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Säkerhetsdatablad

Tryckdatum: 02.02.2016 Sida 1 av 8

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Lötfett

1.1 Produktbeteckning

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen

Flussmittel für Lötungen

Ingen information tillgänglig.

Användningar från vilka avrådas

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

CFH Löt- und Gasgeräte GmbHLeverantör:

Bahnhofstr. 50Gatuadress:

D-74254 OffenauStad:

Telefon: +49 (0)7136 9594-0 Telefax:+49 (0)7136 9594-44

E-post: info@cfh-gmbh.de

Torsten BogeschKontaktperson: +49 (0)7136 9594-0Telefon:

E-post: bogesch.torsten@cfh-gmbh.de

info@cfh-gmbh.deAnsvarig avdelning:

+49(0) 551 - 1 92 40 (GIZ-Nord, 24h)1.4 Telefonnummer för 

nödsituationer:

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Farlighetskategorier:

Frätande/irriterande på huden: Skin Irrit. 2

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Eye Dam. 1

Faroangivelser:

Orsakar allvarliga ögonskador.

Irriterar huden.

2.2 Märkningsuppgifter

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten
zinc chloride

Signalord: Fara

Piktogram:

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H315 Irriterar huden.

Faroangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur 

eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Skyddsangivelser

Reviderad nr: 1,01 Reviderad datum: 29.01.2016 SV

CFH No. 52342 

mailto:info@cfh-gmbh.de


Lötfett

Säkerhetsdatablad

Tryckdatum: 02.02.2016 Sida 2 av 8

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Ingen information tillgänglig.

2.3 Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Mängd/haltKemiskt namnCAS nr

EG nr Index nr REACH nr

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

7646-85-7 zinc chloride <5 %

231-592-0 01-2119472431-44

Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 1); 

H302 H314 H400 H410

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inga särskilda åtgärder behövs

Generell rekommendation

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. 

Vid obehag, kontakta läkare.

Vid inandning

Vid hudirritation rådfråga läkare.

Vid hudkontakt

vid kontakt med ögonen skall ögonen med öppna ögonlock spolas med vatten tillräckligt länge och en 

ögonläkare skall konsulteras omedelbart.

Vid ögonkontakt

Skölj munnen omedelbart efteråt och drick rikligt med vatten. 

Kontakta läkare.

Vid nedsväjning

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen information tillgänglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Koldioxid (CO2). Släckningspulver. Vattenspraystråle.

Lämpliga släckmedel

Ingen information tillgänglig.

Olämpliga släckmedel

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan uppstå: Klorväte (HCl)

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
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Använd personlig skyddsutrustning.

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.
6.2 Miljöskyddsåtgärder

Tag upp mekaniskt.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Säker hantering: se avsnitt 7 

Personligt skydd: se avsnitt 8 

Bortskaffande: se avsnitt 13

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Inga särskilda åtgärder behövs

Rekommendation för säker hantering

Inga särskilda åtgärder behövs

Information om brand- och explosionsskydd

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Inga särskilda åtgärder behövs

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Förvaras åtskilt från: 

Livsmedel och djurfoder

Information om gemensam lagerhållning

Förvaras åtskilt från: 

Frost 

Värme 

Fukt

Ytterligare information om lagringsförhållanden

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 2011:18)

Kategorif/cm³mg/m³ppmÄmneCAS nr

NGV (8 h)-Zinkklorid - respirabelt damm7646-85-7 1

KTV (15 min)- -

DNEL-/DMEL-värden

CAS nr Ämne

DNEL typ Exponeringsväg Verkning Värde

7646-85-7 zinc chloride

Arbetstagare DNEL, långvarig inhalativ systemisk 1 mg/m³

8.2 Begränsning av exponeringen
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Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktutsugning vid kritiska ställen.

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. 

Tvätta händerna före raster och efter arbetet 

Ät, drick, rök och snusa inte under användningen.

Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien

skyddsglasögon

Ögonskydd/ansiktsskydd

Kontrollerade skyddshandskar skall användas

Handskar

Enbart passande, bekvämt sittande och rena skyddskläder används.

Hudskydd

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. 

Filtermaterial/-medium B, P2

Andningsskydd

ljusgul

PastaAggregationstillstånd:

Färg:

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

karaktäristiskLukt:

Provnormer

pH-värde: 6

Tillståndsväxlingar

55 °CSmältpunkt:

ej fastställdInitial kokpunkt och kokpunktsintervall:

ej fastställdSublimeringspunkt:

ej fastställdMjukningspunkt:

ej fastställdFlyttemperatur:

ej fastställd:

210 °CFlampunkt:

Brandfarlighet

ej fastställdFast form:

ej fastställdGas:

ej explosivt i överensstämmelse med EU A.14

Explosiva egenskaper

0,6 vol. %Nedre Explosionsgränser:

6,5 vol. %Övre Explosionsgränser:

ej fastställdTändtemperatur:

Termisk tändtemperatur

ej fastställdFast form:

ej fastställdGas:

Sönderfallstemperatur: ej fastställd

ej fastställd

Oxiderande egenskaper
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Ångtryck:

  (vid 20 °C)

23 hPa

Densitet (vid 20 °C): 1 g/cm³

Vattenlöslighet: olöslig

Löslighet i andra lösningsmedel

ej fastställd

ej fastställdFördelningskoffecient:

ej fastställdViskositet, dynamisk:

Viskositet, kinematisk: ej fastställd

ej fastställdÅngdensitet:

Avdunstningshastighet: ej fastställd

9.2 Annan information

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen information tillgänglig.

10.2 Kemisk stabilitet

Ämnet är kemiskt stabilt under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Reagerar med : Oxidationsmedel, stark

Ingen information tillgänglig.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen information tillgänglig.

10.5 Oförenliga material

Ingen information tillgänglig.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Kemiskt namnCAS nr

ArterDosMetodExponeringsväg Källa

7646-85-7 zinc chloride

MusLD50 ca. 1260 

mg/kg

OECD Guideline 401oral

KaninLD50 > 2000 mg/kg OECD Guideline 402dermal

Irritation och frätning

Orsakar allvarliga ögonskador.

Irriterar huden.

Sensibiliserande effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
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Allvarliga effekter efter upprepad eller långvarig exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Lötfett:

EC (48h): <100 mg/l (daphnia, OECD 202)

ErC50 (72h): <100 mg/l (algae, OECD 201)

LC50 (96h): <100 mg/l (fish, OECD 203)

NOEC (fish) >= 100 mg/l

NOEC (daphnia): >= 100 mg/l

NOEC (algae): >= 100 mg/l

CAS nr Kemiskt namn

[h] | [d]Akvatisk toxicitet Metod Dos KällaArter

zinc chloride7646-85-7

Akut fisktoxicitet 96 h American Society forLC50 0,82 mg/l Oncorhynchus kisutch

Akuta crustaceatoxicitet 48 h OECD Guideline 202EC50 0,67 mg/l Ceriodaphnia dubia

Fisktoxicitet NOEC 0,44 mg/l 72 d Salmo gairdneri ECHA

Algtoxicitet NOEC 0,1 mg/l 10 d Fucus vesiculosus, Bladder 

wrack, Brown Macroalga,

ECHA

Crustaceatoxicitet NOEC 0,9 mg/l 7 d Mya arenaria ECHA

Akut bakteriertoxicitet   (5,2 mg/l) 3 h activated sludge of a 

predominantly domestic 

sewag

OECD Guideline 209

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig.

BCF

KällaArterBCFKemiskt namnCAS nr

7646-85-7 zinc chloride 28960 Palaemon elegans ECHA

Ingen information tillgänglig.

12.4 Rörligheten i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Ingen information tillgänglig.

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation

Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.
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Avfallsslag nummer-Restavfall

AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER; Avfall från tillverkning, formulering, distribution 

och användning av salter, saltlösningar och metalloxider; Salter i fast form och saltlösningar som 

innehåller tungmetaller

Klassificeras som farligt avfall.

060313

Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

Förorenad förpackning

AVSNITT 14: Transport information

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.2 Officiell transportbenämning:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.3 Faroklass för transport:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.4 Förpackningsgrupp:

Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

14.1 UN-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.2 Officiell transportbenämning:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.3 Faroklass för transport:

14.4 Förpackningsgrupp: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

14.1 UN-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.2 Officiell transportbenämning:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.3 Faroklass för transport:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.4 Förpackningsgrupp:

pMarine pollutant:

Flygtransport/flygfrakt (ICAO)

14.1 UN-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.2 Officiell transportbenämning:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.3 Faroklass för transport:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.4 Förpackningsgrupp:

14.5 Miljöfaror

jaMILJÖFARLIGT: 

zinc chlorideFaroutlösare:

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Ingen information tillgänglig.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella bestämmelser
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Iaktta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd 

av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG). Iaktta anställningsbegränsningar i 

modersskapsskyddsdirektivet (92/85/EEG) angående havande eller 

ammande mödrar. Iaktta begränsningar för anställning av kvinnor som kan 

föda barn.

Begränsad sysselsättningsmöjlighet:

2 - farlig för vattenkvalitetenVattenförorenande-klass (D):

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En ämnessäkerhetsbedömning genomfördes för följande ämnen i denna blandning:

zinc chloride

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar och akronymer

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

        (Regelung zum Transport gefährlicher Güter auf der Straße)

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labelling & Packaging (Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung)

DIN: Deutsches Institut für Normung

EG: Europäische Gemeinschaft

Eye Irr.: Serious eye irritation (schwere Augenreizung)

IATA: International Air Transport Association (Internationale Luftverkehrsvereinigung)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

          (Regelung zum Transport gefährlicher Güter mit Seeschiffen) 

ISO: Internationale Organisation für Normung

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistent, Bioakkumulierbar und toxisch)

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses

        (Regelung zum Transport gefährlicher Güter im Schienenverkehr )

Skin Irr.: Skin irritation (Hautreizung)

VOC: Volatile Organic Compound (flüchtige organische Verbindung)

vPvB: Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr Bioakkumulierbar)

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H302 Skadligt vid förtäring.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter .

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar 

sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som 

nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan 

inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra 

produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till 

det nya materialet.

Ytterligare information

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av 

underleverantörens säkerhetsdatablad.)
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