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PacIFic 2009MLF 
SIKKERHEDSDATABLAD  
 
I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 

 
Udarbejdet den: 20/06/2013 Erstatter: 30/11/2010 Version: 5.2 

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

1.1. Produktidentifikator 
Produktets form : Blanding 
Handelsnavn : PacIFic 2009MLF VOC-Free No-Clean Soldering Flux 
Produktkode : FLW2009MLF* 
(* 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 : Loddeflus -Soldering 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 

 

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) 
Eye Irrit. 2 H319  
  

Komplet ordlyd af H-sætningerne: se afsnit 16 

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

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

 
 

2.2. Mærkningselementer 

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

 
GHS07 

     

Signalord (CLP) : Advarsel 
Faresætninger (CLP) : H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation 
Sikkerhedssætninger (CLP) : P261 - Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray 
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P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse 
P302+P350 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand 
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning 
P337+P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp 

 

 

2.3. Andre farer 
Der foreligger ingen andre oplysninger 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
 

3.1. Stoffer 
Ikke relevant 
 

3.2. Blanding 
Navn Produktidentifikator % Klassificering jævnfør 

Direktiv 67/548/EØF 
Dicarboxylic acid (CAS nr) 124-04-9 

(EF NR) 204-673-3 
(EU-identifikationsnummer) 607-144-00-9 
(REACH-nr) 01-2119457561-38 

1 - 5 Xi; R36 
 

Fatty alcohol alcoxylate Listed on the EEC inventory EINECS 
(European Inventory of Existing 
Commercial Chemical Substances) 

< 1 Ikke klassificeret  

 

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

Dicarboxylic acid (CAS nr) 124-04-9 
(EF NR) 204-673-3 
(EU-identifikationsnummer) 607-144-00-9 
(REACH-nr) 01-2119457561-38 

1 - 5 Eye Irrit. 2, H319 

Fatty alcohol alcoxylate REACH registration exemption - Polymer 
Listed on the EEC inventory EINECS 
(European Inventory of Existing 
Commercial Chemical Substances) 

< 1 Eye Dam. 1, H318 

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

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
Førstehjælp alment : Tag straks forurenet beklædning af. 
Førstehjælp efter hudkontakt : Skyl med vand. Sæbe kan anvendes. 
Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyld umiddelbart med meget vand. Forulykkede bringes til øjenlæge hvis irritation fortsætter. 
Førstehjælp efter indtagelse : Lad ikke forulykkede kaste op. Drik store mængder vand. Ved ildebefindende: rådfør 

læge/medicinsk tjeneste. 
 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
Symptomer/skader efter hudkontakt : Let irritation. 
Symptomer/skader efter øjenkontakt : Irritation/rødme i øjenvæv. 
Symptomer/skader efter indtagelse : EFTER INDTAGELSE AF STORE MÆNGDER: Mave-tarmproblemer. 
 

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 : Særlige brandslukningsanvisninger er ikke påkrævet. 
 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
Brandfare : Ingen. 
Eksplosionsfare : Kan ikke anvendes. 
 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 
Brandslukningsinstruktioner : Særlige brandslukningsanvisninger er ikke påkrævet. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 
 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 
Almene forholdsregler : Rens forurenet beklædning. 
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6.1.1. For ikke-indsatspersonel 
Beskyttelsesudstyr : Handsker. beskyttelsestøj. Beskyttelsesbriller. 
Nødprocedurer : Rens forurenet beklædning. 

6.1.2. For indsatspersonel 
Der foreligger ingen andre oplysninger 
 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
Må ikke ledes ud i afløb eller miljø. 
 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
Rengøringsprocedurer : Forurenede overflader renses med store mængder vand. Spildt væske absorberes med 

absorberingsmiddel f.eks.: tør sand/jord/vermikulit eller kalkstenspulver. 
Andre oplysninger : Må udledes til spildevandsrensningsanlæg. 
 

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 : Normal hygiejne følges. 
Håndteringstemperatur : ≤ 30 °C 
Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand ved arbejdets ophør. 
 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 
Maksimal opbevaringstid : 1 år 
Lagertemperatur : 5 - 30 °C 
Opbevaringssted : Emballagen skal holdes tæt lukket. Byskyt mod direkte sollys. 
Emballagematerialer : Recommended materials by supplier. 
 

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 
Ikke relevant 
 

8.2. Eksponeringskontrol 
Personlige værnemidler : Handsker. (nitrilgummi) : anbefalede tykkelse: >0.4mm. 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 : Beskyttelsesbriller. øjenbeskyttelse skulle kun være nødvendig, hvor væske kan sprøjte eller 

stænke. 
Hudværn : Ikke påkrævet ved normal brug. 
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 : Farveløs. 

  

Lugt : Svag lugt. 
  

Lugtgrænse : Ingen tilgængelige data 
  

pH : 3 
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Smeltepunkt : Kan ikke anvendes 
  

Frysepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Kogepunkt : > 100 °C 
  

Flammepunkt : Ingen 
  

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgængelige data 
  

Antændelighed (fast stof, gas) : Ingen tilgængelige data 
  

Eksplosionsgrænser : Ingen 
Ingen 
  

Damptryk : Ingen tilgængelige data 
  

Relativ damptæthed ved 20 °C : Ingen tilgængelige data 
  

Relativ tæthed : 0.99-1.01 g/ml 
  

Opløselighed : Vand: fulstændig løselig 
  

Log Pow : Ingen tilgængelige data 
  

Log Kow : Ingen tilgængelige data 
  

Selvantændelsestemperatur : Kan ikke anvendes 
  

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 : 0 % 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet 
Der foreligger ingen andre oplysninger 
 

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 
Må ikke udsættes for varme. 
 

10.5. Materialer, der skal undgås 
Må ikke blandes med oxideringsmidler. 
 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 
Ingen. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 
 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 
Akut toksicitet : Ikke klassificeret 
 

 
 

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret 
pH: 3 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Forårsager alvorlig øjenirritation. 
pH: 3 

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 
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PUNKT 12: Miljøoplysninger 
 

12.1. Toksicitet 
Økologi - alment : Må ikke ledes ud i afløb eller miljø. Må udledes til spildevandsrensningsanlæg. 
12.2. Persistens og nedbrydelighed 

PacIFic 2009MLF VOC-Free No-Clean Soldering Flux  
Persistens og nedbrydelighed Findes dokumenteret: middel nedbrydning i jord. 

 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
PacIFic 2009MLF VOC-Free No-Clean Soldering Flux  
Bioakkumuleringspotentiale Middel bioakkumulativ. 

 
 

12.4. Mobilitet i jord 
PacIFic 2009MLF VOC-Free No-Clean Soldering Flux  
Økologi - jord Findes dokumenteret: kan let nedbrydes i jord. 

 

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

12.6. Andre negative virkninger 
Der foreligger ingen andre oplysninger 

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 
 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 
Lokale myndigheder (affald) : Bortskaffelse ifølge myndighedernes forskrifter. 
Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af affald : Må ikke ledes ud i afløb eller miljø. Led ikke ud i overfladisk afstrømning. 
Yderligere information : LWCA (Holland): KGA kategori 03. Farligt affald (91/689/EØF). 
Økologi – affald : Led ikke ud i overfladisk afstrømning. Må udledes til spildevandsrensningsanlæg. 

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 
VOC-indhold : 0 % 
EURAL-kode : 16 10 02 

15.1.2. Nationale bestemmelser 
Lagerklasse (LGK) : LGK 12 
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 
Chemical safety assessments for substances in this preparation were carried out 

PUNKT 16: Andre oplysninger 
 

Andre oplysninger : Intrastat code 3402 13 00. 
 
 

Fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger:: 
------ Eye Dam. 1 Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 1 
------ Eye Irrit. 2 Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2 
------ H318 Forårsager alvorlig øjenskade 
------ H319 Forårsager alvorlig øjenirritation 
------ R36 Irriterer øjnene 
------ 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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