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 SEKTION 1: Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 

1.1 Dette datablad omfatter alle produkter identificeret som:  

   Easy-floTM Flux Pulver 
     

1.2 Anvendelse:   Anvendes ved lav-temperatur sølvlodning hvor 

 metallet har en væskefase temperatur på mindre end 750o C.                                                                           

   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: Fareidentifikation 

               2.1      Klassificering af varen eller blandingen 

  CLP (1272/2008)  Akute Tox. 4 , H302 

     Repr. 2 H361d, (ufødte barn.) 

     Produktet er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) nr.  

     1272/2008 som ændret. 

   

       Se afsnit 11 for mere detaljeret information om sundheds effekter og  

       Symptomer.  

       Se afsnit 16 for fuld H-sætninger 

 2.2  Mærkning 

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

                                             

                             Signalord        Advarsels 
             

 H-sætninger 

     H302  Farlig ved indtagelse  

  H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn 

   

 P-sætninger 

  P201 Indhent særlige anvisninger før brug.  

  P280 Bær beskyttelsshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtbeskyttelse. 

mailto:info@metalli.dk
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  P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. 

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

  P405 Opbevares under lås 

  P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med de  

   lokale/kommunale/internationale bestemmelser. 

   

2.3 Anden fare   Håndtering og / eller behandling af dette materiale kan forårsage støv, som kan forårsage  

   mekanisk irritation af øjne, hud, næse og hals.   

      . 

SEKTION 3: Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 

 

3.1 Blandingen                

   General information 

Navn CAS No.  EINECS 
No. 

CLP-klassificering % 
koncentration 

Type 

Potassium 
difluorodihydroxyborate (1-) 

85392-66-1 286-925-2 
 

Akut tox. kat. 4, H302 
repr 2, H361d (Unborn child) 
(Oral) 

>25 - <50         ( 1 

Boron Potassium oxide 
tetraborate (B4K207) 

12045-78-2 215-575-5 

 repr 2, H361d (Unborn 
child) (Oral) 

>25- <50 1 

Boric acid 10043-35-3 233-139-2 

 Repr. 1B, 
         H360FD (Fertility and 
unborn child) 

<1 1 

Se afsnit 16 for komplet liste over fare sætninger. 

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, hvis der er nogen, ses i afsnit 8 

 

Der er ingen yderligere ingredienser til stede, som leverandørens aktuelle viden og koncentrationer er klassificeret som 

sundhedsfarlige eller miljømæssige, er PBTs vPvB ‘er eller stoffer med tilsvarende bekymring eller er blevet tildelt en 

eksponeringsgrænse på arbejdspladsen og dermed kræver rapportering i dette afsnit 

 

Type 

1) Stof klassificeret med en sundheds eller miljø fare 

2) Stof med en eksponeringsgrænse på arbejdspladsen 

3) Stof der opfylder kriterierne for PBT i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII 

4) stof der opfylder kriterierne for vPvB i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII 

5) Stof af tilsvarende interesse 

 

SEKTION 4:  Førstehjælpsforantaltninger 

4.1              Beskrivelse af førstehjælps foranstaltninger   

                    Indånding Søg frisk luft og få personen til at hvile i en position der letter vejrtrækningen. Hvis  

  ingen eller uregelmæssig vejrtrækning eller hvis åndedrætsanfald forekommer. Giv  

  kunstigt åndedræt eller ilt af uddannet personale. Det kan være farligt for en person giv kunstig  

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
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  åndedræt. Søg lægehjælp. Hvis bevidstløs, læg da personen i aflåst side leje og søg omgående  

  læge. Oprethold frie luftveje, løsne krave, slips, bælte eller linngen. 

    

   Hudkontakt Skyl forurenet hud med rigeligt vand. Fjern straks beskidt tøj og sko. Forsæt at skylle i  

 Mindst 10 minutter. Søg lægehjælp. Vask tøjet for genbrug og rens skoene  

 omhyggeligt før genbrug. 

 

                      Øjne Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Væsken skal være tempereret  

  eftersom koldt vand kan skade øjet. Fjern eventuelle kontaktlinser. Spil øjet godt op. 

  Søg læge hvis irritation fortsætter. 

                   Indtagelse                  Skyl munden med vand. Fjern tandproteser, hvis er er nogen. Søg frisk luft og få  

                            personen til at hvile i en position der letter vejrtrækningen. Hvis materialet er slugt og  

                            Personen er ved bevidsthed, giv da små mængder af vand at drikke. STOP, hvis  

                            personen bliver dårlig, da opkastning kan være farligt. Provoker IKKE opkast, medmindre  

                               anbefalet af lægen. lægen ber om det. Hvis opkastning forekommer, skal hoved holdes så  

                            lavt som muligt, så der ikke kommer opkastning ned i lungerne. Søg lægehjælp. Hvis  

                            nødvendigt, ring til giftinformationen. Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs  

                            person. Hvis bevidstløs, læg da personen i aflåst side leje og søg omgående læge.  

                            Oprethold frie luftveje, løsne krave, slips, bælte eller linngen. 

 

                                       Der skal ikke træffes handlinger, der indebærer personlig risiko eller uden passende 

uddannelse. Det kan være farligt for en person at giv kunstig åndedræt. 

 

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger både akutte og forsinkede 

  Indånding  Kan forårsage irritation af næsen, hals og lunger. 

  Indtagelse Er giftig ved indtagelse 

  Hudkontakt Ingen væsentlige effekter eller kritiske fare 

  Øjne  Kan forårsage Irritation af øjnene. 

   

  Langvarig effekt  

  Indånding  Irritation i luftvejene, hoste, reduceret foster vægt, øget foster død, skeletmisdannelse 

  Indtagelse Reduceret foster vægt, øget foster død, skeletmisdannelse 

  Hudkontakt Reduceret foster vægt, øget foster død, skeletmisdannelse 

  Øjne  irritation, rødme. 

 

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

    Symptomatisk behandling. Kontakt giftinformationen omgående, hvis større mængder 

er slugt eller indåndet. 

 

SEKTION 5: Brandbekæmpelse 
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5.1 Slukningsmidler Brug CO2 eller tørkemikalier, skum eller vandspray.  
    Brug aldrig vand hvis der forekommer smeltet metal. 
 
5.2 Særskilte farer Nedbrydnings produkter kan indeholde følgende materialer: 
    Halogenerede forbindelser, metaloxid/oxider. 
 
5.3 Anvisninger for brandmandskab 
    Omgående isoleret stedet ved at flytte alle personer fra det berørte område ved 

brand. Der skal ikke træffes handlinger, der indebærer personlig risiko eller uden 

passende uddannelse. Det kan være farligt for en person at giv kunstig åndedræt. 

 
    Brug fuldt sikkerhedsudstyr. Ved brand i lukkede områder skal  
    Brandsluknings personale bruge selvstændigt åndedrætsværn. 
 

SEKTION 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

 

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: 

 Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe og røg. Bær  

 personlige værnemidler (se afsnit 8).  Undgå kontakt med hud og øjne.  

 

6.2 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: 

Opsaml spild med absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring I egnede beholdere til bortskaffelse. 

Rengør området med vand, undgå anvendelse af opløsningsmidler. Undgå kontakt med hud og øjne og undgå inhalering 

af støv. 

6.3 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:  

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

søer eller andre vandveje informeres de lokale myndigheder. 

 6.4 Henvisning til andre punkter: 

 For bortskaffelse, se afsnit 13.     

 

SEKTION 7: Håndtering og opbevaring 

 

7.1              Forholdsregler for sikker håndtering 

Der skal ikke træffes handlinger, der indebærer personlig risiko eller uden passende uddannelse. Hold 

unødvendig og ubeskyttet personale væk. Rør ikke og gå ikke på spildt materiale. Undgå indånding af støv.  

Undgå eksponering under gravitet. Der skal forefindes tilstrækkelig ventilation til at fjerne støv/dampe fra 

arbejdspladsen. Bær åndedrætsværn når ventilation ikke er tilstrækkelig. Spis, drik og ryg ikke når der 

arbejdes med produktet. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og ved afslutning af arbejdsdagen. 

 

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: 

 Lad beholderne/bøtterne være uåbnede når disse ikke er i brug. Produktet lagres ved en temperatur på  

 5-25°C. (For at forlænge holdbarhedstiden på lager) I ventileret område, i originale mærkede beholder. 

 Genbrug ikke beholderen. Se afsnit 8 for ydereliger information om hygiene. 
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7.3 Særlige anvendelser  

           Ingen data tilgængelige 

 

SEKTION: 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler  

8.1 Kontrolparametre 

 Hvis dette product indeholder ingredienser med eksponeringsgrænser, personlig arbejdsplads atmosfære  

eller biologisk overvågning kan være påkrævet for at bestemme effektiviteten af ventilationen eller anden 

kontrol bestemme effektiviteten af ventilationen eller andre kontrolforanstaltninger og / eller 

nøjagtigheden for at bruge åndedrætsværn.  

 Henvisning til nationale vejledningsdokumenter for metoder til bestemmelse af farlige stoffer vil også være  

 Påkrævet. 

8.2 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

 Hygiejne 

Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter arbejdet med kemiske produkter, før spisning, rygning og 

brug af toilettet samt ved arbejdes dagens slutning. Brug passende tekniker for at tage det beskidte tøj af. 

Vask tøjet inden genbrug. Sikker dig at øjenvask flasker og brusebade er tæt og tilgængelige på 

arbejdspladsen. 

  

 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 136/140/145. 

 Beskyttelse af hænder 

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

 oplysning om evt. påvirkning fra andre stoffer på den aktuelle arbejdsplads. Gennembruds tiden kan  

varigere fra leverandør til leverandør. I tilfælde af blandinger, der består af flere stoffer, kan 

bekyttelsestiden for handskerne ikke vurderes nøjagtigt. Skal opfylde EN374. 

 Beskyttelse af øjne 

Brug egnede besyttelsesbriller med sider, bør anvendes ved muligheden for flyende stænk. 

Beskyttelsesbriller skal opfylde EN166. 

 Miljøbeskyttelse 

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

 miljømyndigheder.  

 

 Beskyttelse af huden 

 Bær passende fodtøj og tøj som beskyttelse til udførelse af den enkelte opgave og risiko involveret samt  

 godkendes af en specialist før brugen af dette produkt.  

 

SEKTION 9: Fysisk-kemiske egenskaber  

 

9.1 Generel information 
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 Hvidt lugtfrit pulver 

 

 Oplysninger vedr. sundhed, sikkerhed og miljø  

 PH   8  

 Koge/smeltepunkt  ikke relevant 

 Flash point  ikke relevant 

 Brændbarhed   ikke brændbart 

 Oxiderende egenskaber ikke oxiderende 

 Vandtryk  ikke relevant 

 Opløselighed  Let opløselig i varmt vand, delvist opløseligt i koldt vand og methanol 

 Eksposionsrisiko  Ikke eksplosivt 

 

9.2 Anden information  Ingen anden information 

 

SEKTION 10:  Stabilitet og reaktivitet 
 

10.1 Reaktiveret:  Ingen forventet. 
10.2 Kemisk stabilitet:  Stabilt ved de anbefalede opbevaringsbetingelser.  
10.3 Risiko for farlige reaktioner: Farlige reaktioner eller ustabilitet kan forekomme under visse 

betingelser for opbevaring eller brug. 
10.4 Forhold der skal undgås: Ingen data 
10.5 Uforenelige materialer: Ingen data 
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Under normale forhold ved brug og lagring, skulle der ikke  

    forekomme farlige nedbrydningsprodukter.  

 

 SEKTION 11: Toksikologiske oplysninger 
 

11.1 Information om toksikologiske effekts 

  

 Akut toksicitet:  

Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Doses Eksponering 

Easy-flo flux pulver LD50 Oral Rotte- Kvinde >300 mg/kg - 

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

Borkaliumoxid (B4K2O7) tetrahydrate LC50 indånding støv & tåge Rotte-mand 2.04 mg/I 4 timer 

 LD50 Hud Kanin 2001 mg/kg - 

 LD50 Oral Rotte – mand 3305 mg/kg - 

 Ingen kendte væsentlig effekter eller kritiske farer 

 

 Irritation/korrosion 

Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Score Eksponering Observation 

Easy-flo flux pulver Øjne-hornhinde 
opacitet  

Pattedyr–arter 
uspecificeret 

0 - - 

 Hud- mild irritation Menneske - - - 

Borsyre Hud – mild irritation Menneske - 72 timer 15 
milligram 
intermitterende 

- 

 Konklusion:  Ingen korrosion af huden eller øjne og ingen irritation for øjnene. 
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 Potentielle akutte helbredseffekter/ symptomer relateret til de fysiske, kemiske og toksikologiske 

egenskaber 

 

 Indånding Eksponering for luftbårne koncentrationer over lovbestemt eller 

anbefalet eksponering grænser kan forårsage irritation i næse, hals og 

lunger. Bivirkninger: luftvejs irritation, hoste, lav foster vægt, øget 

foster død, skeletmisdannelser. 

 Hud Ingen kendte væsentligt akut og kritiske farer. Bivirkninger: lav foster vægt, 

øget foster død, skeletmisdannelser. 

 Øjenskade/irritation Eksponering for luftbårne koncentrationer over lovmæssige eller 

anbefalede eksponeringsgrænser kan forårsage irritation af øjnene. 

  Bivirkninger: Irritation, rødme. 

 Indtagelse Skadeligt ved indtagelse. Bivirkninger: lav foster vægt, øget foster død, 

skeletmisdannelser. 

  

 Generelt Gentagende eller længere varige indånding af støv fører til kronisk 

luftvejs irritation. 

 

 Kræftfremkaldende Ingen væsentlige effekter eller kritisk farer 

 Fertilitet Kan skade forplantningsevnen 

  Teratogenicitet Mistænkes for skade det ufødte barn 

 . 

SEKTION 12: Miljøoplysninger  
 

12.1 Toksicitet 

  

Kemisk Navn Test Metode Testmetode 

Potassium tetraborate CL50 Daphnia (en bore (B) 48h 

daphnia magna straus) 

133 mg/l 

Potassium tetraborate CL50/96h Fisk (en bore (B) – limanda 

limanda) 

40 mg/l 

 

12.1 General information  Vandforureningsklasse 1 

 

SEKTION 13: Bortskaffelse 
 

13.1 Metoder til affaldsbehandling: Spild, rester og tom emballage afleveres til kommunal affaldsplads godkendt  

     til modtagelse af kemikalieaffald. 

   

SEKTION 14: Transportoplysninger 

Land transport ADR/RID (grænseoverskridende) 
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14.1  UN nummer  Ikke klassificeret for transport 

14.2 ADR/RID Class   - 

14.3 Danger code   - 

14.4 Packing group  - 

14.5 Environmental hazards  -  

 Tunnel restriction code  - 

 Labels required  - 

14.6 Description of goods  - 

 

 

Maritime transport IMDG 

 

14.1  UN nummer   Ikke klassificeret for transport  

14.2 IMDG Class  - 

14.3 proper shipping navn  - 

14.4 Packing group  - 

14.5 Marine pollutant  - 

 EMS  No.  - 

14.6 label 

 

Air transport ICAO-TI and IATA-DGR 

 

14.1  UN/ID nummer  Ikke klassificeret for transport  

14.2 ICAO/IATA Class  -  

14.3 Packing group  - 

14.5 Environmental hazards  - 

 Lables required  - 

  

UN “model regulation” 

 

SEKTION 15: Oplysninger om regulering 
 

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

 

 EU Regulativer  Ikke reguleret 

 

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering Ingen data tilgængelige 

 

SEKTION 16: Andre oplysninger 
 

  AOEL:  Acceptable Operator Exposure Limit 

  ACGIH:  American Conference of Governmental industrial Hygienists. 

  CAS:  Chemicals Abstracts Service 

  CLP:  Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om  

    ændring og ophævelse af direktiv 67/548 / EØF og 1999-1945 / EF, og om  

    ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 
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  EC:  Det Europæiske Fællesskab 

  GHS:  Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier 

  HSE:  Health & Safety Exekutive    

  IARC:  International Agency for Research on Cancer. 

  IATA:  International Air Transport Association 

  IBC:  Intermediate Bulk Container 

  IMDG:  International Maritime Code for Dangerous Goods 

  LC:  Dødelig koncentration 

  LC50:  Dødelig koncentration 50 procent dræber 

  LD:  Dødelig dosis 

  LD50: Dødelig dosis 50 procent dræber 

  LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect level 

  LOEC: Lowest Observed Effect Concentration 

  MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships 

  NIOSH: The National Institute for Occupational Safety and Health 

  NOAEC: No Observed Adverse Effect Concentration 

            ADR:                       Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej 

            IMDG:                    Den internationale kode for søtransport af farligt gods 

                                IATA:                      Den internationale Luftfartssammenslutning. 

                                OACI:                     Organisationen for international Civil luftfart 

                                RID:                        Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane. 

                                WGK                      Vandforureningsklasse 

                                OSHA:                    Arbejds- og Sundhedsvæsenet 
                                PBT:                        Persistent, bioakkumulerende og toksisk 

                                PEL:                         Tilladt eksponeringsgrænse 

                                Ppm:                       Dele pr. Million 

                                REACH:                   Registreringsvurderingstilladelse og begrænsning af kemikalier 

                                vPvB:                      Meget Persistens og meget bioakkumulerende 

                                SVHC:                     Særligt problematiske stoffer 

 

Fare-sætninger   H302  Farlig ved indtagelse  

   H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn 

   H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn 

 

                                      P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler. 

    P264 Vask grundig efter brug. 

   P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. 

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

   P405 Opbevares under lås 

   P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med de  

    lokale/kommunale/internationale bestemmelser. 

 

  

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

 

 Anden information Når de vurderer risici ved at bruge dette produkt kan kun foretages en     

 

  fuldstændig vurdering af risici i forbindelse med SDS for lodning fyldstof 

  metal og under hensyntagen til eventuelle farer forbundet med lodning  
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  proces, såsom gasser fra enhver fakkel flammer. 

 

Element Lang tid (8 timer) TWA værdi kort tids (15 minutter) TWA værdi 

Bortrifluorid  - 2.8 mg/m3 

 

  Borsyre CAS- nr. 10 043-35-3 OS anvendt som ingredienser i fremstillingen af  

  denne flux, men gennemgår en reaktion med andre stoffer under 

   fremstilling af produktet, hvilket resulterer i dannelsen af kalium  

  difluorodihydroxyborate (1 -) forbindelse.  

  Mens borsyre skal være helt omsat væk i løbet af fabrikation  

  Processen er der mulighed for en rest af uomsat borsyre er til stede i  

  produktet, det kan ikke udelukkes ovenfor SVHC grænse på 0,1 %. 

  Desuden er produktet fremstillet i et anlæg, hvor både borsyre CAS-nr.  

  10 043-35-3 og natriumtetraborat CAS-nr. 1303-96-4 bruges i fremstillingen  

  Af Hårdlods Flux, og derfor muligheden for krydskontaminering til et niveau  

  over den maksimale urenhed niveau for begge stoffer på 0,1% kan ikke  

  udelukkes. 

 

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med EF-Sikkerhedsdatablad direktiver. De indeholdte oplysninger og  

anbefalinger i dette materiale sikkerhedsdatablad er blevet indsamlet fra kilder som menes at være pålidelige og til at  

repræsentere den mest rimelige aktuelle mening om emnet, da MSDS blev udarbejdet, og tilbydes i god tro. Der gives dog  

ingen garanti eller repræsentation udtrykt eller underforstået med hensyn til Rigtigheden eller tilstrækkeligheden af oplysningerne.  

brugeren af dette produkt skal beslutte, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er nødvendige 

for en sikker at brugen af dette produkt, enten alene eller i kombination med  

lovmæssige forpligtelser overholdelse af miljølovgivningen i henhold til gældende EF-, nationale eller statslige love.  

Metalli, påtager sig intet ansvar for skader på slutbrugeren som følge af Væsentlig selvom ordentlige sikkerhedsprocedurer følges.  

Slutbrugeren skal Bestemmer egnetheden af de oplysninger for deres særlige brug. Slutbrugeren påtager sig risikoen i brugen af  

materiale. Oplysningerne i dette Dokument kan ændres med jævne mellemrum.  

 


