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54.2.1

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn: ISO-Core "RA" ,SnPb(Sb), PbSn(Sb)

Pb 40 - 74%, Sn 25-60%, Sb 0-5%
Sn60Pb40, Sn63Pb37, Sn63Pb36,65Sb0,35, Sn50Pb50, Pb60Sn40,
Pb70Sn30

UFI:
ISO-Core "RA" Sn60Pb40: SFJ9-V05C-9009-XSEM
ISO-Core "RA" Sn63Pb37: TNM2-J3YM-2009-P4DN
ISO-Core "RA" Sn63Pb36,65Sb0,35: GRM2-23P0-C00S-CFYQ
ISO-Core "RA" Sn50Pb50: 2UM2-K3CD-P008-0TJS
ISO-Core "RA" Pb60Sn40: 6WM2-331S-Y00S-P54U
ISO-Core "RA" Pb70Sn30: T0N2-K3R6-9008-AGQW

1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen,
samt anvendelser som frarådes
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
Bruk av stoffet/ tilberedning
loddlegering
flytemiddel for lodding

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Produsent/leverandør:
Felder GmbH
Im Lipperfeld 11
D-46047 Oberhausen

Tel.: +49 (0)208/85035-0
Fax.: +49 (0)208/26080
http://www.felder.de
e-mail: info@felder.de
Avdeling for nærmere informasjoner:
Laboratoriet
(Ma-To. 08:00-16:00/Fr. 08:00-13:00)
Tel.: +49(0)208)85035-0
e-mail: mprobst@felder.de

1.4 Nødtelefonnummer
24-Timers nødnummeret:
Forgifte information centre Berlin

"Giftnotruf Berlin", Konsulenttjenester på tysk og engelsk
Tel.: 0049-30-30686 700
Information which should have been included on the identification label.
(Annex I No. 1.3.4 REGULATION (EC) No 1272/2008 respectively Annex VI No. 9.3 Council Directive 67/548/
EEC)
CLP-Regulation 1.3.4
Metals in massive form, alloys, mixtures containing polymers and mixtures containing elastomers do not require a
label
according to this Annex, if they do not present a hazard to human health by inhalation, ingestion or contact with skin
or
to the aquatic environment in the form in which they are placed on the market, although classified as hazardous in
accordance with the criteria of this Annex.

see chapter 2.2
EuPCS: PC-TEC-24

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008

GHS08 Helsefare

Repr. 1A H360FD-H362 Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader. Kan skade barn som ammes.

STOT RE 1 H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
(fortsatt på side 2)

 NO 



Side: 2/8

Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 og 2020/878/EU

Trykkdato: 08.06.2022 revidert den: 21.03.2022Versjon 5 (erstatter versjon 4)

Handelsnavn: ISO-Core "RA" ,SnPb(Sb), PbSn(Sb)
Pb 40 - 74%, Sn 25-60%, Sb 0-5%
Sn60Pb40, Sn63Pb37, Sn63Pb36,65Sb0,35, Sn50Pb50, Pb60Sn40,
Pb70Sn30

(fortsatt fra side 1)

54.2.1

2.2 Merkingselementer
Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008
Produktet er klassifisert i henhold til CLP-forordningen. En etikett er ikke nødvendig (CLP Annex I, 1.3.4.1.)
Informasjonen i henhold til CLP Annex I, 1.3.4.2. vil bli annonsert i kapittel 2.2.
       
Farepiktogrammer

GHS08

Varselord Fare

Farebestemmende komponenter ved etikettering:
blyforbindelser, unntatt de som er nevnt andre steder i listen
Faresetninger
H360FD-H362 Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader. Kan skade barn som ammes.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Sikkerhetssetninger
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P263 Unngå kontakt under graviditet og amming.
P264 Vask grundig etter bruk.
P308+P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale

forskrifter.
Ytterligere informasjoner:
Inneholder kolofonium. Kan gi en allergisk reaksjon.
2.3 Andre farer
Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
PBT: Ikke brukbar.
vPvB: Ikke brukbar.

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger
Beskrivelse: Blanding: består av nedenfor oppførte stoffer.

Farlige innholdsstoffer:

CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
EF-nummer: 082-014-00-7
Registreringsnummer: 01-
2119513221-59

blyforbindelser, unntatt de som er nevnt andre steder i listen
 Repr. 1A, H360FD-H362; STOT RE 1, H372

10-<50%

CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
Registreringsnummer: 01-
2119475609-24

antimony
Stoff med en unionsgrenseverdi for eksponering på
arbeidsplassen

<2,5%

CAS: 8050-09-7
EINECS: 232-475-7
EF-nummer: 650-015-00-7
Registreringsnummer: 01-
2119480418-32

kolofonium
 Skin Sens. 1, H317

0,1-<1%

SVHC

7439-92-1 blyforbindelser, unntatt de som er nevnt andre steder i listen

Ytterligere informasjoner: Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.
(fortsatt på side 3)
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Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelle informasjoner: Angrepne personer må ut i frisk luft.
Etter innånding: Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.
Etter hudkontakt:
vask hendene regelmessig.
Etter kontakt med det smeltede produktet må det avkjøles hurtig med kaldt vann.
Stivnet produkt må ikke trekkes av huden.
Sørg for legebehandling.
Etter øyekontakt: Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann.
Etter svelging: Skyll munnen og drikk rikelig med vann.
4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler
Egnede slukningsmidler:
Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.
CO2, sand, slukningspulver. Bruk ikke vann.
Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann
5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Ved oppheting og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.
5.3 Råd til brannmannskaper
Spesielt verneutstyr:
Pust ikke inn eksplosjons- og branngasser.
Bær åndedrettsbeskyttelse egnet for omgivelsesluften.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Bruk åndedrettsbeskyttelse ved innvirkning av damper/støv/aerosol.
Ta på personlig beskyttelsesdrakt.
Ta på egnet åndedrettsbeskyttelse.
6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
La stivne, ta opp mekanisk.
Bortskaff kontaminert matereriale som avfall i.h.t. punkt 13.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
6.4 Henvisning til andre avsnitt
Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Ved termisk bearbeidning, eller bearbeidning som gir spon, er avsugningstiltak påkrevet på bearbeidningsmaskinene.
Sørg for avsugning ved støvdannelse.
Støvdannelse som ikke kan unngås, må tas opp regelmessig.
Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.
Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Hold åndedrettsbeskyttelse i beredskap.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Lagring:
Krav til lagerrom og beholdere: Ingen spesielle krav.
Informasjoner om felles lagring: Lagres adskilt fra næringsmidler.

(fortsatt på side 4)
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Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:
Oppbevares under lås og lukke, eller kun tilgjengelig for sakkyndige personer eller personer i oppdrag av sakkyndige.
Lagres tørt.
Hold beholderne tett tillukket.
Lagerklasse: 6.1 D
7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

7440-31-5 tinn
MAK (DE) vgl.Abschn.IIb

7439-92-1 blyforbindelser, unntatt de som er nevnt andre steder i listen
AG (NO) Langtidsverdi: 0,05* mg/m³

*G, R, støv og røyk, som Pb

MAK (DE) vgl.Abschn.XII

7440-36-0 antimony
AG (NO) Langtidsverdi: 0,5 mg/m³

som Sb, K

MAK (DE) vgl.Abschn.XII

8050-09-7 kolofonium
MAK (DE) vgl.Abschn.IV

Opplysninger om lover og forskrifter
MAK (DE): MAK- und BAT-Liste
AG (NO): Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
Anbefalt overvåkningstiltak i henhold 2020/878/EU No 8.1.2:
7440-31-5 tinn: NIOSH 7300, 7301, 7303(E), OSHA ID-121, ISO15202(E,F), MTA/MA-025/A92(ESP)
7439-92-1 bly: NIOSH 7702(E), OSHA 1006(E), OSHA ID-206(E)
7440-36-0 antimony: BIA 7175(D), MétroPol Fiche 003(F), NIOSH 7300, 7301, 7303(E)

Komponenter med biologiske grenseverdier:

7439-92-1 blyforbindelser, unntatt de som er nevnt andre steder i listen
BGW (DE) 150 µg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut
Probennahmezeitpunkt: keine Beschränkung
Parameter: Blei, AGS

Opplysninger om lover og forskrifter BGW (DE): TRGS 903
Ytterligere informasjoner: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

8.2 Eksponeringskontroll
Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Fjern røyk etter egnede suge enheter.
Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr
Generelle verne- og hygienetiltak:
Gravide kvinner bør absolutt unngå innånding og hudkontakt.
Ikke spis, drikk, røyk eller snus inn under arbeidet.
Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fórstoffer.
Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Beskyttelsesklær må oppbevares adskilt.
Åndedrettsvern
Åndedrettsbeskyttelse ved utilstrekkelig ventilasjon.
Filter P3
Håndvern

Beskyttelseshansker

Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.
(fortsatt på side 5)
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hanskemateriale
Varmebestandig hanske med nitril innerhanske.
Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig
fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan holdbarheten av
hanskematerialet ikke forhåndsberegnes, og denne må testes før bruk.
Anbefalt materialtykkelse:  0,2 mm
gjennomtrengingstid for hanskemateriale
Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
De konstaterte holdbarhetstidene iht. EN 16523-1:2015 gjennomføres ikke under praksisbetingelser. Man anbefaler
derfor en maksimal brukstid som svarer til 50 % av holdbarhetstiden.
Verdi for gjennomtrengelighet: Level  6
Som beskyttelse mot sprut er hansker av følgende materialer egnet: Nitrilkautsjuk
Vern av øyne/ansikt Ved søknad: Sikkerhetsbriller
Kroppsvern: Arbeidsbeskyttelsesdrakt

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
alminnelige opplysninger
Farge Sølvfarget
Lukt Uten lukt
Luktterskel: Ikke bestemt.
Smeltepunkt/frysepunkt 183-255 °C
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde Ikke bestemt.
Antennelighet Ikke bestemt.
Nedre og øvre eksplosjonsgrense
Nedre: Ikke bestemt.
Øvre Ikke bestemt.
Flammepunkt Ikke brukbar.
Spaltingstemperatur Ikke bestemt.
pH Ikke brukbar.
Viskositet:
Kinematisk viskositet Ikke brukbar.
Dynamisk: Ikke brukbar.
Løselighet
vann: Uløslig.
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk
verdi) Ikke bestemt.
Damptrykk Ikke brukbar.
Tetthet og/eller relativ tetthet
Tetthet: Ikke bestemt.
Relativ tetthet: Ikke bestemt.
Damptetthet: Ikke brukbar.
Partikkelegenskaper Se punkt 3.

9.2 Andre opplysninger
Utseende:
Form: Fast
viktige data vedrørende helse- og miljøvern samt
sikkerhet
Selvantennelsestemperatur Produktet er ikke selvantennelig.
Eksplosive egenskaper: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
Løsningsmiddelandel:
Andel faste stoffer: 100,0 %
Tilstandsendring
Fordampingshastighet Ikke brukbar.

Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser
Eksplosive varer bortfaller
Brannfarlige gasser bortfaller
Aerosoler bortfaller
Oksiderende gasser bortfaller

(fortsatt på side 6)
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Gasser under trykk bortfaller
Brannfarlige væsker bortfaller
Brannfarlige faste stoffer bortfaller
Selvreaktive stoffer og stoffblandinger bortfaller
Pyrofore væsker bortfaller
Pyrofore faste stoffer bortfaller
Selvopphetende stoffer og stoffblandinger bortfaller
Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann
utvikler brannfarlige gasser bortfaller
Oksiderende væsker bortfaller
Oksiderende faste stoffer bortfaller
Organiske peroksider bortfaller
Etsende for metaller bortfaller
Desensibiliserte eksplosive varer bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
10.2 Kjemisk stabilitet
Termisk spaltning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
10.3 Risiko for farlige reaksjoner
Ved oppvarmning utover spaltningspunktet består mulighet for frisetting av toksiske damper.
Reaksjoner med sterke syrer og oksydasjonsmidler.
Utvikling av giftige gasser/damper.
10.4 Forhold som skal unngås Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
10.5 Uforenlige materialer Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
10.6 Farlige nedbrytingsprodukter
Giftig metalloksydrøyk
Blyoksyd-damp

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akutt giftighet, Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Hudetsing/hudirritasjon Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Kreftframkallende egenskaper Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Reproduksjonstoksisitet
Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader. Kan skade barn som ammes.
STOT - enkelteksponering Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
STOT - gjentatt eksponering
Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Aspirasjonsfar Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

ingen av innholdsstoffene er listet opp

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet
Akvatisk toksisitet: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
12.3 Bioakkumuleringsevne Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
PBT: Ikke brukbar.
vPvB: Ikke brukbar.

(fortsatt på side 7)
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12.6 Hormonforstyrrende egenskaper Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
12.7 Andre skadevirkninger
Ytterligere økologiske informasjoner:
Generelle informasjoner:
Produktet inneholder tungmetaller. Bør ikke tilføres miljøet. Det kreves spesielle forbehandlingstiltak.
Bør helst ikke tilføres miljøet. Emisjon i miljøet bør unngås.
Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann
Ikke la stoffet komme ufortynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

Avsnitt 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Anbefaling:
Ta kontakt med fabrikanten angående recycling.
Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.
Europeiske avfallslisten
17 04 09*: metallavfall som er forurenset av farlige stoffer
HP 5: Giftvirkning på bestemte organer (STOT) / Aspirasjonsgiftighet
HP 10: Reproduksjonstoksisk

spiral:
15 01 02: emballasje av plast
emballasje:
15 01 01: emballasje av papir og papp/kartong
Ikke rengjort emballasje: bortfaller
Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer
ADR, ADN, IMDG, IATA bortfaller
14.2 FN-forsendelsesnavn
ADR, ADN, IMDG, IATA bortfaller
14.3 Transportfareklasse(r)

ADR, ADN, IMDG, IATA
klasse bortfaller
14.4 Emballasjegruppe
ADR, IMDG, IATA bortfaller
14.5 Miljøfarer
Marine pollutant: Nei
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk Ikke brukbar.
14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter Ikke brukbar.
UN "Model Regulation": bortfaller

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Direktiv 2012/18/EU
Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I ingen av innholdsstoffene er listet opp
Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter (POP) ingen av innholdsstoffene er listet opp
Forordning (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 63, 30

Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr -
Vedlegg II

7439-92-1 blyforbindelser, unntatt de som er nevnt andre steder i listen

Forordning (EF) nr. 273/2004 om utgangsstoffer for narkotika

ingen av innholdsstoffene er listet opp
(fortsatt på side 8)
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Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med utgangsstoffer for
narkotika mel-lom Fellesskapet og tredjestater

ingen av innholdsstoffene er listet opp

Nasjonale forskrifter:
Ytterligere kategorisering i.h.t. GefStoffV vedlegg II: Kan fremkalle kreft i form av støv som kan innåndes.

Informasjoner om arbeidsinnskrenkning:
Observér beskjeftigelsesinnskrenkningene for kvinner i fødselsdyktig alder.
Observér beskjeftigelsesinnskrenkningene for blivende mødre og slike som gir bryst.
Observér beskjeftigelsesinnskrenkningene for ungdommer.
Vannfareklasse: WGK 1 (Selvklassifisering): lett farlig for vann.

Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger

Stoffer som gir stor grunn til bekymring iflg. REACH, artikkel 57

7439-92-1 blyforbindelser, unntatt de som er nevnt andre steder i listen

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

Avsnitt 16: Andre opplysninger
Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke
grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

Årsaker til endringer:
11.07.2018: kapittel 3, 15 SVHC
18.03.2020: kapittel 1
03.05.2021: kapittel 15, 16
21.03.2022: kapittel 8, 15
Information referred to in Annex I, point 1.3.4.2 of Regulation 1272/2008/EC:

Relevante satser
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.
H362 Kan skade barn som ammes.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Anbefalt begrensning av bruken bare for profesjonelle brukere.
Kontaktperson: Dr. M. Probst
Versjonsnummer for tidligere versjon: 4 
Forkortelser og akronymer:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
Repr. 1A: Reproduksjonstoksisitet – Kategori 1A
STOT RE 1: Giftvirkning på bestemte organer (gjentatt eksponering) – Kategori 1

Sikkerhetsdatablad: SD3453
 NO 


