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1. Nafn vöru og framleiðanda / söluaðila á Íslandi. 
1.1 Vörukenni 

Vöruheiti:  

Vörunúmer: 

Lóðtin 60Sn39Pb1Cu CWR 

JM820, JM821, JM 822, JM823 

1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis 

Notkun: Lóðun hluta og rafeindaborða. Til iðnaðarnota jafnt sem almennings. 

1.3 Upplýsingar um framleiðanda/söluaðila 

Framleiðandi: Metalli AS 

 Nyholms Alle 46 

 2610 Rødovre, Danmark 

Tel: +45 3670 0544 

Tölvupóstur: info@metalli.dk 

Upplýsingasími: +49 7143 580-101 

Söluaðili: Fossberg ehf 

Dugguvogi 4 

104 Reykjavík 

Sími: 57 57 600 

1.4 Neyðarsímanúmer 

Eiturefnamiðstöð LSH: 543 2222 

- veitir upplýsingar allan sólarhringinn um viðbrögð við slysum með hættuleg efni. 

Neyðarlínan: 112 

2. Hættugreining 
2.1 Flokkun efnis eða blöndunnar 

                        Samkvæmt reglugerð 1272/2008/EB (CLP) 

Flokkun: Ekki flokkað sem hættulegt efni samkvæmt reglugerð 1272/2008/EB 

                        Samkvæmt reglugerð 1999/65/EB 

Flokkun: Ekki flokkað sem hættulegt efni samkvæmt reglugerð 1999/65/EB 

2.2 Merkingaratriði 

Þarfnast ekki merkingar samkvæmt málsgrein 1.3.4 viðauka I í reglugerð 1272/2008/EB 

2.3 Aðrar hættur 

Inniheldur efni með viðmiðunarmörk fyrir váhrifa í starfi (blý) 

Meðan á notkun stendur getur of mikill hiti lóðodds valdið kolamyndun, sem veldur 

myndun aldehýðs, sem ertir slímhimnu öndunarfæra. Við innöndun gufu og reyks og 

inntöku, getur orðið uppsöfnun á blýi í líkamanum. Viðvarandi uppsöfnun blýs veldur 

blóðleysi, lifrar og nýrnaskemmdum, skemmdum á taugakerfi(saturnismus) og getur haft 

þroskahamlandi áhrif. Forðist notkun nálægt óléttum konum og konum með börn á 

brjósti. Getur haft áhrif á frjósemi. Blý er þekktur krabbameinsvaldur í dýrum, án þekktra 

áhrifa á fólk. 

3. Upplýsingar um innihaldsefni 
Varasöm efni:  

Efnisþættir Hlutfall 

% 

OEL (mg/m
3
) CAS nr. EINECS CLP flokkun 

Tin 60 ---- 7440-31-5 231-141-8  

Blý 39 0,15 
ESB tilskipun 98/24/EC 

7439-92-1 231-100-4  

Kopar 1 ---- 7440-50-8 231-159-6  
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Vetnismeðhöndlað 

Rósín 

1,9 0,37 
(sem HCOH í gufuformi) 

TWA 

65997-06-0   

Olía af terpentínu 
Bundin í massa(flux) 

0,3 111 

TWA 

8006-64-2 232-350-7 Eldf. Vökvi 3, Bráð eit. 4, Eit.v.ásvelg 

1, Augnert. 2, Húðert. 2, Húðnæm. 1, 

Langv. eit. á vatn. 

H226, H332, H312, H304, H319, H315, 

H317, H411 

Önnur innihaldsefni eru ekki flokkuð eða eru í minna magni en 0,1% 

Hættusetningar eru skráðar í 16.lið. 

4. Ráðstafanir í skyndihjálp 
4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp 

Almennt: Leitið læknis. Sýnið öryggisblað. 

Við inntöku dufts 

eða reyks: 

Innbirðið tvær skeiðar af magnesium súlfat í hálfum lítra af vatni eða blöndu af 

20-40g virkum viðarkolum í smá vatni. Alls ekki neyta mjólkur. Leitið 

samstundis læknis. 

Eftir innöndun: Við innöndun dufts eða reyks: Tryggið ferskt loft. Leitið læknis. 

Snerting við augu: Þvoið opin augu vandlega. Leitið ráðgjafar hjá augnlækni. 

Snerting við húð: Þvoið samstundis með miklu vatni. 

4.2 Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin 

Blóðleysi vegna blýeitrunar. Eitrun möguleg við innöndun mikils reyks frá lóðun. 

4.3 Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á 

Engin tiltæk gögn 

5. Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða 
5.1 Slökkvibúnaður 

Slökkviefni: 

Óæskileg slökkviefni: 

Vatnsúði, alkóhól-þolin froða, þurrefni 

Vatn á bráðnaða málma, koldíoxíð eða bíkarbónat. 

5.2 Sérstakar hættur af völdum efnis 

 Eitraðar gufur frá blýi og blýoxíðum, koldíoxíð, aldehýð 

5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmen 

Hlífðarbúnaður við slökkvistarf: Notið sjálfstæðan öndunarbúnað og hlífðarfatnað. 

6. Ráðstafanir  vegna efnaleka 
6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir 

Varúð einstaklinga: Fjarlægið efni með viðeigandi hlífðarhönskum, forðist beina snertingu. 

6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfis 

Varúð í umhverfi: Látið efnið ekki komast í niðurfall eða árfarveg. 

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar 

 Meðhöndlun og geymsla málma í föstu formi skapar ekki vanda. 

6.4 Tilvísun í aðra liði 

 Sjá lið 13 varðandi förgun. 

7. Meðhöndlun og geymsla 
7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun 

Meðhöndlun: Meðhöndlun málma í föstu formi skapar ekki vanda. Notið hlífðarhanska. 

Forvarnir: Til að koma í veg fyrir uppsöfnun eitraðs reyks er mælt með loftsogi við notkun. 
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7.2 Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmaleika 

Geymsla: Geymsla málma í föstu formi skapar ekki vanda. Haldið frá ósamrýmanlegum 

efnum. 

7.3 Sértæk, endanleg notkun 

 SU3-PC38; SU22-PC38 

8. Váhrifavarnir/Persónuhlífar 
8.1 Takmörkunarfæribreytur 

Váhrif í starfi:  

Blý og ólífræn efni: OEL = 0,15 mg/m
3
 TWA – 8klst (Tilskipun 98/24/EC) 

Blý og ólífræn efni: lífræðilegt viðmiðunarmark = 70 µg Pb/100 ml blóði (Tilskipun 98/24/EC) 

 Heilsufarseftirlit skal framkv. ef: 40 µg Pb/100 ml blóði (Tilskipun 98/24/EC) 

Blý og ólífræn efni: DNEL = 0,075 mg/m
3
 TWA – 8klst (Tilskipun 98/24/EC) 

Gætið ávalt að fylgja landslögum. Ráðfærið ykkur við lækni varðandi heilsufarseftirlit. 

8.2 Váhrifavarnir 

Innöndunar varnir: Þegar unnið er með bráðna málma skal unnið í þar til gerðri aðstöðu og nota 

reykræstibúnað. Ef ekki er hægt að tryggja næga loftræstingu, skal nota 

öndunarbúnað. Við stöðuga notkun skal nota góða loftræstingu og nota 

öndunarhlífar sem uppfylla EN149 flokkunn FFP2 eða betri. 

Húðvarnir: Notið hlífðarhanska 

Augnvarnir/andlitshlífar: Notið andlitshlífar eða hlífðargleraugu með hliðparvörn sem uppfylla EN166 

Hreinlætis ráðstafanir: Meðhöndlist í samræmi við gott hreinlæti í iðnaði og öryggisvenjur. Þvoið 

hendur fyrir öll vinnuhlé og í lok dags. 

9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar 
9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika 

Ástand / form: Fastur málmur 

Litur: Grár 

Lykt: Lyktarlaus 

pH gildi:  - -  

Bræðslumark: 183-189°C 

Suðumark: 1740°C 

Eldfimi:  - -  

Gufuþrýstingur:  - -  

Uppgufunarhraði:  - -  

Sjálfkveikjumark:  - -  

Eðlisþyngd: 8,5 (g/cm
3
)  

Uppleysni í vatni: Óleysanlegt  

Seigla: Á ekki við  

Sprengieiginleikar:  - -  

10.  Stöðugleiki og hvarfagirni 
10.1 Hvarfgirni 

  

10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki 

Stöðugt  

10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi 
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10.4 Skilyrði sem ber að varast 

 Hita, eld, ósamrýmanleg efni 

10.5 Ósamrýmanleg efni 

Efni sem skal varast: Sýrur og sterk oxandi efni, slökkvimiðla eins og koltvísýring og bíkarbónat 

10.6 Hættuleg niðurbrotsefni 

 Gufur og oxíð (blý), aldehýð og kolsýrur við mikin hita. 

11.  Eiturfræðilegar upplýsingar 
11.1 Upplýsingar um eiturfræðileg áhrif 

Bráð eiturhrif: Engar upplýsingar 

Endurtekin eitrun: Blý: taugakerfi, blóð, nýru, lifur, æxlunarfæri, ónæmiskerfi 

Krabbameinsvaldur: Blý: Takmarkaðar upplýsingar um krabbameinsvaldandi áhrif í dýrum. 

Eiturhrif æxlunarfæra: Blý: Grunur um eiturhrif á æxllunarfæri. 

Möguleg áhrif á heilsu: Innöndun: Skaðlegt við innöndun dufts eða reyks 

Húð: Engar upplýsingar í föstu formi 

Inntaka: Skaðlegt við inntöku dufts eða reyks 

Augu: Duft og reykur getur valdið ertingu í augum 

Einkenni eitrunar: Blóðleysi 

Í sínu rétta formi eru engin gögn um að efnið skapi hættur, ef efnið er notað á 

viðeigandi hátt og með réttum hlífðarbúnaði (sjá kafla 8.2) 

12.  Umhverfisþættir 
Blýleifum hverskonar má ekki dreifa í umhverfið. Reykur og duft sem verður til 

við vinnu skal safnað saman og fargað sem spilliefni. 

12.1 Eiturhrif 

Eiturhrif í fiskum: Blý: LOEC - Regnbogasilungur - 1,19 mg/l - 96 klst 

        LC50 - Fyldingur (Micropterus dolomieu) – 2,2 mg/l - 96 klst 

        Dánartíðini NOEC – Lindableikja (Salvelinus fontinalis) - 1,7 mg/l - 10 d 

Eiturhrif gangvart halaflóm og öðrum hryggleysingjum: 

 Blý: dánartíðni LOEC - Halafær - 0,17 mg/l - 24 klst 

        dánartíðni NOEC - Halafær - 0,99 mg/l - 24 klst 

Eiturhrif í þörungum: Blý: EC50 – Skeletonema costatum - 7,94 mg/l – 10 d 

12.2 Þrávirkni og niðurbrjótanleiki 

Lífbrjótanleiki: Engar upplýsingar 

12.3 Uppsöfnun í lífverum 

Uppsöfnun: 

Lífþéttnistuðull: 

Blý: Kyrrahafslax (Oncorhynchus kisutch) - 2 vikur – 150 µg/l 

12 (BCF) 

12.4 Hreyfanleiki í jarðvegi 

Hreyfanleiki: Engar upplýsingar 

12.5 Niðurstöður úr mati á PBT-eiginleikum 

 Engar upplýsingar 

13.  Förgun 
13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs 

Förgun: Leifar af efninu í lausu formi skal farga sem efnaúrgangi. Í föstu formi má 

meðhöndla afganga sem endurnýtanlegt efni. 
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14.  Flutningur 
14.1 UN-númer 

  

14.2 Rétt UN-sendingarheiti 

 ADR/RID flutningur: Ekki hættulegt efni við flutning. 

14.3 Hættuflokkur eða –flokkar vegna flutninga 
  

14.4 Pökkunarflokkur 
  

14.5 Umhverfishættur 
  

14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda 
  

15.  Upplýsingar varðandi regluverk 
Öryggisblað þetta uppfyllir kröfur reglugerðar Evrópubandalagsins nr. 1907/2006 

15.1 Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis 

Tilskipun 2011/65/EC (RoHS) „um takmarkanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í 

rafbúnaði og rafeindabúnaði“ 

15.2 Efnaöryggismat 

Efnaöryggismat: Ekki verið framkvæmt fyrir þetta efni. 

16. Aðrar upplýsingar 
CLP-setningar: Eldf. Vökvi. Eldfimir vökvar 

Bráð eit. Bráð eiturhrif 

Eit.v.ásvelg. Ásvelgingarhætta 

Augnert. Alvarleg augnerting 

Húðert. Húðerting 

Húðnæm. Húðnæming 

Langv. eit. á vatn.Hættulegt fyrir vatnsumhverfi. 

H226 Eldfimur vökvi og gufa 

H332 Hættulegt við innöndun 

H312 Hættulegt í snertingu við húð 

H304 Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg 

H319 Veldur alvarlegri augnertingu 

H315 Veldur húðertingu 

H317 Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð 

H411 Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif 

Skammstafanir: TWA: Tímavegið meðaltal 

OEL: Mörk merkjanlegra áhrifa 

DNEL: Áhrifaleysismörk 

LOEC: Minnsti styrkur sem hefur merkjanleg áhrif 

NOEC: Styrkur sem hefur engin merkjanleg áhrif 

 Ofangreindar upplýsingar eru byggðar á fyrirliggjandi upplýsingum og eru samkvæmt 

reglugerð 1272/2008/EC. 

Upplýsingunum er ætlað að vera ráðgefandi varðandi örugga meðhöndlun viðkomandi vöru 

sem og örugga geymslu, notkun, flutning og förgun. 

 


