KARTA CHARAKTERYSTYKI
ROZDZIAŁ 1 - IDENTYFIKACJA
Identyfik ator produk tu stosowany na
etyk iecie:
Nazwa produk tu:
Kod produk tu:
Nr wydawcy Karty charak terystyk i substancji
niebezpiecznej:
Inne sposoby identyfik acji:
Synonim y:

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

Solder Paste, Solder Cream , SolderPlus®, PrintPlus®

Zalecane użycie środk ów chem icznych i ograniczenia użytk owania:
Ograniczenie stosowania produk tu:
Pasta lutownicza
Adres i num er telefonu producenta chem ik aliów:
Nazwa producenta:
Nordson EFD LLC
Adres:
40 Catam ore Boulevard
East Providence, Rhode Island 02914
USA
Główny num er telefonu:
+1-401-431-7000
Num er telefonu alarm owego:
Num er alarm owy:

Chem trec (Transportation) +1-800-424-9300 Outside USA +1703-527-3887

ROZDZIAŁ 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Klasyfik acja środk a chem icznego zgodnie z przepisam i CFR 1910.1200(d)(f):
Pik togram y GHS:

Sygnał słowny:

O STRZEŻENIE.

Klasa GHS:

Podrażnienie oczu. Kategoria 2.
Niebezpieczny dla środowisk a wodnego, k rótk otrwale, w k ategorii ostre. Kategoria 1.
Niebezpieczny dla środowisk a wodnego, długotrwale, w k ategorii chroniczne. Kategoria 1.

Zwroty wsk azujące rodzaj
zagrożenia:

H319 - Powoduje ostre podrażnienia oczu
H400 - Bardzo tok syczny dla organizm ów wodnych.
H410 - Bardzo tok syczny dla organizm ów wodnych. Wywiera długotrwały wpływ.

Zwroty wsk azujące środk i
ostrożności:

P264 - Po obchodzeniu się z substancją um yć dok ładnie ręce.
P273 - Unik ać uwolnienia do środowisk a naturalnego.
P280 - Nosić ochronne ręk awice/ochronną odzież/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 - JEŻELI JEST W O KU: Płuk ać wodą w sposób ciągły przez k ilk a m inut. Zdjąć szk ła
k ontak towe, jeżeli są założone i łatwo to zrobić. Kontynuować płuk anie.
P337+P313 - Jeżeli podrażnienie utrzym uje się: Zwrócić się o poradę/pom oc m edyczną.
P391 - Zebrać wyciek .
P501 - Zutylizować zawartość/pojem nik w sposób zgodny z lok alnym i, ok ręgowym i regulacjam i.

Zagrożenia nie sk lasyfik owane inaczej, k tóre zostały zidentyfik owane podczas procesu k lasyfik acji:
Droga narażenia:

Oczy. Sk óra. Wdychanie. Spożycie.

Potencjalne sk utk i dla zdrowia:
Potencjalne sk utk i dla zdrowia:

Narażenie na opary i gazy powstające podczas lutowania m oże działać drażniąco na oczy, uk ład
oddechowy i sk órę.

Narząd zagrożony:

Uk ład oddechowy, oczy, centralny i obwodowy uk ład nerwowy, nerk i, uk ład k rwionośny.

ROZDZIAŁ 3 - SKŁADNIKI/ INFORMACJE NA TEMAT SKŁADNIKÓW
Mieszaniny:
Nazwa chemiczna

CA S#

Procent składnika
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Tin

7440-31-5

5.8 - 90 według wagi

Silver

7440-22-4

0 - 2.3 według wagi

Copper

7440-50-8

0 - 0.9 według wagi

Bism uth

7440-69-9

0 - 52.2 według wagi

alpha-Terpineol

98-55-5

1.0 - 7.0 według wagi

Hydrogenated Rosin

65997-06-0

3.0 - 9.0 według wagi

Tridecyl alcohol

68526-86-3

0.0 - 7.0 według wagi

Malonic acid

141-82-2

0.25 - 0.28 według wagi

Notes :
Stop
Bi57

Cyna%

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

Ołów%

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

Srebro.%
1

-

0.4

Miedź.%
-

Antym on%

Bizm ut%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

3.7

-

-

-

3

0.5

-

-

-

0.7

-

ARTYKUŁ 4 : ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
Opis niezbędnych środk ów:
Kontak t z oczam i:

Niezwłocznie przem yć oczy dużą ilością wody przez 15 do 20 m inut. Jeżeli objawy podrażnienia lub
nadm iernego narażenia nie ustępują, uzysk ać pom oc lek arsk ą.

Kontak t ze sk órą:

Natychm iast um yć dużą ilością wody z m ydłem .
Jeżeli podrażnienie nie ustępuje lub rozwija się, zwrócić się o pom oc m edyczną.

Wdychanie:

W razie narażenia drogą oddechową wystawić na świeże powietrze. W razie brak u oddechu zastosować
sztuczne oddychanie lub przeszk olona osoba poda tlen. Uzysk ać natychm iastową pom oc lek arsk ą.

Spożycie:

W przypadk u spożycia NIE wywoływać wym iotów. Natychm iast wezwać lek arza lub zawiadom ić ośrodek
tok syk ologii. Nie wolno nigdy podawać niczego doustnie osobom nieprzytom nym .

Najważniejsze objawy i efek ty, ostre i opóźnione:
Inna pierwsza pom oc:

Narażenie na opary i gazy powstające podczas lutowania m oże działać drażniąco na oczy, uk ład
oddechowy i sk órę.

Wsk azania dotyczące natychm iastowej pom ocy lek arsk iej i szczególnego postępowania z poszk odowanym :
Uwaga dla lek arza:

Zastosować ogólne środk i wspom agające i leczyć objawowo.

ARTYKUŁ 5 : ŚRODKI ZWALCZANIA POŻARU

Właściwe i niewłaściwe środk i gaszące:
Właściwe środk i gaszące:

Do zwalczania pożaru obejm ującego ten m ateriał używać piany odpornej na alk ohol, dwutlenk u węgla,
suchych środk ów chem icznych lub m gły/strum ienia wodnego.

Niewłaściwe środk i gaszące:

Nie stosować silnego strum ienia wody - m oże ulec rozproszeniu i rozprzestrzenić ogień.

Szczególne zagrożenia związane ze środk iem chem icznym :
Produk ty uboczne spalania:

Może tworzyć tlenek węgla, dwutlenek węgla lub inne tok syczne opary. W wysok ich tem peraturach m oże
prowadzić do uwalniania m etalicznych oparów.

Nietypowe zagrożenia pożarowe:

Topnik w stopie lutowniczym m oże parzyć, jeżeli lutowanie wyk onywane jest z płom ieniem

Specjalny sprzęt ochronny i środk i ostrożności dla strażak ów:
Sprzęt ochronny:
Klasyfikacja NFPA :
Zagrożenie dla zdrowia wg NFPA:
Palność wg NFPA:
Reak tywność wg NFPA:

Podczas pożaru nosić autonom iczny aparat oddechowy zatwierdzony przepisam i BHP i pełne
wyposażenie ochronne.

2
1
0

1
2

0
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ARTYKUŁ 6 : POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA
Indywidualne środk i ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Środk i ostrożności dla personelu:

Ewak uować obszar i nie dopuszczać zbędnych i niechronionych pracownik ów do obszaru wyciek u. Unik ać
wdychania oparów, m gły lub gazów. Unik ać k ontak tu ze sk órą, oczam i i odzieżą.

Ochrona środowisk a naturalnego:
Ek ologiczne środk i ostrożności:

Unik ać spływu do k anałów burzowych, rowów i ciek ów wodnych.

Metody i m ateriały zapobiegające rozprzestrzenianiu się sk ażenia i służące do usuwania sk ażenia:
Metody opanowania:

Topione stopy lutownicze ulegają zestaleniu podczas chłodzenia i m ogą być zbierane.

Metody oczyszczania:

Zestalone stopy lutownicze m ogą być zbierane podczas chłodzenia. Stosować środk i ostrożności, aby
unik nąć wdychania oparów, jeżeli do cięcia dużych k awałk ów używany jest palnik gazowy.

Odniesienia do innych sek cji:
Inne środk i ostrożności:

Inform acje na tem at wyposażenia ochrony osobistej znajdują się w Sek cji 8.

ARTYKUŁ 7 : TRANSPORT WEWNĘTRZNY i MAGAZYNOWANIE
Środk i ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:
Postępowanie:

Stosować przy odpowiedniej wentylacji. Unik ać wdychania oparów i gazów. Stosować wyłącznie według
instruk cji.

Higiena:

Unik ać wdychania oparów, m gły lub gazów. Po k ontak cie z substancją um yć się gruntownie.

Specjalne procedury transportu
wewnętrznego:

Nie stosować w m iejscach pozbawionych odpowiedniej wentylacji.

Warunk i bezpiecznego m agazynowania, łącznie z dotyczącym i wszelk ich wzajem nych niezgodności:
Magazynowanie:

Przechowywać w tem peraturze 4°C i 10°C. Zbiornik przechowywać zam k nięty. Nie przechowywać razem z
pożywieniem .

ARTYKUŁ 8: ŚRODKI W RAZIE NARAŻENIA, OCHRONA OSOBISTA
W YTYCZNE DO TYCZĄCE NARAŻENIA:
Tin :
Wsk azania O SHA:
Silver :
Wsk azania O SHA:

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

Odpowiednie zabezpieczenia techniczne:
Techniczne środk i k ontroli:

Stosować właściwe zabezpieczenia techniczne, tak ie jak bariery procesowe, m iejscowe wyciągi oparów lub
inne zabezpieczenia techniczne pozwalające na utrzym anie poziom u narażenia poniżej zalecanych
statutowych granic. Tam , gdzie tak ie system y nie są sk uteczne, stosować odpowiednie wyposażenie
ochrony osobistej, k tóre działa zadowalająco i spełnia standardy O SHA oraz inne uznane standardy.
Zapoznać się z lok alnym i proceduram i w zak resie selek cji, szk olenia i przeglądów wyposażenia ochrony
osobistej.

Indywidualne środk i ochrony:
Ochrona oczu/twarzy:

Ok ulary ochronne z bocznym i osłonam i.

Opis ochrony rąk :

Stosować odpowiednie ręk awice ochronne. Sk onsultować się z ich producentem w sprawie stopnia
przepuszczalności.

Ochrona uk ładu oddechowego:

W przypadk u, w k tórym wentylacja nie jest wystarczająca, aby usunąć opary ze strefy wydychanego
powietrza, należy zastosować m ask ę przeciwgazową zatwierdzoną pod k ątem bezpieczeństwa lub
indywidualny aparat oddechowy.

Ogólna higiena:

Trzym ać z dala od żywności, napojów i k arm y dla zwierząt. Zdjąć sk ażoną odzież. Przed przerwam i i pod
k oniec dnia pracy um yć ręce. Unik ać k ontak tu z oczam i i sk órą.

PPE Pictogram s:

ARTYKUŁ 9 : WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE i CHEMICZNE
W ŁAŚCIW O ŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:
Wygląd postaci fizycznej:

Pasta.

Kolor:

Szary

Zapach:

Łagodny.

Tem peratura wrzenia:

124-198°C (255 - 388 deg F)

Tem peratura topnienia:

> 100 °C (> 212 °F)

Gęstość:

>4 g/cm ³ (@ 20 °C (68 °F))
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Rozpuszczalność:

Nierozpuszczalny

Gęstość pary:

Nie ok reślono.

Prężność pary:

Nie ok reślono.

Zawartość procentowa sk ładnik ów
lotnych:

Nie ok reślono.

Szybk ość parowania:

Nie ok reślono.

pH:

Nie ok reślono.

Lepk ość:

400-1000k cPs

Stała dystrybucji wody/oleju:

Nie ok reślono.

Tem peratura zapłonu:

> 76 °C (>169 °F)

Dolna granica
zapalności/wybuchowości:

Nie ok reślono.

Górny lim it
zapalności/wybuchowości:

Nie ok reślono.

Tem peratura sam ozapłonu:

Nie ok reślono.

Zawartość lotnych związk ów
organicznych:

Nie ok reślono.

9.2. Inne inform acje:
Notes :

Brak .

ARTYKUŁ 10 : STABILNOŚĆ i REAKTYWNOŚĆ
Reak tywność:
Reak tywność:

Nie dotyczy.

Stabilność chem iczna:
Stabilność chem iczna:

Stabilny w warunk ach norm alnej tem peratury i ciśnienia.

Możliwość wystąpienia reak cji niebezpiecznych:
Niebezpieczna polim eryzacja:

Nie zgłoszono.

Warunk i, k tórych należy unik ać:
Warunk i, k tórych należy unik ać:

Wysok ie tem peratury, wysok i stopień wilgotności.

Materiały, z k tórym i nie należy przechowywać:
Materiały, z k tórym i nie należy
przechowywać:

Może wchodzić w reak cje ze sk oncentrowanym i k wasam i. Srebro jest niek om patybilne z nadtlenk iem
wodoru i wchodzi w reak cje z rozcieńczonym k wasem azotowym i sk oncentrowanym k wasem siark owym .

ARTYKUŁ 11 : DANE TOKSYKOLOGICZNE
INFO RMACJE TO KSYKO LO GICZNE:

Bismuth :
Spożycie:

Doustny - Szczur LD50 - Dawk a śm iertelna, 50 procent zabija: 5 gm /k g [Brak danych o tok syczności
poza wartością dawk i śm iertelnej.] (RTECS)

alpha-Terpineol :
Spożycie:

Doustny - Szczur LD50 - Dawk a śm iertelna, 50 procent zabija: 3.2 gm /k g [Brak danych o tok syczności
poza wartością dawk i śm iertelnej.] (RTECS)

Hydrogenated Rosin :
Spożycie:

Doustny - Szczur LD50 - Dawk a śm iertelna, 50 procent zabija: >32000 m g/k g [Brak danych o
tok syczności poza wartością dawk i śm iertelnej.] (RTECS)

Tridecyl alcohol :
Spożycie:

Doustny - Szczur LD50 - Dawk a śm iertelna, 50 procent zabija: >2000 m g/k g [Behawioralny - Sen Płuca,
k latk a piersiowa lub oddychanie - Duszność Dot. przewodu pok arm owego - Nadak tywność sk urczowa,
biegunk a]
Doustny - Szczur LD50 - Dawk a śm iertelna, 50 procent zabija: >2000 m g/k g [Behawioralny - Senność
(ogólny spadek ak tywności) Płuca, k latk a piersiowa lub oddychanie - Duszność Dot. przewodu
pok arm owego - Nadak tywność sk urczowa, biegunk a] (RTECS)

ARTYKUŁ 12 : DANE EKOLOGICZNE
Ek otok syczność:
Ek otok syczność:

Tok syczny dla organizm ów wodnych. Wywiera długotrwały wpływ.

Trwałość i zdolność do rozk ładu:
Biodegradacja:

Topnik ulega biodegradacji.

Potencjał bioak um ulacji:
Bioak um ulacja:

Nie ok reślono.
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Ruchliwość w glebie:
Ruchliwość w m ediach
środowisk owych:

Nie ok reślono.

Wpływ m ateriału na florę i faunę:

W wysok ich stężeniach produk t m oże być niebezpieczny dla roślin i zwierząt.

ARTYKUŁ 13 : USUWANIE
Description of waste:
Postępowanie z odpadam i:

Przed przystąpieniem do usuwania odpadów należy zapoznać się z k lasyfik acją odpadów
niebezpiecznych, ujętą w Wytycznych am eryk ańsk iej Agencji Ochrony Środowisk a (US EPA)
wym ienionych w 40 CFR część 261.3. Ponadto w stosownych przypadk ach należy zapoznać się z
k rajowym i i lok alnym i wym ogam i lub wytycznym i z zak resu odpadów, aby zapewnić ich spełnienie.
Zorganizować usuwanie odpadów zgodnie z wytycznym i EPA i/lub k rajowym i i lok alnym i.

ARTYKUŁ 14 : TRANSPORT
Nazwa przewozowa DO T:

Nie regulowany.

Num er O NZ DO T:

Nie regulowany.

Nazwa wysyłk owa IATA:

Nie regulowany.

Nr O NZ IATA:

Nie regulowany.

Nr O NZ IMDG :

Nie regulowany.

Nazwa wysyłk owa IMDG :

Nie regulowany.

Nr O NZ RID:

Nie regulowany.

Nazwa wysyłk owa RID:

Nie regulowany.

ARTYKUŁ 15 : PRZEPISY
Uregulowania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowisk a odnoszące się do produk tu:
W HMIS Kanada:

Kontrolowany - Klasa: DB2 Tok syczny

Tin :
Status w spisie TSCA:

Uwzględniony

Kanada DSL (spis substancji
pochodzenia k rajowego):

Uwzględniony

Silver :
Status w spisie TSCA:

Uwzględniony

Cz:

Substancja na liście EPCRA-40 CFR część 372 (SARA tytuł III) dział 313.

Kanada DSL (spis substancji
pochodzenia k rajowego):

Uwzględniony

Bismuth :
Status w spisie TSCA:

Uwzględniony

Kanada DSL (spis substancji
pochodzenia k rajowego):

Uwzględniony

alpha-Terpineol :
Status w spisie TSCA:

Uwzględniony

Kanada DSL (spis substancji
pochodzenia k rajowego):

Uwzględniony

Hydrogenated Rosin :
Status w spisie TSCA:

Uwzględniony

Kanada DSL (spis substancji
pochodzenia k rajowego):

Uwzględniony

Tridecyl alcohol :
Status w spisie TSCA:

Uwzględniony

Kanada DSL (spis substancji
pochodzenia k rajowego):

Uwzględniony

Pik togram y W HMIS:

ARTYKUŁ 16 : DANE DODATKOWE
Klasyfik acja HMIS:
Zagrożenie zdrowia wg HMIS:

2
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Zagrożenie pożarowe wg HMIS:

1

Zagrożenie pożarem

1

Reak tywność wg HMIS:

0

0

Środk i ochrony osobistej wg HMIS:

X

Physical Hazard
Środki ochrony
osobistej

Data utworzenia k arty
charak terystyk i substancji
niebezpiecznej:

Maj 15, 2015

Data ak tualizacji SDS:

Maj 03, 2016

X

Form at SDS:
Oświadczenie o odpowiedzialności:

Inform acje zawarte w niniejszym dok um encie są oparte na danych uznawanych za rzetelne. Niem niej
nie istnieje żadna wyraźna bądź dom niem ana gwarancja w odniesieniu do dok ładności tych danych i
wynik ów, k tóre m ają być uzysk ane w procesie ich stosowania. Co więcej, Nordson EFD LLC nie ponosi
odpowiedzialności za szk ody poniesione przez użytk ownik a k ońcowego bezpośrednio spowodowane
przez m ateriał, nawet jeśli przestrzegane są uzasadnione procedury bezpieczeństwa. Ryzyk o związane
z wyk orzystaniem tego m ateriału ponosi użytk ownik k ońcowy.
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