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IF 14 SERIES SnPb(Ag) 
SIKKERHEDSDATABLAD  
 
I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 

 
Udarbejdet den: 04/04/2014 Erstatter: 25/09/2009 Version: 10.0 

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 
 

1.1. Produktidentifikator 
Produktets form : Blanding 
Handelsnavn : IF 14-06, IF14-09, IF14-14 Leaded, Halide Free, No-Clean Solder Wire 
Produktkode : SW06*, SW09*, SW14* (Sn60, Sn63, Sn62, Sn5Pb94Ag1, Sn60Pb38Cu2) 
(* Alle emballage medfølger) 
 

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser 
Vigtigste anvendelseskategori : Udelukkende til industriel og erhversmæssig brug 
Anvendelse af stoffet/blandingen : Loddetin 
 

1.2.2. Anvendelser som frarådes 
Der foreligger ingen andre oplysninger 
 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 
Interflux® Electronics N.V.  
Eddastraat 51 
9042 GENT - Belgium 
T +32 9 2514959 - F +32 9 2514970 
reach@interflux.com - www.interflux.com 
 
Leverandør /Importør Interflux® Danmark Aps 
  Stenbro Allé 8, DK 6650 Brørup 
  Tlf: +45 75 38 39 22      Fax:+45 75 38 39 24 
  Internet: www.interflux.dk 
  Kontaktperson Mr. Leif Fenger  
  E-mail : fenger@interflux.dk 
 

1.4. Nødtelefon 
Nødtelefonnummer : ++1-703-527-3887 (CHEMTREC) 
 

PUNKT 2: Fareidentifikation 
 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) 
Ikke klassificeret 

Klassificering ifølge direktiv 67/548/EØF hhv. 1999/45/EF 
Ikke klassificeret 
 

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger 
Legeringer i form af massive metaller behøver ikke at være mærket, selv om stofferne er klassificeret som farlige for mennesker og miljø. 
Andre oplysninger 
NFPA kode : 1-1-0 
 : 

 
 

2.2. Mærkningselementer 

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 
Sikkerhedssætninger (CLP) : P273 - Undgå udledning til miljøet 
EUH-sætninger : EUH201A - Advarsel! Indeholder bly 
 

 

2.3. Andre farer 
Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen : Dette produktkan blivefarligti brug, ogoplysningerne idette databladafspejlerde risici,der er 

forbundet medloddeprocessen. Øget fare for blyforurening hvis metallet er overophedet, eller 
hvis metallet oxideres (risiko for dannelse af støv og dampe). . Oxider af bly er klassificeret som 
reproduktionstoksisk (EF). . Hvis blot af dette materiale synkes, vil det medføre en sundhedsfare. 

mailto:reach@interflux.com
http://www.interflux.dk/
mailto:fenger@interflux.dk
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IF 14 SERIES SnPb(Ag) 
SIKKERHEDSDATABLAD  
I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
 

3.1. Stoffer 
Ikke relevant 
 

3.2. Blanding 
Navn Produktidentifikator % Klassificering jævnfør 

Direktiv 67/548/EØF 
tin (CAS nr) 7440-31-5 

(EF NR) 231-141-8 
(REACH-nr) 01-2119486474-28 

*) Ikke klassificeret 

bly, i massiv forme (CAS nr) 7439-92-1 
(EF NR) 231-100-4 
(REACH-nr) 01-2119513221-59 

*) Ikke klassificeret 

sølv (CAS nr) 7440-22-4 
(EF NR) 231-131-3 
(REACH-nr) 01-2119555669-21 

*) Ikke klassificeret 

kobber (CAS nr) 7440-50-8 
(EF NR) 231-159-6 
(REACH-nr) 01-2119480154-42 

*) Ikke klassificeret 

flux incorporated - 0,6% - 0,9% (±0.3) 
1,4% ±0.2 

Ikke klassificeret 

 

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifølge 
Forordning (EF) nr. 
1272/2008 (CLP) 

tin (CAS nr) 7440-31-5 
(EF NR) 231-141-8 
(REACH-nr) 01-2119486474-28 

*) Ikke klassificeret 

bly, i massiv forme (CAS nr) 7439-92-1 
(EF NR) 231-100-4 
(REACH-nr) 01-2119513221-59 

*) Ikke klassificeret 

sølv (CAS nr) 7440-22-4 
(EF NR) 231-131-3 
(REACH-nr) 01-2119555669-21 

*) Ikke klassificeret 

kobber (CAS nr) 7440-50-8 
(EF NR) 231-159-6 
(REACH-nr) 01-2119480154-42 

*) Ikke klassificeret 

flux incorporated - 0,6% - 0,9% (±0.3) 
1,4% ±0.2 

Ikke klassificeret 

*) Weight dependent on the respective alloy (see alloy overview) 
 

Legering Tin % vægt Bly  % vægt Sølv  % vægt Kobber % vægt 
Sn63Pb37 63±0.5 Rest - - 
Sn60 60±0.5 Rest - - 
Sn62 62±0.5 Rest 2±0,.2 - 
Sn5Pb94Ag1* 5±0.2 Rest 1,5±0,2 - 
Sn60Pb38Cu2 60±0.5 Rest - 2±0.2 

* Sn5Pb93,5Ag1,5 
 
Bly i massiv form, kræver ikke mærkning (se punkt 1.3 i bilag I) 
1.3.4. Metaller i massiv form, legeringer, blandinger indeholdende polymerer, blandinger indeholdende elastomerer 
1.3.4.1. Metaller i massiv form, legeringer, blandinger indeholdende polymerer og blandinger indeholdende elastomerer kræver ikke mærkning i henhold til dette bilag, hvis de ikke  udgør en 
fare for menneskers sundhed ved indånding, indtagelse eller hudkontakt eller for vandmiljøet i den form, hvori de markedsføres, selv om de er klassificeret som  farlige efter kriterierne i dette bilag*. 
1.3.4.2. I stedet skal leverandøren give oplysningerne til downstream-brugere eller distributører ved hjælp af sikkerhedsdatabladet. 
 
 
*BILAG I 
KLASSIFICERINGS- OG MÆRKNINGSKRAV FOR FARLIGE STOFFER OG BLANDINGER 
Direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 
  

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
Førstehjælp efter indånding : Flyt forulykkede ud i frisk luft. Ved åndedrætsproblemer: rådfør læge/medicinsk tjeneste. 
Førstehjælp efter hudkontakt : I tilfælde afstænkfrasmeltetmetal, vask berørtehudområdermed rigelige mængderrindende 

vand.Yderligere behandlingaf brandsår. 
Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyld umiddelbart med meget vand. Forulykkede bringes til øjenlæge hvis irritation fortsætter. 
Førstehjælp efter indtagelse : Hvis en person har sunket noget af materialet, skal man give jam lunkent vanmd eller mælk (1/2 

liter).  Fremkald ikke opkastning.  Eventuelt søges der råd hos lægen. 
 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
Symptomer/skader : Brug i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedspraksis. 
Symptomer/skader efter hudkontakt : Det smeltede produkt kan sætte sig fast på huden og forårsage forbrændinger. 
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IF 14 SERIES SnPb(Ag) 
SIKKERHEDSDATABLAD  
I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 

Symptomer/skader efter øjenkontakt : I tilfælde af sprøjt fra varm loddemetal, irritation af øjne og hvis det ikke fjernes, kan dette 
resultere i alvorlig personskade. Dampeder fremkommer underloddeprocessenkan givelet 
irritation aføjet. 

Symptomer/skader efter indtagelse : Samme symptomer som ved indånding. 
 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 
Der foreligger ingen andre oplysninger 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 
 

5.1. Slukningsmidler 
Egnede slukningsmidler : Slukningspulver D. Tør sand. 
Uegnede slukningsmidler : Brug aldrig vand i nærheden af smeltet metal. 
 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
Brandfare : Ingen. 
Reaktivitet : Ved forbrænding udvikling af metalrøg. 
 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 
Andre oplysninger : Metal ogoxidererikke brændbare. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 
 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 
Almene forholdsregler : Ikke relevant for loddetin. 

6.1.1. For ikke-indsatspersonel 
Der foreligger ingen andre oplysninger 

6.1.2. For indsatspersonel 
Der foreligger ingen andre oplysninger 
 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
Der foreligger ingen andre oplysninger 
 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
Rengøringsprocedurer : Hvis smeltet: lad den spildte væske stivne og tag den op. 
Andre oplysninger : Ved forbrænding udvikling af metalrøg. 
 

6.4. Henvisning til andre punkter 
Der foreligger ingen andre oplysninger 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 
 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 
Yderligere farer under behandlingen : Under lodning operationer: Arbejdet under lokal udsugning / ventilation. 
Forholdsregler for sikker håndtering : Undgå indånding af røg. Udfør arbejde under udluftningsanordning/ventilering. Vaskhænder 

umiddelbartefter håndtering af produktet. 
Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand ved arbejdets ophør. 
 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 
Maksimal opbevaringstid : 2 år 
Opbevaringssted : Opbevar ved omgivelsetemperatur. Opbevares tørt. 
 

7.3. Særlige anvendelser 
REACH ansvarsfraskrivelse: 
Disse informationer er baseret på vor aktuelle viden. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad (SDS) stemmer overens med 
kemikaliesikkerhedsrapporten (CSR), i det omfang oplysningerne var tilgængelige på sikkerhedsdatabladets udarbejdelsestidspunkt (jf. 
revisionsdato og udgave). 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
 

8.1. Kontrolparametre 
 
 

bly, i massiv forme (7439-92-1) 
Nederlandene MAC TGG 8H (mg/m³) 0,15 mg/m³ 

 

 

tin (7440-31-5) 
CEE IOELV TWA (mg/m³) 2 mg/m³ 
Belgien Grænseværdi (mg/m³) 2 mg/m³ 



 
 
 
 
 
 
 

04/04/2014 DA (dansk) 4/7 
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tin (7440-31-5) 
Italien - Portugal - USA 
ACGIH 

ACGIH TWA (mg/m³) 2 mg/m³ 

 

 

sølv (7440-22-4) 
CEE IOELV TWA (mg/m³) 0,1 mg/m³ 
Belgien Grænseværdi (mg/m³) 0,1 mg/m³ 
Frankrig VME (mg/m³) 0,1 mg/m³ 
Tyskland TRGS 900 Grænseværdier for arbejdsplads (mg/m³) 0.1 E 
Italien - Portugal - USA 
ACGIH 

ACGIH TWA (mg/m³) 0,1 mg/m³ 

Nederlandene MAC TGG 8H (mg/m³) 0,1 mg/m³ 
Storbritannien WEL TWA (mg/m³) 0,1 mg/m³ 

 

 

kobber (7440-50-8) 
Belgien Grænseværdi (mg/m³) 0,2 mg/m³ 
Frankrig VME (mg/m³) 0,2 mg/m³ 
Italien - Portugal - USA 
ACGIH 

ACGIH TWA (mg/m³) 0,2 mg/m³ 

Nederlandene MAC TGG 8H (mg/m³) 0,1 mg/m³ 
Storbritannien WEL TWA (mg/m³) 0,2 mg/m³ 
Storbritannien WEL STEL (mg/m³) 2 mg/m³ 

 

 

8.2. Eksponeringskontrol 
Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol : Loddelegeringer med bly afgiver ikke bly dampe ved normale loddetemperaturer, kun ved 

temperaturer over 500°C. 
Personlige værnemidler : Handsker. Handsker / varmeisolerende. Beskyttelsesbriller. 

  
Beskyttelse af hænder : The selected protective gloves must meet the specifications of EU Directive 89/686/EEC and EN 

374, derived therefrom. 
Beskyttelse af øjne : I tilfælde af risky circumstances: sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm. 
Hudværn : Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. 
Åndedrætsbeskyttelse : Udfør arbejde under udluftningsanordning/ventilering. Brug egnet åndedrætsværn hvis effektiv 

ventilation ikke er mulig. 
Begrænsning af forbrugereksponeringen : Behovet forpersonlige værnemidlerbør være baseret påenarbejdspladsvurderingfordette særlige 

formål. 

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 
 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 
Form : Klæde 

  

Udseende : Rulletin. 
Farve : Sølv-hvid til grå. 

  

Lugt : lugtfri. 
  

Lugtgrænse : Ingen tilgængelige data 
  

pH : Ingen tilgængelige data 
  

Smeltepunkt : IEC-EN-61190-1-3: Sn63Pb37: 183°C, Sn60Pb40: 183°C-191°C, Sn62Pb36Ag2: 179°C, 
Sn5Pb94Ag1: 296°C-301°C, Sn60Pb38Cu2: 183°C-191°C 
  

Frysepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Kogepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Flammepunkt : (Flux) 170 °C 
  

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgængelige data 
  

Antændelighed (fast stof, gas) : Ingen tilgængelige data 
  

Eksplosionsgrænser : Ingen tilgængelige data 
  

Damptryk : Ingen tilgængelige data 
  

Relativ damptæthed ved 20 °C : Ingen tilgængelige data 
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Relativ tæthed : Sn63Pb37: 8.4g/cm³, Sn60Pb40: 8.5g/cm³, Sn62PbAg2: 8.5g/cm³ 
  

Opløselighed : Vand: Uopløseligt. 
  

Log Pow : Ingen tilgængelige data 
  

Log Kow : Ingen tilgængelige data 
  

Selvantændelsestemperatur : Ingen tilgængelige data 
  

Nedbrydningstemperatur : Ingen tilgængelige data 
  

Viskositet, kinematisk : Ingen tilgængelige data 
  

Viskositet, dynamisk : Ingen tilgængelige data 
  

Eksplosive egenskaber : Ingen tilgængelige data 
  

Oxiderende egenskaber : Ingen tilgængelige data 
  

 

9.2. Andre oplysninger 
Andre egenskaber : Ikke opløselig i vand. Ikke opløseligt i vand, derfor kun bionedbrydeligt i minimal grad. 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet 
Ved forbrænding udvikling af metalrøg. 
 

10.2. Kemisk stabilitet 
Stabil under normale vilkår. 
 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 
Der foreligger ingen andre oplysninger 
 

10.4. Forhold, der skal undgås 
Høje temperaturer. . Vil der frigivesgiftigemetaloxider. 
 

10.5. Materialer, der skal undgås 
Må ikke blandes med oxideringsmidler.  Opbevares adskilt fra stærke syrer. 
 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 
Der foreligger ingen andre oplysninger 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 
 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 
Akut toksicitet : Ikke klassificeret 
 

 
 

sølv (7440-22-4) 
LD 50 oral rotte > 10000 mg/kg (Rotte) 
LD 50 hud rotte > 2000 mg/kg (Rotte) 

 

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret 
Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret 
Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering 

: Ikke klassificeret 

Kimcellemutagenitet : Ikke klassificeret 
Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret 
 

 

Toksicitet ved gentagen dosering : Ikke klassificeret 
Specifik målorgan toksicitet (enkelt eksponering) : Ikke klassificeret 
 

 

Specifik målorgan toksicitet (gentagen 
eksponering) 

: Ikke klassificeret 

 

 

Aspirationsfare : Ikke klassificeret 
 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 
 

12.1. Toksicitet 
Økologi - alment : Ikke biologisk nedbrydelig og må derfor ikke ledes til afløb. 
 

 
 

tin (7440-31-5) 
LC50 fisk 1 0,42 mg/l (672 h; Salmo gairdneri (Oncorhynchus mykiss); Metal-ion) 
LC50 andre vandorganismer 1 10 mg/l  
EC50 Daphnia 1 1,5 mg/l  
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tin (7440-31-5) 
EC50 andre vandorganismer 1 21,23 mg/l  
LC50 fisk 2 0,42 mg/l  
LC50 andre vandorganismer 2 42 mg/l  
EC50 andre vandorganismer 2 140,28 mg/l  

 
 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 
 
 

bly, i massiv forme (7439-92-1) 
Persistens og nedbrydelighed Biologisk nedbrydelig: kan ikke tilpasses. 
Biokemisk ilt efterspørgsel (BOD) Kan ikke anvendes 
Kemisk iltforbrug (COD) Kan ikke anvendes 
ThOD Kan ikke anvendes 
BOD (% af ThOD) Kan ikke anvendes 

 
 

tin (7440-31-5) 
Persistens og nedbrydelighed Biologisk nedbrydelig: kan ikke tilpasses. Absorberes i jord. 
Biokemisk ilt efterspørgsel (BOD) Kan ikke anvendes 
Kemisk iltforbrug (COD) Kan ikke anvendes 
ThOD Kan ikke anvendes 
BOD (% af ThOD) Kan ikke anvendes 

 
 

sølv (7440-22-4) 
Persistens og nedbrydelighed Biologisk nedbrydelig: kan ikke tilpasses. Biologisk nedbrydelse i jord: kan ikke anvendes. 

Absorberes i jord. 
Biokemisk ilt efterspørgsel (BOD) Kan ikke anvendes 
Kemisk iltforbrug (COD) Kan ikke anvendes 
ThOD Kan ikke anvendes 
BOD (% af ThOD) Kan ikke anvendes 

 
 

kobber (7440-50-8) 
Persistens og nedbrydelighed Biologisk nedbrydelig: kan ikke tilpasses. Biologisk nedbrydelse i jord: kan ikke anvendes. 

Absorberes i jord. 
Biokemisk ilt efterspørgsel (BOD) Kan ikke anvendes 
Kemisk iltforbrug (COD) Kan ikke anvendes 
ThOD Kan ikke anvendes 
BOD (% af ThOD) Kan ikke anvendes 

 
 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
 
 

bly, i massiv forme (7439-92-1) 
Log Pow 0,73  
Bioakkumuleringspotentiale Lavt potentiale for bioakkumulering (Log Kow < 4). 

 
 

tin (7440-31-5) 
BCF fisk 1 < 0,00036 (Pisces; Vægt i tør tilstand) 

 
 

sølv (7440-22-4) 
Bioakkumuleringspotentiale Ikke bioakkumulativ. 

 
 

kobber (7440-50-8) 
Bioakkumuleringspotentiale Ingen data over bioakkumulation. 

 
 

12.4. Mobilitet i jord 
Der foreligger ingen andre oplysninger 
 
 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
Der foreligger ingen andre oplysninger 
 
 

12.6. Andre negative virkninger 
Andre oplysninger : Miljøoplysninger - Ikke til rådighed. 

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 
 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 
Lokale myndigheder (affald) : Bortskaffelse ifølge myndighedernes forskrifter. 
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Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af affald : Må ikke udledes i kloaksystem. Led ikke ud i overfladisk afstrømning. Genanvendelse/genbrug. 
Økologi - affald : Led ikke ud i overfladisk afstrømning. Sørg for at affald ikke kommer i kloaksystemet. 

Genanvendelse/genbrug. Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med. farlige 
stoffer. LWCA (Holland): KGA kategori 05. Farligt affald (91/689/EØF). 

PUNKT 14: Transportoplysninger 
 

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelserne 
Supplerende regler, der skal indhentes på Interflux ® Electronics NV 
Bemærkning: 
Ovennævnte forordninger er i kraft på tidspunktet for offentliggørelsen af denne (SDS) sikkerhedsdatablad. Med henvisning til eventuelle 
ændringer i reglerne om transport af farligt gods, anbefalerer vi dig til at kontrollere dens gyldighed hos Interflux® Electronics NV 
 
 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering 
 

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø 

15.1.1. EU-bestemmelser 
 

Indeholder ingen REACH-kandidatstoffer 
EURAL-kode : 10 04 02* 
 

15.1.2. Nationale bestemmelser 
Lagerklasse (LGK) : LGK 13  
 
 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 
Chemical safety assessments for substances in this preparation were carried out 
 
 

PUNKT 16: Andre oplysninger 
 

Andre oplysninger : Intrastat code 8311 90 00. 
 
 

 
SDS EU (REACH Annex II) 
Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal 
derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab 
 
DISCLAIMER 
Informationerne i dette sikkerhedsdatablad bygger på leverandøroplysninger og betragtes af os som akkurate, pålidelige og up to date. Da vi kan ikke imødegå eller 
kontrollere de mange forskellige konditioner, under hvilke disse oplysninger og produktet kan anvendes, kan vi ikke garantere for anvendeligheden eller akkuratessen af 
denne information eller anvendeligheden af produktet i en hvilken som helst situation. 

Copyrights reserved to Interflux® Electronics NV 
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