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 SEKTION 1: Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 

1.1 Dette datablad omfatter alle produkter identificeret som:  

    Soft Solder Flux No. 1S 
     

1.2 Anvendelse:   Lodning og Kun til professionel brug. 

                                                                           

   1.3                  Firma information: 

   Metalli A/S 

   Nyholms alle 46 

   2610 Rødovre 

   Danmark  

E-mail  info@metalli.dk 

Telefon nummer  +45 3670 0544 

1.4 Nødtelefon – giftlinjen 82 12 12 12 

 SEKTION 2: Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 

   General information 

Navn CAS No.  EINECS No. CLP-klassificering DPD-klassificering % 
koncentrati

on 
Ammoniumbifluoride 1341-49-7 215-676-4 GHS07 Wng 

Øje irrit. 2, H319    T, R25  C, 
R34 

2.5 til 10 

Hydrichloric acid 7647-01-0 231-595-7 GHS07  GHS05 Dgr. 
Hud ætsende 1B, H314 
STOT SE 3, H335 

 

 C, R34  Xi, R22 
 

10 til 25 

Ammonium Chloride 12125-02-9 235-186-4 GHS07 Wng 
Akut giftig 4, 
H302 
Øje irrit 2, H319 

Xn, R22   Xi, 
R36 

 

10 til 25 

Zinkklorid 7646-85-7 231-592-0 GHS05, GHS07, GHS09       
Dgr. 
Akut giftig 4, H302 
Hud ætsende 1B, H314 
Akut vandfare 1, H400 
Kronisk vandfare 1, H410 

 

 

C: R34 

  Xn, R22 

N; R50/53 

25 til 50 

Se afsnit 16 for komplet liste over R- og S-sætninger. 
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                    . 

SEKTION 3: Fareidentifikation 

 

3.1   Dette produkt er klassificeret og mærket iht. 67/548/EEC eller 1999/45/EC 

Denne flux er klassificeret som ætsende og kontakt med hud og øjne bør helt undgås. Dampe 

generelt ved opvarmning af chlorid og fluorid baseret materiale og bør ikke indåndes eller komme i 

kontakt med øjnene. Punktudsugning er stærk anbefalet. 

   Risikosammenfatning 

 Fysiske risici   Ætsningsfare 

 Sundhedsrisici  Skadelig ved indtagelse og kan være irriterende for hud og øjne.  Kan forårsage genetiske defekter og  

     Ved varig udsættelse kan forårsage organskader.  

 Miljørisici   Giftigt for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

 3.2  Mærkning 

 

                         Farepiktogrammer: 

                 

 

  
          GHS 5                             GHS 7                    GHS 9 

                           FARE: 

  

 GHS 5 R34 Ætsningsfare 

 GHS 7 R22 Farlig ved indånding 

   R37 Irriterer åndedrætsorganerne 

 GHS 9 R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede  

   Langtidsvirkninger i vandmiljøet. 

 

SEKTION 4:  Førstehjælpsforantaltninger 

4.1              Beskrivelse af førstehjælps foranstaltninger  

  Som hoved regel, hvis tvivl eller ved varende symptomer, så tilkald altid en læge.  

                    Indånding Søg frisk luft. Hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller stoppet. Giv mund til mund  

  Og tilkald læge.  
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   Hudkontakt Fjern straks forurenet tøj. Fjern ikke materiale som sidder fast på huden. Vask  

øjeblikkeligt med sæbe og vand i mindst 15 minutter.  Hvis der fortsat er irritation eller 

huden er skadet søg  lægehjælp. Vask det beskidte tøj inden det bruges igen. 

 

                      Øjne Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand eller øjenvæske i mindst 15 minutter. Væsken skal  

   være tempereret eftersom koldt vand kan skade øjet. Fjern eventuelle kontaktlinser.  

   Spil øjet godt op. Der kan opstå vævskader, hvis alt produktet ikke er skyllet ud. 

  Søg læge hvis irritation eller smerter fortsætter. 

 

                   Indtagelse  I tilfældet af indtagelse skyl munden med vand og giv personen vand eller mælk at drikke.  

    Hold personen i ro. Fremkald ikke opkast. 

    Søg øjebliklig læge, vis etiketten. Indtagelser af større mængder af produktet vil gøre 

skade på lever og nyre. 

     

  Indånding  Dampe kan forekomme ved lodning, som vil irriterer næsen, halsen og åndedræt organer. 

    Søg frisk luft Søg læge hjælp om nødvendigt  

 

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger både akutte og forsinkede 

    Data savnes 

   

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

    Data savnes 

 

SEKTION 5: Brandbekæmpelse 

 Produktet er ikke brandfarligt 

5.1 Slukningsmidler Brug vandtåge, skum, kuldioxid eller brandslukker. 
    Brug aldrig vand hvis der forekommer smeltet metal. 
    Ved brand brug IKKE: vandstråle 
 
5.2 Særskilte farer Ved høje temperature vil zink chloride, hydrogen chloride og hydrogen fluoride lave  

    Dampe. Udsættelse af sammensætnings produkter kan være sundhedsskadeligt for  
    helbredt.Træk ikke vejret i røgen. 

   
5.3 Anvisninger for brandmandskab 
    Brug fuldt sikkerhedsudstyr. Ved brand i lukkede områder skal  
    brandslukningspersonale bruge selvstændigt åndedrætsværn. 
 

SEKTION 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

 

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Se afsnit 7 og 8. 

 For ikke brandmænd: Undgå en hver kontakt med hud og øjne. 

 For brandmænd: Skal bruge fuldt sikkerheds udstyr (se afsnit 8) 
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6.2 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: 

Opsaml spild med absorberende materiale f.eks. sand, syrebindemiddel, savsmuld og anbring I egnede beholdere til 

bortskaffelse. Rengør området med rigeligt vand, undgå anvendelse af opløsningsmidler. Beskyt kloak, afløb og 

grundvandet Hvis uheldet sker kontakt de lokale myndigheder 

Personale der håndtere spild, bør have egnet beskyttelse på (tøj, handsker og sikkerhedsbriller). 

Undgå kontakt med hud og øjne og undgå inhalering af støv. 

 

6.3 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:  

 Data savnes 

 

 6.4 Henvisning til andre punkter: 

 Data savnes   

 

SEKTION 7: Håndtering og opbevaring 

 

7.1             Forholdsregler for sikker håndtering 

Undgå kontakt med hud og øjne. Brug uigennemtrængelige handsker og øjenbeskyttelse ved brug af produktet. Holdes 

væk fra letantændelige kilder. Der skal forefindes tilstrækkelig ventilation til at fjerne støv/dampe 

fra arbejdspladsen. Indånd ikke dampe der opstår ved lodnings proceduren. Vask hænder før pauser, 

toiletbesøg og ved afslutning af arbejdsdagen. Vask forureneret tøj før genbrug. 

 Anbefalet udstyr og procedurer: 

 For Personlig beskyttelse se afsnit 8 

  

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: 

Lad beholderne/bøtterne være uåbnede når disse ikke er i brug, i tørt rum med god ventilation. Produktet 

lagres tørt ved en temperatur på 5-25°C. (For at forlænge holdbarhedstiden på lager). Gulvet skal være 

imprægneret og i en form for bassin, hvis der skulle spildes noget. Så væsken bliver inden for det område. 

Opbevar flux i de originale beholder eller nogen af samme materiale. 

 

7.3 Særlige anvendelser  

           Ingen data tilgængelige 

 

SEKTION: 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler  

8.1 Kontrolparametre 
 Storbritanniens eksponerings grænseværdi (EH40/2005) for dampe udvikling ved brug.  
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Element

Lang tid (8 timer)                    

*TWA værdi

Kort tid (15 minuter)                        

*TWA værdi

Ammonium chloride, dampe (CAS 12125-02-9) 10.0 mg / m3 20.0 mg / m3

Fluoride (uorganisk som F) (CAS 16984-48-8) 2.5 mg/ m3   -

Hydrogen chloride (gas og aerosoltåger)(CAS 7646-85-7) 2.0 mg/ m3 8.0 mg / m3

Zinc chloride, dampe (CAS 7646-85-7) 1.0 mg / m3 2.0 mg / m3  

*Tidsvægtet gennemsnit      

 

8.2 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

Brug udstyr der er rent og godt vedligeholdt. Opbevar beskyttelsesudstyret et rent sted og væk fra arbejdes 

området. Spis, drik og ryg aldrig under brug af udstyret. Fjern og vask urent tøj før genbrug. Vær sikker på at 

der er tilstrækkelig med ventilation, specielt i tillukket områder. Punktudsugning skal bruges når der loddes. 

 

 Åndedrætsværn 

 Undgå eksponering af røg ved naturlig ventilation eller punktudsugning. Ved installation bør det testes om  

 punktudsugningen effektivt indsuger røgen. Dette skal kontrolleres regelmæssigt for at sikre sig løbende  

 effektivitet. Hvis udsugning ikke er muligt skal der anvendes åndedrætsværn med filtertype A-AX.  

 Åndedrætsværn skal opfylde en af følgende standarder: EN 149 

  

 Beskyttelse af hænder: 

 Brug kemisk resistente sikkerhedshandsker. Handsker skal vælges i samråd med handskeleverandøren med  

oplysning om evt. niveau af fingerfærdighed påkrævet og  påvirkning fra andre stoffer på den aktuelle 

arbejdsplads. Der anbefaledes Nitrile gummi og PVA. Skal opfylde EN374. 

Vask hænder efter brug af dette produkt.  

 

 Beskyttelse af øjne: 

 Undgå kontakt med øjnene. 

 Brug egnede øjenbeskyttelse designet til at beskyt mod væskesprøjt. 

 Brug egnede beskyttelsesbriller med sider. Beskyttelsesbriller skal opfylde EN166. 

 I tilfælde af høj fare, beskyt ansigtet med et ansigt skjold/sikkerhedsmaske. 

 Før opsamling af pulver eller støv, brug sikkerhedsmaske og beskyttelsesbriller. Skal opfylde EN166. 

 Alm. Briller betrækkes ikke som beskyttelse. 

Kontaktlinse bruger bør bruge briller, når der arbejdes i områder hvor de kan blive udsat for irriterende 

dampe. 

 

 Beskyttelse af huden: 

 Undgå hud kontakt. Brug egnet beskyttelses tøj. 

 Egnet tøj beskyttelse: 
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 Arbejdes tøj, der bruges af personalet skal vaskes regelmæssigt. 

  

 Miljøbeskyttelse 

 Undgå udledning til kloakker og vandveje. Ved forurening af kloakker og miljø kontaktes de lokale 

 miljømyndigheder. 

 

SEKTION 9: Fysisk-kemiske egenskaber  

 

9.1 Generel information 

 En klar til let gul væske 

 Oplysninger vedr. sundhed, sikkerhed og miljø  

 PH   ikke relevant 

 Koge/smeltepunkt  1000C 

 Flash point  ikke relevant 

 Vandtryk ved 200C  23 hPa 

 Opløselighed i vand  fuldt blandbar 

 Eksplosions risiko  Ikke relevant 

 Tæthed:  1.45 til 1.48 g/cc 

 Vandindhold:  <40% 

 

9.2 Anden information 

 Data savnes 

 

SEKTION 10:  Stabilitet og relativitet 
  

  

10.1 Relativitet  Data savnes 

10.2 Kemisk stabilitet  Produktet er stabilt forudsat det anvendes iht. leverandørens anvisninger og  

     opbevaring  

10.3 Forhold der skal undgås Undgå at opbevaring i glas og metal beholder. 

    Undgå kontakt med alkalier, oxidationsmidler og cyanider 

10.4 Materialer der skal undgås Undgå  - dannelsen af støv 

10.5 Farlige nedbrydningsprodukter Data savnes 

 

 SEKTION 11: Toksikologiske oplysninger 
 

11.1 Oplysning om toksikologiske virkninger:  

 

 Hud kontakt: Ætsende virkning på huden og slimhinderne 

 Øjne kontakt: stærk ætsende virkning. 

 Zinc chloride:  Oral LD50 350 mg/kg (rotte), inhalativ LC50 1260 mg/I (rotte(30minuter)). 

 Hydrochloride acid 33%: Oral LD50 238-280 mg/kg (rotte), 90 mg/kg (kanin), inhalativ LC0 4.7 mg/I 

(rotte (1 Time)).  
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 Ammonium hydrogendifluoride: Oral LD50 130 mg/kg (rotte), inhalative LC50 342 mg/I (mus (1 time)) 1276 

mg/I (rotte (1 time)). 

  . 

SEKTION 12: Miljøoplysninger  
 

12.1 Produktet må ikke komme i grundvandet, kloak eller afløb, selv i små mængder. Må ikke nå kloakering eller 

afvandingsgrøfter ufortyndet eller uneutraliseret. 

12.2 Dette produkt er meget giftigt for fisk, plankton og andre vandorganismer.  

 

SEKTION 13: Bortskaffelse 
 

13.1 Metoder til affaldsbehandling: Hæld det ikke I kloak eller afløb. Spild, rester og tom emballage afleveres til  

    kommunal affaldsplads godkendt til modtagelse af kemikalieaffald. I henhold  

    til 2008/98/EC. 

13.2 Spild:  Spild skal opsamles uden risiko for sundhedsfare for mennesker, uden at  

    skade miljøet og især uden fare for vandet, jorden, luften, planter og dyr. 

Genbrug eller bortskaf affald i overensstemmelse med gældende lovgivning 

eller via et certificeret firma. Informere dem om blandingen/data som er 

beskrevet i afsnit 2. 

Foruren ikke jorden eller grundvandet med affald, smid/afsæt ikke affald i 

miljøet. 

13.3   Pakning:  Tøm beholderen helt og lad etiketter blive på.  

   

SEKTION 14: Transportoplysninger 

 

Land transport ADR/RID (Cross-border) 

   
 

14.1  UN-nummer   3264 

14.2   ADR / RID klasse -   8 

14.3  Fare kode -   80 

14.4  Emballagegruppe -   II 

14.5  Miljøfarer -   ja 

                     Tunnelristriktionskode   E 

 LQ   LQ22 

 Ident.   80 

                     Etiketter påkrævet   8 (symbol (fisk & træ)   

14.6             Beskrivelse af varer  3264 ætsende, væske, syre, uorganisk, N.O.S (Ammonium  

    hydrogendifluoride, hydrochloric acid) 
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Maritime transport IMDG  

   
14.1  UN-nummer   3264 

14.2  IMDG klasse -   8 

14.3  Rigtige forsendelses navn -  3264 ætsende, væske, syre, uorganisk, N.O.S (Ammonium  

    hydrogendifluoride, hydrochloric acid) 

14.4 Emballagegruppe -   II 

14.5  Havforurenende - EMS No. -  ja – symbol (fisk & træ) F-A, S-B 

14.6  Etiket   8 

14.7 Segregation gruppe  syrer 

  

 

Air transport ICAO-TI and IATA-DGR  

   
 

14.1  UN/ID nummer  3264  

14.2 ICAO/IATA Klasse  8     

14.3 Emballagegruppe  II   

14.5 Miljø fare  - 

14.6 Etiketter opkrævet  8 

14.7 Forsendelses navn  3264 ætsende, væske, syre, uorganisk, N.O.S (Ammonium  

    hydrogendifluoride, hydrochloric acid) 

   

 

 

SEKTION 15: Oplysninger om regulering 
 

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

 - klassifikation og etiket information se afsnit 2: 

  

   
 Ætsende og farligt for miljøet 

   

 Container information:  Zinc chloride 

    Ammonium hydrogendifluoride 

    Hydrochloric syre 33% 

  

 

 R-sætninger R22 Farlig ved indtagelse 
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   R34 Ætsningsfare 

   R37 Irriterer åndedrætsorganerne 

   R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede  

    langridsvirkninger i vandmiljøet. 

    

 S-sætninger S20 Der må ikke spises eller drikkes under brugen 

   S23 Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosoltåger (den eller de pågældende  

    betegnelser angives af fabrikanten) 

   S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. 

   S36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelses handsker og briller/ansigtsskærm 

   S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling  

    Nødvendigt: Vis etiketten, hvis det er muligt. 

   S57 Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening. 

 

  

 Brugsbegrænsninger til produktet: Kun til professionel brug 

  

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering Data savnes 

 

 

 

SEKTION 16: Andre oplysninger 
 

R-sætninger fra afsnit 2 

R22  Farlig ved indtagelse 

R25  Giftig ved indtagelse 

R34  Ætsningsfare 

R36  Irriterer øjnene 

R37  Irriterer åndedrætsorganerne 

R50/53  Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede 

  Langtidsvirkninger i vandmiljøet. 

 

Uddannelse En forudsætning er at have grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad. 

 

Da brugerens arbejde betingelser ikke kendes af os, er sikkerhedsdata bladet basseret på viden og nationale og kommunale 

regulativer. 

Denne blanding må ikke bruges til andet end det beskrevet i afsnit 1, uden at få en skrevet instruktion herom.  

Det er altid bruges ansvar at tage de nødvendige sikkerheds foranstaltninger samt følge lovkrav og lokale regler. 

 Information for dette sikkerheds data blad skal betragtes som en beskrivelse af sikkerhedskravene relateret til blandingen, og 

ikke som en garanti for egenskaberne. 

 


