BEZPECNOSTNI LIST
§1 : IDENTIFIKACE
Identifik átor výrobk u použitý na štítk u:
Název produk tu :
Kód produk tu:
SDS - Číslo výrobce:

Series 100, 200, 300, 500, RMA , RA , NC NCLR, Lead-Free
A ntimony-Free Rosin Based Solder Paste
Tem plate C
1C

Jiné způsoby identifik ace:
Synonym a:

Solder Paste, Solder Cream , SolderPlus®, PrintPlus®

Doporučené použití chem ick é látk y a om ezení použití:
Použití produk tu/ om ezení:
Pájecí pasta
Adresa a telefonní číslo výrobce chem ick é látk y:
Název výrobce :
Nordson EFD LLC
Adresa:
40 Catam ore Boulevard
East Providence, Rhode Island 02914
USA
Všeobecné telefonní číslo:
+1-401-431-7000
Telefonní číslo pro případ nouze:
Havarijní telefonní číslo:

Chem trec (Transportation) +1-800-424-9300 Outside USA +1-703527-3887

§2 : IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
Zařazení chem ick é látk y v souladu norm ou CFR 1910.1200(d)(f):
GHS - Pik togram y:

Signální slovo:

VARO VÁNÍ.

Třída GHS:

Podráždění očí. Kategorie 2.
Nebezpečné pro vodní prostředí, k rátk odobé, ak utní. Kategorie 1.
Nebezpečné pro vodní prostředí, dlouhodobé, chronick é. Kategorie 1.

Údaje o nebezpečnosti:

H319 - Způsobuje závažné podráždění očí
H400 - Vysoce tox ick ý pro vodní organism y.
H410 - Vysoce tox ick ý pro vodní organism y, s dlouhodobým i účink y.

Pok yny pro bezpečné zacházení:

P264 - Po m anipulaci si důk ladně um yjte ruce.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Použijte ochranné ruk avice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.
P305+P351+P338 - V PŘÍPADĚ KO NTAKTU S O ČIMA: Opatrně om yjte vodou po dobu něk olik a m inut.
Sejm ěte k ontak tní čočk y, pok ud jsou a pok ud to jde snadno. Pok račujte v oplachování.
P337+P313 - Pok ud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lék ařsk ou k onzultaci/pom oc.
P391 - Unik lý produk t seberte.
P501 - Zlik vidujte obsah v souladu s m ístním i, státním i, federálním i a k rajsk ým i předpisy.

Nebezpečí jinak neurčená, k terá byla zjištěna během procesu zařazení:
Způsob ex pozice:

Oči. Pok ožk a. Vdechnutí. Požití.

Potencionální účink y na zdraví:
Potencionální účink y na zdraví:

Vystavení pájecím plynům a výparům m ůže způsobit podráždění očí, dýchacích cest a pok ožk y.

Cílové orgány:

Dýchací cesty, oči, centrální a periferní nervové systém y, ledviny a oběhová soustava.

§3 : SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH
Sm ěsi:
Název chemikálie

CA S#

Tin

7440-31-5

Podíl složky v procentech

5.8 - 90 dle hm otnosti
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EC Num.

Silver

7440-22-4

0 - 2.3 dle hm otnosti

Copper

7440-50-8

0 - 0.9 dle hm otnosti

Bism uth

7440-69-9

0 - 52.2 dle hm otnosti

alpha-Terpineol

98-55-5

1.0 - 7.0 dle hm otnosti

Hydrogenated Rosin

65997-06-0

3.0 - 9.0 dle hm otnosti

Tridecyl alcohol

68526-86-3

0.0 - 7.0 dle hm otnosti

Malonic acid

141-82-2

0.25 - 0.28 dle hm otnosti

Notes :
Slitina
Bi57

Cín%

Bi57.6
Sn100
Sn42
Sn95
Sn96
Sn96.5
Sn99.3

42
57
42
57.6
100
42
58
95
96.3
96.3
99.3
-

Olovo%
-

Stříbro.%
1

Měď.%
-

-

0.4

-

Antim on%

Bism ut%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

3.7

-

-

-

3

0.5

-

-

-

0.7

-

§4 : POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Popis nezbytných opatření:
Zasažení očí:

Ihned vypláchněte oči velk ým m nožstvím vody po dobu 15 až 20 m inut. Pok ud podráždění nebo
příznak y nadm ěrné ex pozice přetrvávají, vyhledejte lék ařsk ou pom oc.

Zasažení pok ožk y:

Ihned um yjte pok ožk u m ýdlem a dostatečným m nožstvím vody.
Pok ud podráždění vzrůstá nebo přetrvává, vyhledejte lék ařsk ou pom oc.

Vdechnutí :

V případě vdechnutí vyneste postiženou osobu na čerstvý vzduch. Pok ud nedýchá, posk ytněte um ělé
dýchání nebo dejte k yslík prostřednictvím příslušně vyšk olené osoby. Ok am žitě vyhledejte lék ařsk ou
pom oc.

požití:

V případě spolk nutí NEVYVO LÁVEJTE zvracení. Ok am žitě zavolejte lék aře nebo středisk o ochrany proti
otravě. V žádném případě nepodávejte nic ústy osobě, k terá je v bezvědom í.

Nejdůležitější příznak y/účink y, ak utní a zpožděné:
Další m ožnosti první pom oci:

Vystavení pájecím plynům a výparům m ůže způsobit podráždění očí, dýchacích cest a pok ožk y.

Indik ace pro ok am žitou lék ařsk ou pom oc a nutnost zvláštního ošetření:
Poznám k a pro lék aře:

Zajistěte obecná podpůrná opatření a ošetřujte sym ptom atick y.

§5 : OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

Vhodná a nevhodná hasicí m édia:
Vhodná hasicí m édia:

Při požáru této látk y použijte k hašení pěnu odolnou alk oholu, suché chem ick é prostředk y nebo vodní
m lhu či aerosol.

Nevhodná hasicí m édia:

Nepoužívejte souvislý proud vody – rizik o roztříštění a rozšíření ohně.

Zvláštní nebezpečí vyplývající z chem ick é látk y:
Nebezpečné vedlejší produk ty
hoření:

Může tvořit ox id uhelnatý, ox id uhličitý nebo jiné jedovaté páry. Při vysok ých teplotách se m ohou
uvolňovat k ovové výpary.

Neobvyk lá požární rizik a:

Pok ud je pájení prováděno plam enem , m ůže tavidlo v pájce hořet.

Speciální ochranné prostředk y a opatření pro hasiče:
Ochranné pom ůck y:
NFPA - Hodnocení:
Zdraví NFPA :
Hořlavost NFPA :
Reak tivita NFPA :

Stejně jak o při jak ém k oli jiném požáru použijte tzv. nezávislý dýchací přístroj (SCBA), MSHA/NIO SH
(schválený nebo ek vivalentní) a k om pletní ochranný oděv.
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§6 : OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
Osobní opatření, ochranné prostředk y a postupy v případě nouze:
Bezpečnostní opatření pro
pracovník y :

Evak uujte prostor a zajistěte, aby nadbyteční a nechránění pracovníci nevstupovali do prostoru únik u.
Nevdechujte výpary, m lhu ani dým . Zam ezte styk u s očim a, k ůží a oděvem .

Opatření na ochranu životního prostředí:
Environm entální bezpečnostní
opatření:

Zabraňte odtok u látk y do dešťové k analizace, přík opů a vodních tok ů.

Metody a m ateriál pro zachycování a čištění:
Metody pro shrom áždění únik u:

Rozpuštěná pájk a při ochlazení ztvrdne a lze ji sešk rábat.

Metody pro úk lid a čištění:

Ztvrdlou pájk u lze po ochlazení sešk rábat. Pok ud je k oddělení větších k usů použit plam en, dejte
pozor, abyste se nenadýchali výparů.

Odk az na jiné části:
Další bezpečnostní upozornění:

Inform ace ohledně osobních ochranných pom ůcek naleznete v části č. 8.

§7 : ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
Opatření pro bezpečnou m anipulaci:
Manipulace:

Při použití zajistěte odpovídající ventilaci. Zam ezte vdechnutí výparů a dým u. Používejte pouze
v souladu s pok yny.

Hygienick é postupy:

Nevdechujte výpary, m lhu ani dým . Po m anipulaci se důk ladně um yjte.

Zvláštní postupy m anipulace:

Nepoužívejte v oblastech bez adek vátní ventilace.

Podm ínk y pro bezpečné sk ladování včetně vešk erých nek om patibilit:
Sk ladování :

Sk ladujte při teplotách v rozm ezí 4 °C až 10 °C (40 °F až 50 °F). Uchovávejte obal uzavřený.
Nesk ladujte společně s potravinam i..

§8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
PO KYNY PRO O MEZENÍ EXPO ZICE:
Tin :
Návod O SHA:
Silver :
Návod O SHA:

PEL-TW A: 2 m g/m 3
PEL-TW A: 0.01 m g/m 3

Vhodné technick é k ontroly:
Technick é nástroje
regulace/k ontroly:

K udržení k oncentrace ve vzduchu pod doporučeným i lim ity použijte vhodné technick é řešení, jak o
napřík lad procesní pouzdra, m ístní odsávání atd. V situacích, k dy nejsou tak ovéto systém y
realizovatelné, používejte příslušné ochranné pom ůck y, k teré m ají dostatečné param etry a splňují
nárok y stanovené asociací O SHA nebo jiným orgánem standardizace. Při výběru, zk oušce, k ontrole
a údržbě ochranných pom ůcek dodržujte m ístní postupy.

Individuální ochranná opatření:
Ochrana očí/obličeje:

Ochranné brýle s bočním i štíty.

Popis ochrany ruk ou :

Používejte vhodné ochranné ruk avice. Propustnost ruk avic ověřte v údajích posk ytnutých výrobcem .

Ochrana dýchacích cest:

Není-li zajištěna dostatečná ventilace k odvodu plynů z dýchaného vzduchu, je nutné použít schválený
respirátor nebo nezávislý dýchací přístroj.

Zák ladní hygienick é požadavk y:

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a k rm iv. Vysvlečte si k ontam inovaný oděv. Před přestávk am i
a na k onci pracovního dne si um yjte ruce. Zam ezte styk u s očim a a k ůží.

PPE Pictogram s:

§9 : FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNO STI:
Vzhled fyzick ého stavu :

Pasta.

Barva :

Šedá

Zápach:

Mírné.

Bod varu :

124-198°C (255 - 388 deg F)

Bod tavení:

> 100 °C (> 212 °F)

Hustota :

>4 g/cm ³ (@ 20 °C (68 °F))

Rozpustnost :

Nerozpustné

Hustota par:

Nestanoveno.
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Tlak par :

Nestanoveno.

Procento těk avých látek :

Nestanoveno.

Intenzita výparu:

Nestanoveno.

pH:

Nestanoveno.

Visk ozita:

400-1000k cPs

Koeficient distribuce vody/oleje:

Nestanoveno.

Teplota vzplanutí :

> 76 °C (>169 °F)

Dolní m ez hořlavosti nebo
výbušnosti:

Nestanoveno.

Horní m ez hořlavosti nebo
výbušnosti:

Nestanoveno.

Teplota sam ovznícení :

Nestanoveno.

Obsah VO C :

Nestanoveno.

9.2. Jiné inform ace:
Notes :

Žádné.

§10 : STÁLOST A REAKTIVITA
Reak tivita:
Reak tivita:

Není k dispozici.

Chem ick á stálost:
Chem ick á stálost:

Za běžné teploty a tlak u stabilní.

Možnost nebezpečných reak cí:
Nebezpečná polym erizace:

Nehlášeno.

Podm ínk y, k terým je třeba zabránit :
Podm ínk y, k terým je třeba
zabránit :

Vysok é teploty, vysok á vlhk ost.

Nek om patibilní látk y :
Nek om patibilní látk y :

Může reagovat s k oncentrovaným i k yselinam i. Stříbro je nek om patibilní s perox idem vodík u a reaguje
se zředěnou k yselinou dusičnou a k oncentrovanou k yselinou sírovou..

§11 : TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
TO XIKO LO GICKÉ INFO RMACE:

Bismuth :
požití:

Ústní - Krysa LD50 – sm rtelná dávk a, 50 procent zabíjí: 5 gm /k g [Podrobné inform ace o tox ick ých
účincích nejsou uvedeny k rom ě hodnoty sm rtelné dávk y.] (RTECS)

alpha-Terpineol :
požití:

Ústní - Krysa LD50 – sm rtelná dávk a, 50 procent zabíjí: 3.2 gm /k g [Podrobné inform ace o tox ick ých
účincích nejsou uvedeny k rom ě hodnoty sm rtelné dávk y.] (RTECS)

Hydrogenated Rosin :
požití:

Ústní - Krysa LD50 – sm rtelná dávk a, 50 procent zabíjí: >32000 m g/k g [Podrobné inform ace o
tox ick ých účincích nejsou uvedeny k rom ě hodnoty sm rtelné dávk y.] (RTECS)

Tridecyl alcohol :
požití:

Ústní - Krysa LD50 – sm rtelná dávk a, 50 procent zabíjí: >2000 m g/k g [Behaviorální - Spánek Plíce,
hrudník nebo dýchání - Dušnost. Gastrointestinální - Hyperm otilita, průjem ]
Ústní - Krysa LD50 – sm rtelná dávk a, 50 procent zabíjí: >2000 m g/k g [Behaviorální - Som nolence
(obecný pok les ak tivity) Plíce, hrudník nebo dýchání - Dušnost. Gastrointestinální - Hyperm otilita,
průjem ] (RTECS)

§12 : EKOLOGICKÉ INFORMACE
Ek otox icita:
Ek otox icita:

Tox ick ý pro vodní organism y, s dlouhodobým i účink y.

Stabilita a rozložitelnost:
Biorozk lad:

Tavidlo je biologick y odbouratelné..

Bioak um ulační potenciál:
Bioak um ulace:

Nestanoveno.

Mobilita v půdě:
Mobilita v environm entálním
m édiu:

Nestanoveno.

Vlivy m ateriálu na rostliny/ zvířata:

Ve vysok ých k oncentracích m ůže být tento produk t nebezpečný rostlinám a živočichům ..
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§13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
Description of waste:
Lik vidace odpadu:

Před lik vidací nebezpečného odpadu si ověřte jeho k lasifik aci v pok ynech am erick ých úřadů pro
ochranu životního prostředí (EPA) uvedených v 40 CFR, část 261.3. Dále případně k onzultujte státní a
m ístní požadavk y platné v oblasti odpadů, aby bylo zajištěno jejich dodržení. Zajistěte, aby lik vidace
tohoto odpadu byla v souladu s EPA a/nebo státním i a m ístním i předpisy.

§14 : INFORMACE PRO PŘEPRAVU
DO T - Přepravní označení:

Neregulováno.

Číslo DO T UN:

Neregulováno.

IATA - Přepravní název:

Neregulováno.

Číslo IATA UN:

Neregulováno.

Číslo IMDG UN :

Neregulováno.

IMDG - Přepravní název :

Neregulováno.

Číslo RID O SN:

Neregulováno.

RID Přepravní název:

Neregulováno.

§15 : INFORMACE O PŘEDPISECH
Předpisy pro bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí specifick é pro výrobek :
Kanada - W HMIS:

Regulováno – třída: D2B Tox ick é

Tin :
TSCA - Status registru:

Uvedený

Kanada DSL:

Uvedený

Silver :
TSCA - Status registru:

Uvedený

§313:

EPCRA - 40 CFR část 372 - (SARA Title III) § 313 Uvedené látk y.

Kanada DSL:

Uvedený

Bismuth :
TSCA - Status registru:

Uvedený

Kanada DSL:

Uvedený

alpha-Terpineol :
TSCA - Status registru:

Uvedený

Kanada DSL:

Uvedený

Hydrogenated Rosin :
TSCA - Status registru:

Uvedený

Kanada DSL:

Uvedený

Tridecyl alcohol :
TSCA - Status registru:

Uvedený

Kanada DSL:

Uvedený

W HMIS - Pik togram y:

§16 : DALŠÍ INFORMACE
HMIS - Hodnocení:
Zdravotní rizik o HMIS:

2

Zdravotní riziko

2

Nebezpečí ohně HMIS :

1

Požární riziko

1

Reak tivita HMIS :

0

Reaktivita

0

Osobní ochrana HMIS:

X

Osobní ochrana

X

Datum vytvoření SDS:

k věten 15, 2015

SDS Datum revize :

k věten 03, 2016

Form át SDS:
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Důležité právní upozornění:

Inform ace obsažené v tom to dok um entu vycházejí z ak tuálně dostupných poznatk ů. Na přesnost
těchto dat nebo výsledk ů získ aných na zák ladě jejich použití nelze ovšem dát záruk u, ať už přím o
vyjádřenou, či nepřím o odvozenou. Společnost Nordson EFD LLC k rom ě toho nepřebírá žádnou
zodpovědnost za zranění k oncového uživatele přím o způsobené touto látk ou, a to ani v případě
dodržení bezpečnostních postupů. Rizik o za používání této látk y nese k oncový uživatel.
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