vattenlevande organism er m ed långvariga sk ador.

Sk yddsangivelser :

P264 - Tvätta händerna noga efter hantering.
P273 - Undvik utsläpp till m iljön.
P280 - Använd sk yddshandsk ar/sk yddsk läder/ögonsk ydd/ansik tssk ydd.
P305+P351+P338 - VID KO NTAKT MED Ö GO NEN: Sk ölj försik tigt m ed vatten i flera m inuter. Ta ur
eventuella k ontak tlinser om det går lätt. Fortsätt att sk ölja.
P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läk arhjälp.
P391 - Sam la upp spill.
P501 - Avfallshantera innehållet/behållare i enlighet m ed lok ala, statliga, federala och provinsiella
bestäm m elser.

Ej k lassade faror som har identifierats under k lassificeringen:
Ex poneringsväg:

Ögon. Hud. Inandning. Förtäring.

Eventuellt hälsovådliga effek ter:
Eventuellt hälsovådliga effek ter:

Ex poneringar för rök och ånga från lödning k an irritera ögon, andningsorgan och hud.

Målangivna organ:

Andningsorgan, ögon, centrala och perifera nervsystem , njurarna och blodsystem et.

SEKTION 3 : SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM INGREDIENSER
Blandningar:
Kemiskt namn

CA S#

Tin

7440-31-5

Ingrediens %

EC Num.

5.8 - 90 vik t-%
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Silver

7440-22-4

0 - 2.3 vik t-%

Copper

7440-50-8

0 - 0.9 vik t-%

Bism uth

7440-69-9

0 - 52.2 vik t-%

alpha-Terpineol

98-55-5

1.0 - 7.0 vik t-%

Hydrogenated Rosin

65997-06-0

3.0 - 9.0 vik t-%

Tridecyl alcohol

68526-86-3

0.0 - 7.0 vik t-%

Malonic acid

141-82-2

0.25 - 0.28 vik t-%

Notes :
Legering
Antim on%
Bi57
Bi57.6
Sn100
Sn42
Sn95
Sn96
Sn96.5
Sn99.3
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Vism ut%
42
57
42
57.6
100
42
58
95
96.3
96.3
99.3
-

Bly%

Silver.%

Koppar.%

-

1

-

-

0.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

3.7

-

-

-

3

0.5

-

-

-

0.7

-

SEKTION 4 : ÅTGÄRDER FÖR FÖRSTA HJÄLPEN
Besk rivning av nödvändiga åtgärder:
Ögonk ontak t:

Spola om edelbart ögonen m ed rik ligt m ed vatten i 15 till 20 m inuter. Kontak ta läk are om irritationen
eller överex poneringssym tom en fortsätter.

Hudk ontak t:

Tvätta huden om edelbart m ed tvål och rik ligt m ed vatten. Kontak ta läk are om irritation uppstår eller
fortgår.

Inandning:

Vid fall av inandning sk a förflyttning sk e till frisk a luften. Ifall individen inte andas, utför k onstgjord
andning eller låt utbildad personal tillföra syre. Sök läk arhjälp om edelbart.

Förtäring:

Ifall substansen svalts ner, får EJ k räk ning fram k allas. Tillk alla genast läk are eller giftcentral. Ge aldrig
något genom m unnen till en m edvetslös person.

Vik tigaste sym ptom /effek ter, ak uta och fördröjda:
Annan första hjälpen:

Ex poneringar för rök och ånga från lödning k an irritera ögon, andningsorgan och hud.

Angivande av om edelbar m edicinsk behandling och särsk ild behandling som eventuellt k rävs:
Inform ation för läk are:

Vidta allm änna stödåtgärder och behandla sym tom atisk t.

SEKTION 5 : BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Läm pliga och oläm pliga släck m edel:
Läm pliga släck m edel:

Använd alk oholbeständigt sk um , k oldiox id, torra k em ik alier eller vattendim m a eller vattenspray vid
släck ning av bränder som om fattar detta m aterial.

Oläm pliga släck m edel:

Använd inte ett obrutet vattenflöde då det k an stänk a och sprida eld.

Särsk ilda k em isk a faror:
Risk relaterade
förbränningsbiproduk ter:

Kan bilda k olm onox id, k oldiox id eller andra giftiga ångor. Vid höga tem peraturer k an m etallisk a ångor
frigöras.

Ovanlig fara/risk er vid brand:

Flöden i lödm etall k an bränna om lödning sk er m ed en flam m a

Särsk ild sk yddsutrustning och försik tighetsåtgärder för brandm än:
Sk yddsutrustning:
NFPA Riskvärdering:
NFPA, hälsa:
NFPA, brandfarlighet:
NFPA Reak tivitet:

Vid brandsituation, använd självförsörjande sluten andningsapparat (SCBA), MSHA/NIO SH (-godk änd
eller m otsvarande) sam t heltäck ande sk yddsutrustning.
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SEKTION 6 : ÅTGÄRDER MOT OAVSIKTLIGT UTSLÄPP
Personliga sk yddsåtgärder, sk yddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:
Försik tighetsåtgärder för personal:

Evak uera om rådet och förhindra att obehörig och osk yddad personal inträder på spillom rådet. Undvik
inandning av ånga, dim m a och rök . Undvik k ontak t m ed hud, ögon och k läder.

Försik tighetsåtgärder för m iljön:
Miljöförsik tighetsåtgärder:

Undvik avrinning ned i storm brunnar, dik en och vattenvägar.

Metoder och m aterial för inneslutning och sanering:
Inneslutningsm etoder:

Sm ält lödm etall stelnar när den k yls och k an sk rapas upp.

Upprensningsm etoder:

Stelnad lödm etall k an sk rapas upp när den k ylts. Var försik tig för att undvik a att andas in rök om en
gaslåga används för att sk ära stora bitar.

Hänvisning till andra avsnitt:
Andra försik tighetsåtgärder:

Se avsnitt 8 för inform ation om personlig sk yddsutrustning.

SEKTION 7 : HANTERING och FÖRVARING
Försik tighetsåtgärder för säk er hantering:
Hantering:

Använd m ed läm plig ventilation. Undvik inandning av ånga och rök . Använd endast i enlighet m ed
anvisningar.

Hygienprax is:

Undvik inandning av ånga, dim m a och rök . Tvätta ordentligt efter hantering.

Speciella hanteringsprocedurer:

Använd inte i utrym m en utan läm plig ventilation.

Förhållanden för säk er lagring, ink lusive eventuella oförenligheter:
Förvaring:

Förvara m ellan 4 ° och 10 °C (40 ° och 50 °F). Håll behållaren försluten. Förvara inte tillsam m ans m ed
livsm edel.

SEKTION 8: EXPONERINGSREGLERANDE MEDEL, PERSONLIGT SKYDD : EXPONERINGSRIKTLINJER
EXPO NERINGSRIKTLINJER:
Tin :
Rik tlinje O SHA:
Silver :
Rik tlinje O SHA:

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

Läm pliga tek nisk a k ontroller:
Tek nisk a k ontrollåtgärder:

Vidta läm pliga k ontrollåtgärder såsom inneslutning av processen, lok alt utsug eller andra åtgärder för
att hålla de luftburna nivåerna under de rek om m enderade ex poneringsnivåerna. Där sådana system
är ineffek tiva, bär personlig sk yddsutrustning som är tillfredsställande och uppfyller O SHA eller andra
erk ända standarder. Konsultera lok ala rutiner för val, utbildning, inspek tion och underhåll av personlig
sk yddsutrustning.

Individuella sk yddsåtgärder:
Ögon-/ansik tssk ydd:

Sk yddsglasögon m ed sidosk ydd.

Handsk ydd, besk rivning:

Använd läm pliga sk yddshandsk ar. Be handsk tillverk aren om perm eabilitetsuppgifter.

Andningssk ydd:

När ventilationen inte är tillräck lig för att avlägsna ångor från andningszonen sk a en
säk erhetsgodk änd respirator eller tryck luftsapparat användas.

Allm änna hygiensk a åtgärder:

Håll borta från m at, dryck och djurm at. Ta av nedsm utsade k läder. Tvätta händerna innan pauser och
vid slutet av arbetsdagen. Undvik k ontak t m ot ögonen och hud.

PPE Pictogram s:

SEKTION 9 : FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Fysisk a och k em isk a egensk aper:
Fysisk t tillstånd - utseende:

Kräm .

Färg:

Grå

Luk t:

Mild.

Kok punk t:

124-198°C (255 - 388 deg F)

Sm ältpunk t:

> 100 °C (> 212 °F)

Densitet:

>4 g/cm ³ (@ 20 °C (68 °F))

Löslighet:

Olöslig

Ånghalt:

Ej fastställt.

Ångtryck :

Ej fastställt.
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Procent flyk tigt:

Ej fastställt.

Avdunstningshastighet:

Ej fastställt.

pH:

Ej fastställt.

Visk ositet:

400-1000k cPs

Koefficient för distribution av
vatten/olja:

Ej fastställt.

Flam punk t:

> 76 °C (>169 °F)

Nedre antändnings/ex plosionsgräns:

Ej fastställt.

Övre antändnings/ex plosionsgräns:

Ej fastställt.

Självantändningstem peratur:

Ej fastställt.

VO C-innehåll:

Ej fastställt.

9.2. Andra inform ation:
Notes :

Ingen.

SEKTION 10 : STABILITET och REAKTIVITET
Reak tivitet:
Reak tivitet:

Ej tilläm pligt.

Kem isk stabilitet:
Kem isk stabilitet:

Stabilt under norm ala tem peraturer och tryck .

Risk en för farliga reak tioner:
Risk relaterad polym erisation:

Ej rapporterat.

Förhållanden som sk a undvik as:
Förhållanden som sk a undvik as:

Höga tem peraturer, hög luftfuk tighet.

Oförenliga m aterial:
Oförenliga m aterial:

Kan reagera m ed k oncentrerade syror. Silver är oförenligt m ed väteperox id och reagerar m ed utspädd
salpetersyra och k oncentrerad svavelsyra.

SEKTION 11 : TOXIKOLOGISK INFORMATION
TO XIKO LO GISK INFO RMATIO N:

Bismuth :
Förtäring:

Oralt - Råtta LD50 - Lethal dose, 50 procent dör: 5 gm /k g [Detaljer rörande tox isk a effek ter finns ej
angivna m ed undantag för värde för dödlig dos.] (RTECS)

alpha-Terpineol :
Förtäring:

Oralt - Råtta LD50 - Lethal dose, 50 procent dör: 3.2 gm /k g [Detaljer rörande tox isk a effek ter finns ej
angivna m ed undantag för värde för dödlig dos.] (RTECS)

Hydrogenated Rosin :
Förtäring:

Oralt - Råtta LD50 - Lethal dose, 50 procent dör: >32000 m g/k g [Detaljer rörande tox isk a effek ter
finns ej angivna m ed undantag för värde för dödlig dos.] (RTECS)

Tridecyl alcohol :
Förtäring:

Oralt - Råtta LD50 - Lethal dose, 50 procent dör: >2000 m g/k g [Beteende - Söm n Lungor, Thorax eller
Andning - Dyspné Gastrointestinalt - Hyperrörlighet, diarré]
Oralt - Råtta LD50 - Lethal dose, 50 procent dör: >2000 m g/k g [Beteende - Söm nlöshet (allm änt
deprim erad ak tivitet) Lungor, Thorax eller Andning - Dyspné Gastrointestinalt - Hyperrörlighet, diarré]
(RTECS)

SEKTION 12 : EKOLOGISK INFORMATION
Ek otox icitet:
Ek otox icitet:

Giftigt för vattenlevande organism er och orsak ar långtidseffek ter.

Persistens och nedbrytbarhet:
Biologisk nedbrytbarhet:

Flöden är biologisk t nedbrytbara.

Bioack um uleringsförm åga:
Bioack um ulering:

Ej fastställt.

Rörligheten i jord:
Mobilitet i m iljön:

Ej fastställt.

Materialeffek ter på väx ter/djur:

I höga k oncentrationer k an denna produk t vara farlig för väx ter och djur.
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SEKTION 13 : ÖVERVÄGANDEN GÄLLANDE BORTSKAFFANDE
Description of waste:
Avfallshantering:

Läs de am erik ansk a EPA-rik tlinjerna i 40 CFR del 261.3 för k lassificering av farligt avfall före
bortsk affning. Läs i tilläm pliga fall även statliga och lok ala k rav eller rik tlinjer för avfallshantering för
att tillförsäk ra efterlevnad. Förbered bortsk affning i enlighet m ed EPS eller statliga och lok ala rik tlinjer.

SEKTION 14 : TRANSPORTINFORMATION
DO T:s transportnam n:

Inga föresk rifter finns.

DO T, FN-num m er:

Inga föresk rifter finns.

IATA transportnam n:

Inga föresk rifter finns.

IATA UN-num m er:

Inga föresk rifter finns.

IMDG UN-num m er:

Inga föresk rifter finns.

IMDG transportnam n:

Inga föresk rifter finns.

RID, FN-num m er:

Inga föresk rifter finns.

RID transportnam n:

Inga föresk rifter finns.

SEKTION 15 : INFORMATION OM REGELVERK
Säk erhet, hälsa och m iljöbestäm m elser som är specifik a för produk ten:
Kanada W HMIS:

Kontrollerad – Klass: D2B Giftig

Tin :
TSCA Inventariestatus:

Listat

Kanada (DSL):

Listat

Silver :
TSCA Inventariestatus:

Listat

Section 313:

EPCRA - 40 CFR Part 372 - (SARA Title III) Section 313 Listad k em ik alie.

Kanada (DSL):

Listat

Bismuth :
TSCA Inventariestatus:

Listat

Kanada (DSL):

Listat

alpha-Terpineol :
TSCA Inventariestatus:

Listat

Kanada (DSL):

Listat

Hydrogenated Rosin :
TSCA Inventariestatus:

Listat

Kanada (DSL):

Listat

Tridecyl alcohol :
TSCA Inventariestatus:

Listat

Kanada (DSL):

Listat

W HMIS Pik togram :

SEKTION 16 : YTTERLIGARE INFORMATION
HMIS Risk värdering:
HMIS Hälsorisk :

2

Hälsorisk

2

HMIS Brandrisk :

1

Brandrisk

1

HMIS Reak tivitet:

0

Reaktivitet

0

HMIS Personligt sk ydd:

X

Personligt skydd

X

SDS-utfärdandedatum :

May 15, 2015

SDS revisionsdatum :

May 03, 2016

SDS-form at:
Frisk rivningsk lausul:

Inform ationen i detta dok um ent är baserad på data som anses k orrek t. Det finns dock ingen garanti,
uttryck t eller underförstådd, beträffande giltigheten av dessa uppgifter eller resultat som k an erhållas
från användningen av dessa. Dessutom tar Nordson EFD LLC inget ansvar för slutanvändarens sk ador
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som direk t orsak ats av m aterialet, även om rim liga säk erhetsförfaranden har följts. Slutanvändaren
förstår användningsrisk en m ed detta m aterial.
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