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1: Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 

1.1 Dette datablad omfatter alle produkter identificeret som:  

   TenacityTM No. 125 Flux Pasta 
     

1.2 Anvendelse:  Lugtfrit hvidt lodde pulver. Anvendes ved høje-temperatur. 

Metallet har en liquidus temperatur mellem 800 - 1100o C.   

Kun til professionelt brug. 

                                                                     

   1.3                Nærmere information om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

                          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 

2: Fareidentifikation 
  

2.1      Klassificering af varen eller blandingen 

  CLP (1272/2008)  Acute Tox. 4 H302 

     Rep.2: H361 (Forplantningsevnen og ufødte barn) 

         

     Dette product er klassificeret som farligt I henhold til forordning (EF)  

     1272/2008 med ændringer. 

     Se afsnit 11 for mere information om sundheds risiko og symptomer

       

 

 2.2  Mærkning 

                           Dette produkt er klassificeret og mærket iht. (EC) no. 1272/2008 

                                                    FARE 

                 

 H-sætninger 

     H302  Farlig ved indtagelse  

  H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn 

   

  

 P-sætninger  

mailto:info@metalli.dk
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  P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler. 

  P273 Undgå udledning til miljøet. 

 

  P314 Søg lægehjælp ved ubehag.  

  P308+313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp 

  P405 Opbevares under lås 

   

  Farlige  

  Indholdstoffer: Kaliumdifluorodihydroxyborat (1-) 

   Boron potassium oxider (B4K207), tetrahydrate 

   Cetrimoniumbromid 

 

2.3  Andre farer: Ingen kendte  

 

3: Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 

3.1 Blandinger: 

Navn CAS No.  EINECS 
No. 

CLP-klassificering 
1272/2008 

% 
koncentration 

Type 

Kalium           
difluorodihydroxyborate 
(1-) 

85392-66-1 286-925-2 
Akut tox. 4, H302 

Repr. 2, H361d (ufødte barn) (oral) 
Rep. Cat.3: R63   Xn: R22 

>25 - <50      1 

Boron Potassium oxide 
(B4K207), tetraborate 

12045-78-2 215-575-5 

 Repr. 2, H361d (ufødte barn) 
Xn: R20 

>10 - <25      1 

Cetrimoniumbromid 57-09-0 200-311-3 
 Eye irrit. 2, H319 

  Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

          Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 
         Acute Tox. , H302: Skin Irrit. 2, H315 
  Xn: R22 Xi; R36/38 
 
 

             

<2.5       1 

Borsyre 
Index: 005-007-00-2 

10043-35-3 233-139-2 

 Repr. 1B, H360FD (frugtbarhed og 
ufødte barn) 
Repr. Cat. 2; R60, R61 

<0.3     1 

Se afsnit 16 for ordlyd fra faresætninger. 

Der er ingen supperedne indholdstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte 

koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBTér, vPvBér eller tilsvarende 

problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i 

denne sektion. 

Type 

1) Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare. 

2) Stoffet har en af arbejdstilsynet fastsat grænseværdi 

3) Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag Xlll 

4) Stoffet opfylder kriterierne for vPvB i henholde til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag Xlll 

http://www.mst.dk/Borger/Kemikalier/faresymboler/quiz_faresymboler.htm
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/pictograms/silhouete.gif&imgrefurl=http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html&h=721&w=721&sz=12&tbnid=ONQ-767M7L5FSM:&tbnh=90&tbnw=90&zoom=1&usg=__YKHaX9BNLIsdrIyFKeW8TPedZ0o=&docid=UQoF-2QMrCyd0M&hl=da&sa=X&ei=qR-CUcKTCcKuPJ7HgcgL&ved=0CEoQ9QEwAg&dur=795
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/pictograms/silhouete.gif&imgrefurl=http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html&h=721&w=721&sz=12&tbnid=ONQ-767M7L5FSM:&tbnh=90&tbnw=90&zoom=1&usg=__YKHaX9BNLIsdrIyFKeW8TPedZ0o=&docid=UQoF-2QMrCyd0M&hl=da&sa=X&ei=qR-CUcKTCcKuPJ7HgcgL&ved=0CEoQ9QEwAg&dur=795
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/pictograms/silhouete.gif&imgrefurl=http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html&h=721&w=721&sz=12&tbnid=ONQ-767M7L5FSM:&tbnh=90&tbnw=90&zoom=1&usg=__YKHaX9BNLIsdrIyFKeW8TPedZ0o=&docid=UQoF-2QMrCyd0M&hl=da&sa=X&ei=qR-CUcKTCcKuPJ7HgcgL&ved=0CEoQ9QEwAg&dur=795
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5) Tilsvarende problematisk stof. 

Grænseværdier er nævnt under afsnit 8, hvis de er tilgængelige. 

 

4:  Førstehjælpsforantaltninger 

  Søg læge hvis nogen form ubehag opstår. Søg læge hjælp ved forbrændinger, lige 

meget hvor lidt det er. Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue. 

 

4.1              Beskrivelse af handling ved første hjælp   

                    Indånding Søg frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter  

  vejrtrækningen. Hvis der ingen vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er uregelmæssig  

  eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet  

  personale. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund til mund  

  genoplivning. Søg lægebehandling. Er personen bevidstløs, lægges personen i  

  Natostilling og der søges straks lægehjælp. Oprethold åbne luftveje. Løn stram  

  beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-nederdelslinning. Ved indånding  

  af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne være forsinkede. Den  

  tilskadekomne skal mulig vis holdes under lægeopsyn i 48timer. 

 

   Hudkontakt Overskyl forurenet hud med rigelige mængder vand. Forurenet tøj og sko tages af. Bliv ved med  

    at skylle i mindst 10 minutter. Sørg for lægehjælp, hvis der opstår symptomer. Rengør skoene  

    grundigt, før de bruges igen. Fjern straks forurenet tøj. Fjern ikke materiale som sidder  

    fast på huden.  

                      Øjne Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg  

   lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Bliv ved med at skylle i  

   mindst 10 minutter. Søg læge hvis irritation fortsætter. 

 

                   Indtagelse  Skyl munden med vand. Fjern eventuel tandprotese. Flyt personen til et sted med frisk luft og 

sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Hvis materialet er 

indtaget, og den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives små mængder vand at drikke. Stop, 

hvis den tilskadekomne bliver dårlig, da opkastning kan være farlig. Forsøg ikke at fremkalde 

opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. Hvis opkastning indtræffer, holdes 

hovedet lavt så der ikke kommer opkast i lungerne. Søg lægebehandling. Kontakt en 

giftinformationscentral eller læge, hvis det er nødvendigt. Giv aldrig en bevidstløs person noget 

gennem munden. Er personen bevidstløs, lægges personen i Natostilling der søges straks læge 

hjælp. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. Krave, slips, bælte eller 

bukse-/nederdelslinning. 

  Beskyttelse af  Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden     passende  

  Førstehjælpere  uddannelse. Det kan være farligt for den person der giver hjælp, at yde mund til mund 

genoplivning. 

   

 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger både akutte og forsinkede 

  Potentielle akutte helbredspåvirkninger 

  Øjenkontakt Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. 
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  Indånding  Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. 

  Hudkontakt Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. 

  Indtagelse  Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. 

  Tegn/symptomer på overeksponering 

  Øjenkontakt Ingen specifikke data. 

  Indånding  Alvorlige symptomer kan omfatte følgende: 

    Reduceret fostervægt 

    Forøgelse af døde fostre 

    Skelet deformiteter 

  Hudkontakt Alvorlige symptomer kan omfatte følgende: 

    Reduceret fostervægt 

    Forøgelse af døde fostre 

    Skelet deformiteter  

  Indtagelse Alvorlige symptomer kan omfatte følgende: 

    Reduceret fostervægt 

    Forøgelse af døde fostre 

    Skelet deformiteter  

   

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

    Ingen specifik behandling. 

 

5: Brandbekæmpelse 

 Produktet er ikke brandfarligt 

5.1 Slukningsmidler: Brug et slukningsmiddel, der er egnet til den omgivende brand. 
 
  Uegnet slukningsmiddel:  
    Brug ikke vand, hvis metallet er smeltet. 
 
 5.2 Særskilte farer som emnet eller blandingen kan medfører: 
    Beholderen kan briste, da trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning. 
    Dette materiale er giftigt for vandmiljøet med langtidsvirkende effekt. Vand fra  
    brandslukning, der er forurenet med dette materiale, skal inddæmmes og forhindres i  
    at nå ud i vandløb, kloak eller afløb. 
Farlige nedbrydningsprodukter  
ved opvarmning:  Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer: 
    Kuldioxid 
    Kulmonoxid 
    Nitrogenoxider 
    Halogenerede forbindelser 
    Metaloxid/-oxider 
 
5.3 Råd til brandmænd: Hvis der er ildebrand, så isoler staks området ved at fjerne alle personer i nærheden af  
    branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden  
    passende uddannelse. 
    Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført  
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    åndedrætsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvende i positiv  
    tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og  
    handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende  
    beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld. 
    Brug fuldt sikkerhedsudstyr med åndedrætsværn ved brande, hvor skadelige røg kan  
    være tilstede. 
  Special procedure: Ikke anvendelig.  
 

6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

 

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: 

   Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende 

uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og 

ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det 

spildte materiale. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Sørg for tilstrækkelig 

ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Anvend 

egnet, personligt beskyttelsesudstyr. 

   Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være 

opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer.  

   Se også informationen under ” For ikke-akut personale”. 

 

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:  

   Undgå udledning til kloakker, afløb og vand-, jordmiljøet. Ved forurening af kloakker, 

offentlige afløb, åer, søer eller andre vandveje informeres de lokale myndigheder. 

Vandforurenende materiale. Kan være skadeligt for miljøet ved udslip i store 

mængder. Udslip opsamles. 

    

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: 

Lille udslip    Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Fortynd  

    med vand og mop op hvis vandopløselig. Alternativt, eller hvis uopløseligt i vand, absorber med  

    et ikke brændbart tørstof og placer i en egnet affaldsbeholder. Brug absorberende materiale til  

    Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. 

Stort udslip  Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Gå 

udslippet i møde i medvind. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede  

    områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af ud strømmende spild eller gr følgende. Spild  

    begrænses og op samles med ikke brandbar absorberende materiale, f.eks. sand, jord,  

    vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med  

    gældende regler. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenet opsugningsmateriale  

    kan have samme farlige egenskaber som det spildte produkt. 

 

 6.4 Henvisning til andre punkter: 

     For kontakt oplysninger i nødsituationer, se punkt 1. 

     For personlig beskyttelse, se punkt 8. 

    For bortskaffelse, se punkt 13.     
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7: Håndtering og opbevaring 

 

   Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over  

   identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning  

   relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier. 

7.1             Forholdsregler for sikker håndtering 

Brug egnede personlige værnemidler (se afsnit 8). Undgå enhver kontakt- indhent 

særlige anvisninger før brug. Undgå eksponering under svangerskab. Anvend ikke 

produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Må ikke komme i kontakt med øjne, 

hud eller beklædning. Må ikke indtages. Undgå indånding af dampe eller spraytåger.  

Undgå udledning til miljøet. Hvis materialet ved normalt brug udgør en risiko for 

vejrtrækningen, må det kun anvendes med tilstrækkelig ventilation eller brug af 

passende åndedrætsværn. Opbevares i den originale beholder eller godkendt 

alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, holde den tæt lukket, når den 

ikke bruges. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor være farlige. 

Genbrug ikke beholderen. 

  

 Hygiejne Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt  

   håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de  

   spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind på  

   arealer til spisning. Se afsnit 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.  

   Oprethold god industriel hygiejnepraksis. 

 

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: 

Opbevares i henhold til lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra 

direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, Væk fra uforenelige materialer 

(se afsnit 10) samt føde- og drikkevarer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, 

indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares 

oprejst for a t forebygge lækage. Lad beholderne/bøtterne være uåbnede når disse 

ikke er i brug. Lageres køligt. Må ikke fryseres. Produktet lagres ved en temperatur på 

5-25°C. (For at forlænge holdbarhedstiden på lager) Må ikke opbevares i umærkede 

beholdere. Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening. 

Seveso-direktivet – tærskelværdier for indberetning (i tons) 

Farekriterier 

Kategori Bekendtgærelse og MAPP-tørskelværdi Sikkerhedsrapport tærskelværdi

E2: Farl igt for vandmil jøet - kronisk 2 200 500

 

7.3 Særlige anvendelser  

             Ikke anvendelig 

 

 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler  

   Oplysninger i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Information gives  
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   baseret på typiske forventede anvendelser af produktet. Der kan være behov for  

   yderligere foranstaltninger ved bulk håndtering eller andre anvendelser, der kan øge  

   arbejdstagereksponeringen eller frigivelser til miljøet. 

8.1 Kontrolparametre 

   Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgrænser, kan det være   

   nødvendigt at foretage personlig og biologisk overvågning samt overvågning af  

   atmosfæren på arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen  og 

   andre kontrolforanstaltninger og /eller nødvendigheden for at anvende  

   åndedrætsværn. 

   Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende: Europæiske standard  

   EN 689 (luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved  

   inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi) Europæiske  

   standard EN 14042 (Arbejdspladsluftvejledning i anvendes og brug af  

   fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer)  

   Europæisk standard EN 482 (Arbejdspladsluft – generelle krav til ydeevne ved  

   procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale  

   vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være  

   påkrævet. 

 

8.2 Begrænsning af eksponering 

   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 136/140/145. 

 Generelt information 

   Hvis risiko for indånding eksisterer, bør personlig åndedrætsværn bæres. 

 Beskyttelse af øjne/ansigt 

Det anbefaledes at der bruge sikkerheds briller, ved brug af dette produkt ved 

lodning. Beskyttelsesbriller skal opfylde EN166. 

 

 Beskyttelse af huden 

- Hænderne Brug kemisk resistente sikkerhedshandsker. Handsker skal vælges i samråd med  

  Handskeleverandøren. Vis dette sikkerhedsdata blad. Skal opfylde EN374. 

I tilfælde, hvor der kan forekomme uregelmæssigt hudkontakt med produktet. Brugen 

af barriere cremer vil hjælpe med til at forhindre hudirritation under sådanne 

omstændigheder. Egnede handsker bør også anvendes, hvor arten af lodning kan 

resultere i hånd kontakt med det smeltede flux eller lodning til beskyttelse mod 

forbrændinger. 

- Andet Ingen. 

Åndedrætsværn Hvis risiko for indånding eksisterer, bør personligt åndedrætsværn bæres 

Termisk fare ved opvarmning af produktet vil røg opstå og med overophedning vil flux dampe stige. 

Disse kan omfatte hydrogenfluorid og bortrifluorid dampe, som kan forårsage 

irritation af næse, øjne og hals 
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Hygiejne Vask hænder efter brug af dette produkt  

  

 Miljøbeskyttelse         Se punkt 6  

   

9: Fysisk-kemiske egenskaber  

 

9.1 Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber. 

 Udseende  tykflyende pasta 

 Form   Pasta 

 Farve  Hvid 

 Lugt   Ingen 

 Lugttærskel   Ikke bestemt 

 PH   Ikke bestemt 

 Koge/smeltepunkt  ikke bestemt 

 Begyndelses kogepunkt og kogepunkts 

 Interval  Ikke bestemt 

 Flash point  Ikke bestemt 

 Fordampning sats  ikke bestemt 

 Brændbarhed (fast stof, luftart)  ikke bestemt 

 Over/under brændbarhed ikke bestemt 

 Over/under eksplosionsgrænser ikke bestemt 

 Dampetryk  ikke bestemt 

 Damptæthed  Ikke bestemt 

 Vægtfylde  Ikke bestemt 

 Opløselighed  Opløses nemt i de følgende materialer: Varmt Vand. 

    Opløselig i følgende materialer: koldt vand og methanol. 

Fordelingskoefficient (n-octanol / vand)  Ikke bestemt 

Dekomponeringstemperatur Ikke bestemt 

viskositet  Ikke bestemt 

 Eksposionsrisiko  ikke tilgængelig 

 Oxiderende egenskaber Ingen data 

 

9.2 Anden information   

 Rumvægt  Ingen data 

 VOC (vægt %)  Ingen data 

 

10:  Stabilitet og reaktivitet 
 

10.1 Reaktiveret  Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette  

     produkt eller dets indholdstoffer. 

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

10.3 Risiko for farlige reaktioner En farlig reaktion eller ustabilitet kan opstå under særlige opbevarings- eller  

    anvendelsesforhold 

10.4 Forhold der skal undgås Ingen specifikke data 

10.5 Uforenelige materialer  Ingen specifikke data 

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Ved normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige  
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     nedbrydningsprodukter. 

 

11: Toksikologiske oplysninger 
 

11.1 Information om toksikologiske virkninger: 

 Akut toksicitet 

 

Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering

Kal iumdifluorodihydroxyborat (1-) LD50 Oral Rotte -mand 875 mg/kg -

Boron potass ium oxide   (B4K207), 

tetrahydrate

LC50 indånding Støv og spraytåger                   

LD50 Dermal                                               

LD50 Oral                   

Rotte-mand                     

Kanin                   

Rotte - mand

2.04 mg/I                 

2001 mg/kg                            

3305 mg/kg

4 timer                              

-                                          

-

Cetrimoniumbromid LD50 Oral Rotte 410 mg/kg  -

   

 

 Estimater for akut toksicitet 

 

Måde for optagelse ATE værdi

Oral 1512,3 mg/kg  
 

 Irritation/ætsning 

 

Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Score Eksponering Observation

Cetrimoniumbromid Øjne - irriterer karftigt Kanin   - 450 milligrams    -

Hud  - irriterer moderat Kanin  -     -    -

Borsyre Hud  - mildt irriterende menneske  -

72 timer 15 

milligrams 

intermittent   -  
  

  Potentielle akutte helbredspåvirkninger 

  Øjenkontakt Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. 

  Indånding  Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. 

  Hudkontakt Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. 

  Indtagelse  Farlig ved indtagelse. 

   

  Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber 

  Øjenkontakt Ingen specifikke data. 

  Indånding  Alvorlige symptomer kan omfatte følgende: 

    Reduceret fostervægt 

    Forøgelse af døde fostre 

    Skelet deformiteter 

  Hudkontakt Alvorlige symptomer kan omfatte følgende: 

    Reduceret fostervægt 

    Forøgelse af døde fostre 

    Skelet deformiteter  

  Indtagelse Alvorlige symptomer kan omfatte følgende: 
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    Reduceret fostervægt 

    Forøgelse af døde fostre 

    Skelet deformiteter  

 

 Akut toksicitet: Ikke klassificeret 

 Hud irritation: Ikke klassificeret 

 Luftvejssensibilisering: Ved opvarmning, kan røgen/dampen give/forårsage irritation i 

luftvejene. 

 Hud overfølsomhed: Ikke klassificere. Hud kontakt kan forårsage mild irritation. Hvis man har sår 

på huden vil der opstå umiddelbar irritation. 

 Kimcellemutagenicitet Ingen test er lavet for dette produkt 

 Kræftfremkaldende effekter Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. 

 Fertilitet Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. 

 Teratogenicitet:  Mistænkt for at skade det ufødte barn. 

  

 Specielle organ målgruppe 

- Enkelt eksponering Ingen data 

- Gentagende eksponering Ingen data 

 

 Aspirationsfare  Ingen data 

 Blanding i forhold til information stof Ingen data 

  

 Anden information Ingen  

 . 

12: Miljøoplysninger  
 

12.1 Toksicitet: 

Produkt/ ingrediens navn Resultat Arter Eksponering 

Kaliumdifluorodihydroxyborat 

(1-) 

Akut LC50 750 mg/L Ferskvand Fisk –Brachydanio rerio (new 

name: Danio reio)  

96 timer 

Boron potassium oxide 

(B4K207), tetrahydrate 

LC50 133 mg/I                         

LC50 280 mg/I 

Dafnie – Daphnia magna                

Fisk – Gila elegans 

40 mg/l                

96 timer 

Cetrimoniumbromid Akut EC50 90 qg/I Ferskvand Alger – Pseudokirchneriella 96 timer 

Borsyre Akute LC50 45,5 mg/I Ferskvand 

Akut LC50 13000 qg/I Ferskvand 

Akute LC50 75 mg/I Havvand 

Kronisk NOEC 6000 qg/I 

Ferskvand 

Krebsdyr – Ceriodaphnia 

Dafnie – Daphnia magna- Neonat 

Kronisk NOEC 6000 qg/I Ferskvand 

48 timer 

48 timer 

21 dage 
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12.2 Persistens og nedbrydelighed: Ingen yderligere information er tilgængelig 

12.3 Bioakkumuleringspotentiale   

Produkt/ingrediens navn LogPow BCF mulighed

Cetrimoniumbromid - 444 til 677 høj

Borsyre -1,09 - lav  
 

12.4 Mobilitet i jord  Ingen yderligere information er tilgængelig 

 

12.5 Resultat af PBT – og vPvB vurdering Ikke relevant 

12.6 Andre negative virkninger Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. 

 

13: Bortskaffelse 
 

13.1 Affalds behandlings metoder: Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er   

     muligt. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med  

     jord, vandveje, afløb og kloakker. Tomme beholdere eller den indvendige  

     beklædning kan indeholde rester fra produktet. Overskuds produkter og  

     produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning.  

     Ansamlet affaldsmateriale skal returneres til raffinaderiet for metal  

     genvinding eller skal bortskaffes i henhold til lokale og nationale love. 

     Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads  

     bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt. 

 

 Farligt affald  Klassificering af produktet opfylder muligvis kriterierne for farligt affald. 

      

     Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal  

     udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som  ikke er blevet  

     rengjorte eller  skyllet af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning  

     kan indeholde rester fra produktet. Undgå spredning af spildt materiale og  

     afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. 

 

 EU affalds kode:  Ingen data 

 Forurenet emballage:  Ingen data 

 

14: Transportoplysninger 

 
 

ADR/RID 

 

14.1  UN nummer   3287  

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse UN3287, giftig væske, uorganisk N.O.S (Kaliumdifluorodihydroxyborat (-1)  

    Boron potassium oxids (B4K207), tetrahydrate, blanding) 

14.3 Transportfareklasse(r):  6.1 giftig væske 

14.4 Emballagegruppe:  III 

14.5 Miljøfarer:  Ja. 

 Tunnelrestriktionskode: E   

 Yderligere oplysninger  Mærket for miljøfarlige stoffer er ikke krævet hvis transporteret i mængder  
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    <5 L eller _< 5 kg 

 Fareidentifikationsnummer 60 

 Begrænset mængde  5L 

 Specielle forholdsregler  274     

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Transport indenfor fabriksområdet: Transporter altid i lukket, opretstående  

    og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have  

    kendskab til forholdsregler ved spild og uheld. 

14.7 Bulk transport i henhold til bilag II 

 I MARPOL 73/78 og IBC-koden Ingen data 

 

ADN 

 

14.1  UN nummer   3287  

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse UN3287, giftig væske, uorganisk N.O.S (Kaliumdifluorodihydroxyborat (-1)  

    Boron potassium oxids (B4K207), tetrahydrate, blanding) 

14.3 Transportfareklasse(r):  6.1 giftig væske 

14.4 Emballagegruppe:  III 

14.5 Miljøfarer:  Ja. 

 Tunnelrestriktionskode: E   

 Yderligere oplysninger  Mærket for miljøfarlige stoffer er ikke krævet hvis transporteret i mængder  

    <5 L eller _<5 kg 

 Fareidentifikationsnummer - 

 Begrænset mængde  - 

 Specielle forholdsregler  274, 802 

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Transport indenfor fabriksområdet: Transporter altid i lukket, opretstående  

    og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have  

    kendskab til forholdsregler ved spild og uheld. 

14.7 Bulk transport i henhold til bilag II 

 I MARPOL 73/78 og IBC-koden Ingen data 

 

IMDG 

 

14.1  UN nummer   3287  

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse UN3287, giftig væske, uorganisk N.O.S (Kaliumdifluorodihydroxyborat (-1)  

    Boron potassium oxids (B4K207), tetrahydrate, blanding) 

14.3 Transportfareklasse(r):  6.1 giftig væske 

14.4 Emballagegruppe:  III 

14.5 Miljøfarer:  Ja. 

 Tunnelrestriktionskode: E   

 Yderligere oplysninger  Mærket for miljøfarlige stoffer er ikke krævet hvis transporteret i mængder  

    <5 L eller < 5 kg 

 Fareidentifikationsnummer  -  

 Begrænset mængde  -  

 Specielle forholdsregler  223, 274     

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Transport indenfor fabriksområdet: Transporter altid i lukket, opretstående  

    og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have  

    kendskab til forholdsregler ved spild og uheld. 

14.7 Bulk transport i henhold til bilag II 
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 I MARPOL 73/78 og IBC-koden Ingen data 

 

IATA 

 

14.1  UN nummer   3287  

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse UN3287, giftig væske, uorganisk N.O.S (Kaliumdifluorodihydroxyborat (-1)  

    Boron potassium oxids (B4K207), tetrahydrate, blanding) 

14.3 Transportfareklasse(r):  6.1 giftig væske 

14.4 Emballagegruppe:  III 

14.5 Miljøfarer:  nej 

 Tunnelrestriktionskode: E   

 Yderligere oplysninger  Mærket for miljøfarlige stoffer er ikke krævet hvis transporteret i mængder  

    <5 L eller _ <5 kg 

 Passager og fragtfly  Mængde begrænsning: 60 L pakning instruktion: 655 

 Kun fragtfly  Mængde begrænsning: 220 L pakning instruktion: 663

 Begrænset mængde -  passagerfly Mængde begrænsning: 2L pakning instruktion: Y642 

 Specielle forholdsregler  A3, A4, A137     

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Transport indenfor fabriksområdet: Transporter altid i lukket, opretstående  

    og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have  

    kendskab til forholdsregler ved spild og uheld. 

14.7 Bulk transport i henhold til bilag II 

 I MARPOL 73/78 og IBC-koden Ingen data 

 

 

15: Oplysninger om regulering 
 

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

 

 EU Regulativer  (EF) nr. 1907/2006 (”REACH”) 

 Bilag XIV – Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse 

 Bilag XIV  Ingen af bestanddelene er angivet. 

 Særligt problematiske stoffer 

 

Navn på indholdsstof Iboende egenskab Status Referencenummer  Revis ionsdato

Borsyre Giftigt for reproduktion Anbefalet ED/30/2010 01.07.2015
 

 

 Tilladelser  ikke reguleret 

Begrænsninger i brugen Ingen restriktioner på brugen 

Andre EU-forordninger  

Europa´s register:  Alle bestanddele er enten angivne eller undtagende. 

Kaliumdifluorodihydroxyborat Repr. 2, H361 (ufødte barn) (oral) 

Boron potassium oxide Repr. 2, H361d (ufødte barn) (oral) 

(B4K207), tetrahydrate  

Borsyre  Repr.1B, H360D (ufødte barn) Repr. 1B, H360F (Frugtbarhed) 
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   Dette produkt er kontrolleret under Seveso-direktivet. 

Farekriterier:  E2: Farligt for vandmiljøet – kronisk 2 

 

 Andre forordninger Dette produkt er klassificeret og mærket i henhold til regel (EC) 1272/20 

  

 Nationale forskrifter  Ikke bestemt 

 Mal-Kode (1993)   00-3 

 Beskyttelse baseret på MAL-kode: Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter  

    gælder følgende  bestemmelse for brug af personlige værnemidler: 

    Generelt: Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker  

    anvendes. Forklæde/overtæksdragt/beskyttelsesdragt skal anvendes hvor der  

sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter 

effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal 

ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist 

øjenbeskyttelse bortfalder i så fald. 

Ved al sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes 

åndedrætsværn og 

ærmebeskyttere/forklæde/overtæksdragt/beskyttelsesdragt som anbefalet 

eller instrueret. 

MAL-kode (1993): 00-3 

Anvendelse: Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anlæg, 

sprøjteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med våd maling eller 

organiske opløsningsmidler. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o. Lign. 

for for-of efterbehandling kabine eller bokse af typen eksisterende anlæg hvis 

operatøren er i sprøjtezonen. 

-der skal anvendes overtæksdragt 

Ved sprøjtning i eksisterende sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor 

sprøjtezonen. 

-Der skal anvendes ærmebeskyttere og forklæde. 

-Der skal anvendes luftforsynet helmaske, overtæksdragt og hætte. 

Tørring: Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f.eks. i 

en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de 

våde emner ikke passerer arbejderes indånding zone. 

Polering: Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske 

anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. 

Arbejdshandsker skal altid anvendes. 

 

Forsigtig: Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de overnævnte. 

 

 Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18år, jævnfør 

arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde. 

 

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering Produktet indeholder stoffer, som der forsat kræves en kemisk  

    sikkerhedsvurdering af.  

 

16: Andre oplysninger 
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Liste over forkortelser: ATE: Vurdering af akut toksicitet 

   CLP: Lovgivning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og  

    blandinger (Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 12728/2008) 

   DMEL-Værdi: Deri ved-minimal-effekt-Level 

   DNEL-Værdi: Deri ved-No-effekt-Level 

   EUH sætning: CLP- specificeret faresætninger 

   PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk 

   PNEC-værdi: Predicted-No-Effekt-Concentration 

   RRN: REACH Registreringsnummer 

   vPvB: Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende  

 

 

 

    

    

   SVHC: Substances of Very High Concern (Stoffer særligt problematiske) 

    

 

 H-sætninger 

            H302                       Farlig ved indtagelse  

  H315 Forårsager hudirritation 

  H319 Forårsager alvorlig øjenskade 

  360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn 

  H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen eller Mistænkes for at skade det ufødte barn ved  

   Indtagelse. 

  H400 Meget giftig for vandlevende organismer. 

  H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. 

  H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

  

                     P-sætninger  

 P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler. 

 P264 Vask… grundigt efter brug. 

 P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: i tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge 

 P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp 

 P405 Opbevares under lås 

 P501  Indholdet/beholderen bortskaffes ifølge lokale bestemmelser og som farligt affald. 

 

 Acute Tox. 4, H302  Akut toksicitet (Oral)- Kategori 4 

 Aquatic Acute 1, H400 Akut fare for vandmiljøet – kategori 1 

 Aquatic Chronic 1, H410 Langtidsfare for vandmiljøet – kategori 1 

 Aquatic Chronic 2, H411 Langtidsfare for vandmiljøet – kategori 2 

 Eye irrit. 2, H319  Alvorlige øjenskader/øjenirritation – kategori 2. 

 Repr. 1B, H360FD  Reproduktionstoksicitet (frugtbarhed og ufødte barn.) – Kategori 1B 

 Repr. 2, H361d (ufødte barn) (Oral) Reproduktionstoksicitet (ufødte barn) (oral) - kategori 2 

 Skin Irrit. 2, H315  Hudætsning/hudirritation – kategori 2 

                

                    Komplet tekst af klassificeringer (DSD/DPD) 

    Kategori Repr. 2 – Giftig til reprotoksisk kategori 2 

    Kategori Repr. 3 – Giftig til reprotoksisk kategori 3 
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    Xn – Sundhedsskadelig 

    Xi – lokalirriterende 

 

 R60  Kan skade forplantningsevnen. 

 R61  Kan skade barnet under graviditeten 

 R63  Mulighed for skade på barnet under graviditeten 

 R20  Også farlig ved indånding 

 R22  Også farlig ved indtagelse. 

 R36/38  Irriterer øjnene og huden 

 

 

   

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

 


