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IF 6000 
SIKKERHEDSDATABLAD  
 
I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 

 
Udarbejdet den: 06/07/2013 Erstatter: 25/09/2009 Version: 4.0 

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

1.1. Produktidentifikator 
Produktets form : Blanding 
Handelsnavn : IF 6000 No-Clean Soldering Flux for Selective Fluxing Applications 
Produktkode : RP6000*, RPPEN6000* 
(* 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 : Selektiv anvendelse af flux 
 

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 
 

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) 
Flam. Liq. 2 H225  
Eye Irrit. 2 H319  
Skin Sens. 1 H317  
STOT SE 3 H336  
  

Komplet ordlyd af H-sætningerne: se afsnit 16 

Klassificering ifølge direktiv 67/548/EØF hhv. 1999/45/EF 
F; R11 
Xi; R36 
Xi; R43 
R67 
Komplet ordlyd af R-sætningerne: se afsnit 16 
 

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger 
Der foreligger ingen andre oplysninger 
Andre oplysninger 
NFPA kode : 1-3-0 
 : 

 
 

2.2. Mærkningselementer 

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 
Farepiktogrammer (CLP) : 

 
GHS02 

 
GHS07 

    

Signalord (CLP) : Fare 
Farlige indholdsstoffer : Kolofonium 
Faresætninger (CLP) : H225 - Meget brandfarlig væske og damp 

mailto:reach@interflux.com
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H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion 
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation 
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed 

Sikkerhedssætninger (CLP) : P210 - Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt 
P261 - Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray 
P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse 
P302+P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand 
P333+P313 - Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp 
P403+P233 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket 

 

 

2.3. Andre farer 
Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen : Under lodning operationer: Arbejdet under lokal udsugning / ventilation. 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
 

3.1. Stoffer 
Ikke relevant 
 

3.2. Blanding 
Navn Produktidentifikator % Klassificering jævnfør 

Direktiv 67/548/EØF 
2-propanol (CAS nr) 67-63-0 

(EF NR) 200-661-7 
(EU-identifikationsnummer) 603-117-00-0 
(REACH-nr) 01-2119457558-25 

40-60 F; R11 
Xi; R36 
R67 
 

Kolofonium (CAS nr) 8050-09-7 
(EF NR) 232-475-7 
(EU-identifikationsnummer) 650-015-00-7 
(REACH-nr) 01-2119480418-32 

10-40 Xi; R43 
 

 

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

2-propanol (CAS nr) 67-63-0 
(EF NR) 200-661-7 
(EU-identifikationsnummer) 603-117-00-0 
(REACH-nr) 01-2119457558-25 

40-60 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

Kolofonium (CAS nr) 8050-09-7 
(EF NR) 232-475-7 
(EU-identifikationsnummer) 650-015-00-7 
(REACH-nr) 01-2119480418-32 

10-40 Skin Sens. 1, H317 

Fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger: se afsnit 16 
  

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
Førstehjælp alment : Afhængig af forulykkedes tilstand: læger/sygehus. Aldrig nogen sinde indrømme alt af mund hen 

til en afmægtig pågældende. 
Førstehjælp efter indånding : Flyt forulykkede ud i frisk luft. Ved åndedrætsproblemer: rådfør læge/medicinsk tjeneste. 
Førstehjælp efter hudkontakt : Skyl med vand. Sæbe kan anvendes. Forulykkede bringes til læge hvis irritation fortsætter. 
Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyld umiddelbart med meget vand. Forulykkede bringes til øjenlæge hvis irritation fortsætter. 
Førstehjælp efter indtagelse : Skyld munden med vand. Umiddelbart efter indtagelse: drik meget vand. Lad ikke forulykkede 

kaste op. Giv medicinsk trækul (5 ml 5%/kg kropsvægt). Ved ildebefindende: rådfør 
læge/medicinsk tjeneste. Ved indtagelse af store mængder: hurtigt til sygehus. Information til 
læger: Udpumpning. 

 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
Symptomer/skader : EFTER LANGVARIG/VEDVARENDE EKSPONERING/KONTAKT: Rødlig hud. Tør hud. Kløe. 

Revnet hud. Hududslæt/inflammation. 
Symptomer/skader efter indånding : VED EKSPONERING FOR HØJE KONCENTRATIONER: Hoste. Tør strube/ondt i halsen. 

Svimelhed. Hovedpine. 
Symptomer/skader efter øjenkontakt : Irritation/rødme i øjenvæv. 
Symptomer/skader efter indtagelse : EFTER INDTAGELSE AF STORE MÆNGDER: Nedsætter det centrale nervesystems 

funktioner. Hovedpine. Udvidelse af blodårer. Lavt blodtryk. Kvælninger. Opkastninger. 
Mavepine. Bevidsthedsforstyrrelser. 

 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 
Der foreligger ingen andre oplysninger 
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PUNKT 5: Brandbekæmpelse 
 

5.1. Slukningsmidler 
Egnede slukningsmidler : Tågeslukning. Polyvalent skum. Alkoholresistent skum. BC pulver. Kuldioxyd. 
Uegnede slukningsmidler : (FULD stråle) vand er ikke effektiv til brandslukning. 
 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
Brandfare : DIREKTE BRANDFARE. Meget brandfarlig. Branfarlig gas/damp i.f.m. luft indenfor 

eksplosionsgrænsen. INDIREKTE BRANDFARE. Kan antændes ved gnister. Spredning af 
gas/damp langs jorden: antændelsesfare. 

Eksplosionsfare : DIREKTE EKSPLOSIONSFARE. Gas/damp kan med luft eksplodere indenfor brændbarhedsgr. 
INDIREKTE EKSPLOSIONSFARE. Kan antændes af gnister. Eksplosionsfarlig reaktion: se 
"kemiske reaktioner". 

Reaktivitet : Reagerer heftigt til eksplosivt med (stærke) oxyderingsmidler. Ved forbrænding formes CO og 
CO2. 

 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 
Brandslukningsinstruktioner : Køl beholdere/tanke og/eller flyt i sikkerhed. 
Beskyttelse under brandslukning : Ved brand/varme: trykluft/iltapparat. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 
 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 
Almene forholdsregler : Luk motoren og forbyd rygning. Ingen åben ild eller gnister. Anvend gnist/eksplosionssikkert 

apparatur/belysning. Forhindre udbredelse i kloakafløb. Hold beholdere aflukket. Rens forurenet 
beklædning. 

6.1.1. For ikke-indsatspersonel 
Beskyttelsesudstyr : Handsker. Tætsluttende briller. beskyttelsestøj. Ved stor lækage/i aflukket rum: trykluftapparat. 
Nødprocedurer : Marker fareområdet. Afspær døre og vinduer i omkringliggende bygninger. Luk motoren og 

forbyd rygning. Ingen åben ild eller gnister. Anvend gnist/eksplosionssikkert apparatur/belysning. 
Hold beholdere aflukket. Rens forurenet beklædning. 

6.1.2. For indsatspersonel 
Der foreligger ingen andre oplysninger 
 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
Forhindre udbredelse i kloakafløb. 
 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
Til tilbageholdelse : Saml/pump det fritkommende produkt op i passende beholdere. Rådfør "Materialehåndtering"for 

valg af forpakningsmateriale. Inddæm flydende udslip. Forsøg at mindske fordampning. Mål 
koncentrationen af den eksplosive gas/luft-blanding. 

Rengøringsprocedurer : Spildt væske absorberes med absorberingsmiddel f.eks.: tør sand/jord/vermikulit eller 
kalkstenspulver. Den absorberede væske puttes i tætsluttende beholdere. Se 
"Materialebehandling" for valg af forpakning. Tøm beskadigede/afkølede tanke. Anvend ikke 
trykluft ved overpumpning. Opbevar den spildte væske/rest omhyggeligt. Forurenede overflader 
renses med store mængder vand. Overgiv det opsamlede emne til fabrikant/myndighed. Efter 
arbejdet renses tøj og materiale. 

 

6.4. Henvisning til andre punkter 
Der foreligger ingen andre oplysninger 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 
 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 
Forholdsregler for sikker håndtering : I.h.t. de retslige krav. Tag straks forurenet beklædning af. Må ikke tømmes i afløbet. Hold adskilt 

fra åben ild/varme. Hold adskilt fra antændelseskilder/gnister. Streng hygiejne følges. Hold 
forpakningen godt lukket. Udfør arbejde under udluftningsanordning/ventilering. 

 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 
Maksimal opbevaringstid : 1 år 
Lagertemperatur : 5 - 35 °C 
Varme og antændelseskilder : MÅ IKKE UDSÆTTES FOR: varmekilder. antændelseskilder. 
Samlagringsforbud : MÅ IKKE UDSÆTTES FOR: varmekilder. antændelseskilder. oxidationsmidler. (stærke) syrer. 

(stærke) baser. 
Opbevaringssted : Følg de retslige normer. Opbevares koldt. Opbevares tørt. Brandsikkert lokale. 
Særlige forskrifter for emballagen : SÆRLIGE KRAV. aflåselig. tør. ren. korrekt etiketteret (korrekt mærket). svarer til de juridiske 

normer. 
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Emballagematerialer : PASSENDE MATERIALE: rustfri stål. HDPE Tromle. 
 

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 
 
 

2-propanol (67-63-0) 
Belgien Grænseværdi (mg/m³) 500 mg/m³ 
Belgien Grænseværdi (ppm) 200 ppm 
Belgien Korttids-værdi (mg/m³) 1000 mg/m³ 
Belgien Korttids-værdi (ppm) 400 ppm 
Frankrig VLE (mg/m³) 980 mg/m³ 
Frankrig VLE (ppm) 400 ppm 
Tyskland TRGS 900 Grænseværdier for arbejdsplads (mg/m³) 0.025 E 
Italien - Portugal - USA 
ACGIH 

ACGIH TWA (ppm) 200 ppm 

Italien - Portugal - USA 
ACGIH 

ACGIH STEL (ppm) 400 ppm 

Storbritannien WEL TWA (mg/m³) 999 mg/m³ 
Storbritannien WEL TWA (ppm) 400 ppm 
Storbritannien WEL STEL (mg/m³) 1250 mg/m³ 
Storbritannien WEL STEL (ppm) 500 ppm 

 

 

Kolofonium (8050-09-7) 
Frankrig VME (mg/m³) 0,1 mg/m³ 
Storbritannien WEL TWA (mg/m³) 0,05 mg/m³ 
Storbritannien WEL STEL (mg/m³) 0,15 mg/m³ 

 

 

8.2. Eksponeringskontrol 
Personlige værnemidler : Handsker. (nitrilgummi) anbefalede tykkelse: >0.35mm. Tætsluttende briller. Beskyttelsestøj. 

   
Beskyttelsesbeklædning - materialevalg : GIVER UDEMÆRKET BESKYTTELSE: butylgummi. nitrilgummi. viton. GIVER GOD 

BESKYTTELSE: neopren. GIVER MINDRE GOD BESKYTTELSE: PVC. neopren/naturgummi. 
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 : Beskyttelsesbriller. 
Hudværn : Beskyttelsestøj. 
Åndedrætsbeskyttelse : Udfør arbejde under udluftningsanordning/ventilering. 

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 
 

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

  

Udseende : Væske. 
Farve : Ingen tilgængelige data 

  

Lugt : Alkohollugt. Karakteristisk lugt. 
  

Lugtgrænse : 3 - 610 ppm 
8 - 1499 mg/m³ 
  

pH : Ingen tilgængelige data 
  

Smeltepunkt : -88 °C 
  

Frysepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Kogepunkt : 82 °C 
  

Flammepunkt : 12 °C 
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Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : 2,3 
  

Relativ fordampningshastighed (æter=1) : 21 
Antændelighed (fast stof, gas) : Ingen tilgængelige data 

  

Eksplosionsgrænser : 2 - 13 vol % 
50 - 335 g/m³ 
  

Damptryk : 44 hPa 
  

Damptryk ved 50 °C : 229 hPa 
Relativ damptæthed ved 20 °C : Ingen tilgængelige data 

  

Relativ tæthed : 0,870 g/ml +/-0.1 
  

Opløselighed : Vand: Delvis opløseligt. 
Ethanol: fulstændig løselig 
  

Log Pow : Ingen tilgængelige data 
  

Log Kow : Ingen tilgængelige data 
  

Selvantændelsestemperatur : 399 °C 
  

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 
VOC-indhold : 40 - 60 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet 
Reagerer heftigt til eksplosivt med (stærke) oxyderingsmidler. Ved forbrænding formes CO og CO2. 
 

10.2. Kemisk stabilitet 
Stabil under normale omstændigheder. 
 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 
Der foreligger ingen andre oplysninger 
 

10.4. Forhold, der skal undgås 
Der foreligger ingen andre oplysninger 
 

10.5. Materialer, der skal undgås 
Der foreligger ingen andre oplysninger 
 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 
Der foreligger ingen andre oplysninger 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 
 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 
Akut toksicitet : Ikke klassificeret 
 

 
 

2-propanol (67-63-0) 
LD 50 oral rotte 5045 mg/kg (5840 mg/kg bodyweight; Rotte; Rotte; Eksperimentel værdi,5840 mg/kg 

bodyweight; Rotte; Rotte; Eksperimentel værdi) 
LD 50 hud kanin 12870 mg/kg (16.4; Kanin; Kanin; Eksperimentel værdi,16.4; Kanin; Kanin; Eksperimentel 

værdi) 
LC50 inhalering rotte (mg/l) 73 mg/l/4u (Rotte) 
ATE (oralt) 5045,000 mg/kg kropsvægt 
ATE (gennem huden) 12870,000 mg/kg kropsvægt 

 
 

Kolofonium (8050-09-7) 
LD 50 oral rotte > 2000 mg/kg (Rotte) 
LD 50 hud kanin > 2500 mg/kg (Kanin) 

 

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

: Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
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Kimcellemutagenitet : Ikke klassificeret 
Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret 
 

 

Toksicitet ved gentagen dosering : Ikke klassificeret 
Specifik målorgan toksicitet (enkelt eksponering) : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. 
 

 

Specifik målorgan toksicitet (gentagen 
eksponering) 

: Ikke klassificeret 

 

 

Aspirationsfare : Ikke klassificeret 
 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 
 

12.1. Toksicitet 
Økologi - luft : Ikke farlig for ozonlaget (Rådets forordning (EF). 
Økologi - vand : Lidt vandforurenende (overfladevand). Grundvands-forurenende. Biologisk let nedbrydelig i 

vand. 
 

 
 

2-propanol (67-63-0) 
LC50 fisk 1 4200 mg/l (96 h; Rasbora heteromorpha; Gennemstrømningssystem) 
EC50 Daphnia 1 > 10000 mg/l (48 h; Daphnia magna) 
LC50 fisk 2 9640 mg/l (96 h; Pimephales promelas; DØDELIG) 
EC50 Daphnia 2 13299 mg/l (48 h; Daphnia magna) 

 
 

Kolofonium (8050-09-7) 
LC50 fisk 1 1 - 10 mg/l (96 h; Brachydanio rerio; NOMINALKONCENTRATION) 
EC50 Daphnia 1 10 - 100 mg/l (48 h; Daphnia magna; NOMINALKONCENTRATION) 
EC50 andre vandorganismer 1 410 mg/l (72 h; Scenedesmus subspicatus; VÆKSTHASTIGHED) 

 
 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 
IF 6000 No-Clean Soldering Flux for Selective Fluxing Applications  
Persistens og nedbrydelighed Biologisk let nedbrydelig i vand. Bionedbrydelig i jord. Bionedbrydelig i jord under anaerobe 

forhold. Ingen tilgængelige (test)data for mobilitet af stoffet. 
 
 

2-propanol (67-63-0) 
Persistens og nedbrydelighed Biologisk let nedbrydelig i vand. Bionedbrydelig i jord. Bionedbrydelig i jord under anaerobe 

forhold. Ingen tilgængelige (test)data for mobilitet af stoffet. 
Biokemisk ilt efterspørgsel (BOD) 1,19 g 02/g emne 
Kemisk iltforbrug (COD) 2,23 g 02/g emne 
ThOD 2,40 g 02/g emne 
BOD (% af ThOD) 0,49 % ThOD 

 
 

Kolofonium (8050-09-7) 
Persistens og nedbrydelighed Biologisk let nedbrydelig i vand. 
Kemisk iltforbrug (COD) 2,6 g 02/g emne 

 
 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
 
 

2-propanol (67-63-0) 
Log Pow 0,05 (Eksperimentel værdi) 
Bioakkumuleringspotentiale Lavt potentiale for bioakkumulering (Log Kow < 4). 

 
 

Kolofonium (8050-09-7) 
Bioakkumuleringspotentiale Ikke bioakkumulativ. 

 
 

12.4. Mobilitet i jord 
 
 

2-propanol (67-63-0) 
Overfladespænding 0,021 N/m (25 °C) 

 
 

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

12.6. Andre negative virkninger 
Der foreligger ingen andre oplysninger 
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PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 
 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 
Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af affald : Affald fjernes i henhold til lokale og/eller nationale forskrifter. Farligt affald må ikke blandes 

sammen med andet affald. Forskellige typer farligt affald må ikke blandes sammen, hvis dette 
kan indebære en risiko for forurening eller skabe problemer for den videre håndtering af affaldet. 
Farligt affald skal håndteres ansvarligt. Alle enheder, der opbevarer, transporterer eller håndterer 
farligt affald, skal træffe de fornødne foranstaltninger for at forebygge risikoen for forurening eller 
skader på mennesker eller dyr. Genanvendelse gennem destillering. Send til godkendt 
forbrændingsovn for opløsningsmidler med energiudnyttelse. Led ikke ud i overfladisk 
afstrømning. Indhent tilladelse fra miljøbeskyttelsesorganisationer sendes til rensningsanlæg. 

Yderligere information : LWCA (Holland): KGA kategori 03. Farligt affald efter Direktiv 2008/98/EF. 
Økologi - affald : Farligt affald (91/689/EØF). Kontrolleret forbrænding. Led ikke ud i overfladisk afstrømning. 

Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med. farlige stoffer. LWCA (Holland): KGA 
kategori 03. 

PUNKT 14: Transportoplysninger 
 

Svarende til kravene for ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA 
14.1. UN-nummer 
UN-nr : 1219 
 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 
Betegnelse på forsendelsen : Isopropanol (Isopropyl alcohol) 
Beskrivelse i transportdokument : UN 1219 Isopropanol (Isopropyl alcohol), 3, II 
 

14.3. Transportfareklasse(r) 
Klasse (UN) : 3 
Risiko-etiketter (UN) : 3 

 
 

14.4. Emballagegruppe 
Emballagegruppe (UN) : II 

  
 

14.5. Miljøfarer 
Andre oplysninger : Ingen andre informationer til rådighed. 
 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

14.6.1. Vejtransport 
Fareklasse (Kemler nr.) : 33 
Klassificeringskode (ADR) : F1 
Orange identifikationsbånd : 

 

14.6.2. Søfart 
EmS-nr. (1) : F-E 
EmS-nr. (2) : S-D 

14.6.3. Luftfart 
Der foreligger ingen andre oplysninger 
 

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden 
 

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 
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IF 6000 
SIKKERHEDSDATABLAD  
I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 

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 
VOC-indhold : 40 - 60 
EURAL-kode : 14 06 03*, 15 01 10* 
 

15.1.2. Nationale bestemmelser 
Fareklasse for vand (WGK) : 1 - svagt skadeligt for vand 
WGK bemærkning : Klassificering som vandforurenende i overensstemmelse med VwVwS (tysk forskrift om 

vandforureningsklassifikation) af 27. juli 2005 (bilag 2) 
Lagerklasse (LGK) : LGK 3A 
Vbf-klasse : B  
 
 

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

PUNKT 16: Andre oplysninger 
 

Andre oplysninger : Intrastat code 3810 90 90. 
 
 

Fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger:: 
------ Eye Irrit. 2 Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2 
------ Flam. Liq. 2 Brandfarlige væsker, Kategori 2 
------ Skin Sens. 1 Sensibilisering — hud, Kategori 1 
------ STOT SE 3 Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3, narkose 
------ H225 Meget brandfarlig væske og damp 
------ H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion 
------ H319 Forårsager alvorlig øjenirritation 
------ H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed 
------ R11 Meget brandfarlig 
------ R36 Irriterer øjnene 
------ R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden 
------ R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed 
------ F Meget brandfarlig 
------ Xi Lokalirriterende 
 
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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