
Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (Reach)

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

1.1. Produktbeteckning

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

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Distributör

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

SÄKERHETSDATABLAD

Berafix Lödpasta

25.01.2021

Berafix Lödpasta

Lödpasta

Beskrivning: Lödning och förtenning. Används tillsammans med Bera Super LT.

Lodpasta

Terosystem AB

Mästarvägen 5

645 41

Strängnäs

Sverige

0152-716151

info@terosystem.se

www.terosystem.se

Marcus Axén

Telefon: 112 (Begär giftinformationscentralen)
Beskrivning: Telefon vid olycksfall

Utgivningsdatum

Produktnamn

Produktdefinition

Funktion

Användningsområde

Företagsnamn

Postadress

Postnr.

Postort

Land

Telefon

E-post

Webbadress

Kontaktperson

Nödtelefon
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2.2. Märkningsuppgifter

2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Aquatic Chronic 1; H314

Eye Dam. 1; H335

STOT SE 3; H410

Repr. 1A; H318

STOT RE 1; H372

Aquatic Acute 1; H362

H400

Klassificering av denna produkt har utförts enligt CLP Förorning (EC No 1272/
2008

Faropiktogram (CLP)

Bly, Tenn 12 -50 %, Zinkklorid 10 -15 %

Fara

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H410 Mycket giftigt för
vattenlevande organismer med långtidseffekter. H335 Kan orsaka irritation i
luftvägarna. H360D Kan skada det ofödda barnet. H372 Orsakar organskador
genom lång eller upprepad exponering H362 Kan skada spädbarn som ammas.

P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning. P280 Använd
skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P301+P310 VID
FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare / .
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
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 / . P501
Innehållet / behållaren lämnas till återvinningsanläggning

EUH 201 Innehåller bly. Bör inte användas på ytor där barn kan komma åt att
tugga eller suga. Endast yrkesmässigt bruk

Farligt vid förtäring. Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt.
Farligt vid inandning. Giftigt för vattenlevande organismer.

Kan orsaka allergi– eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

Kräver ingen utvärdering eftersom produkten endast innehåller oorganiska
ämnen.

Klassificering enligt (EC) No 1272/
2008 [CLP / GHS]

Klassificering enligt CLP,
kommentar

Sammansättning på etiketten

Signalord

Faroangivelser

Skyddsangivelser

Speciella kompletterande
etikettuppgifter för blandningar

Beskrivning av risk

Hälsoeffekt

Andra faror

Berafix Lödpasta - Version 1 Sida 2 av 9

Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline)



1Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

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

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Ämne Identifiering Klassificering Innehåll Noteringar
Bly CAS-nr.: 7439-92-1

EG-nr.: 231-100-4
20 -60 % 1

Tenn CAS-nr.: 7440-31-5
EG-nr.: 231-141-8

12 -50 %

Zinkklorid CAS-nr.: 7646-85-7
EG-nr.: 231-592-0
REACH reg nr.:
01-2119472431-44

10 -15 %

Tillförsel av frisk luft, vid besvär kontakta läkare

Tvätta och skölj noga. Tag genast av förorenade kläder, klocka och smycken.
Skölj huden noga med vatten och fortsätt sköljningen under lång tid. Sök genast
läkare.

Spola omedelbart med mjuk tempererad vattenstråle eller ögonspolvätska i minst
15 minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken uppspärrade under
spolningen så att inget fastnar under dem. Sök läkare efter den initiala
spolningen. Fortsätt spola tills medicinsk personal tar över.

Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i småklunkar. Framkalla ej kräkning,
tillkalla omedelbart läkarhjälp.

Är frätande och ger brännande smärta, rodnad, blåsor och frätskador vid
hudkontakt. Kontakt med ögonen kan orsaka svåra frätskador, smärta,
tårbildning och kramper i ögonlock. Risk för allvarliga ögonskador/synskador.
Inandning verkar irriterande i de övre luftvägarna. Skadligt vid inandning av rök
från– och hudkontakt med smält metall. Kan skada fertiliteten. Kan skada det
ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång– eller upprepad exponering.
Kan skada spädbarn som ammas.

Behandlas symtomatiskt. Se till att medicinsk personal vet vilket ämne det rör sig
om och att de vidtar nödvändiga skyddsåtgärder.

CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas
med spridd
vattenstråle eller alkoholbeständigt skum. Släck med pulver, koldioxid eller
vattendimma. Använd vatten eller vattendimma för att kyla ej antänt material.

Spruta inte vatten eftersom det kan sprida branden.

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

Allmänna symptom och effekter

Medicinsk behandling

Lämpliga släckmedel

Olämpliga brandsläckningsmedel
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5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.2. Miljöskyddsåtgärder

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.3 Specifik slutanvändning

Undvik att andas in ångor och gaser.

Använd självförsörjande andningsutrustning tillsammans med kemisk
skyddsdräkt.

Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Släckvatten
som har varit i kontakt med produkten kan vara frätande.

Förhindra utsläpp i avlopp. Undvik utsläpp till miljön.

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Bär skyddsglasögon/
ansiktsskydd. Använd handskar. Stoppa läckage om så kan ske utan risk.

Kemisk skyddsutrustning som uppfyller EN 943-2 rekommenderas.

Avgränsa och absorbera med sand eller annat absorberande material. Varning!
Orsakar frätskador.

Samla eller samla upp mekaniskt.

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för ytterligare information.

Rinnande vatten och ögondusch måste finnas tillgänglig. Tvätta händerna före
pauser och rökning samt innan mat och dryck intages. Ventilationen skall vara
effektiv. Man får inte äta, dricka eller röka under
användningen av produkten. Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall
finnas på arbetsplatsen. Får endast hanteras av auktoriserad personal. Blyhalten
i luften och i medarbetarnas blod skall mätas med korta mellanrum.

Förvaras säkert, oåtkomligt för barn och avskilt från livsmedel, djurfoder,
mediciner etc. Förvara i torrt, svalt och väl ventilerat utrymme. Förvaras i väl
tillsluten originalförpackning. Privatanvändare måste förvara produkten inlåst.
Detta krav gäller ej vid kommersiell användning.

Brand- och explosionsrisker

Personlig skyddsutrustning

Andra upplysningar

Allmänna åtgärder

Personliga skyddsåtgärder

Skyddsutrustning

Miljöskyddsåtgärder

Rengöringsmetod

Andra anvisningar

Hantering

Lagring
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AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begränsning av exponeringen

Ögon- / ansiktsskydd

Handskydd

Hudskydd

Andningsskydd

Termisk fara

Inga

Ämne Identifiering Gränsvärden År
Bly CAS-nr.: 7439-92-1
Tenn CAS-nr.: 7440-31-5

Gränsvärde för yrkesmässig exponering:

Nivågränsvärde (NGV): 0,1 – 0,05

God luftväxling. Mekanisk ventilation eller punktutsug. Ögonspolning.

Tvätta händerna inför raster och vid arbetets slut. Damm/rök/dimma skall inte
andas in. Undvik att smältan kommer i kontakt med huden.
Låt bli att äta, dricka, röka och snusa vid arbetet.

Personlig skyddsutrustning: Andningsskydd: partikelfilter. Ögonskydd och
skyddshandskar.

Säkerhetsskyltar

Använd skyddsglasögon. Undvik stänk och rök.

Skyddsglasögon skall uppfylla EN 166

Använd skyddshanskar. Undvik hudkontakt.

Kemikaliebeständiga handskar.

Handskar ska uppfylla EN 374. Använd skyddshandskar som skyddar mot
kontakt med– och stänk från smält metall.

Använd skyddskläder. Undvik stänk på hud.

Sörj för god ventilation. Undvik att andas in lödrök.

Punktutsug eller dragskåp. Använd andningsskydd med filter B/P3.

Rekommendationer

Kontrollparametrar, kommentar

Hygieniska gränsvärden

Begränsning av exponeringen på
arbetsplatsen

Egenskaper som krävs

Lämpligt ögonskydd

Hud- / handskydd, kortvarig
kontakt
Lämpliga handskar

Lämpliga material

Lämplig skyddsdräkt

Andningsskydd nödvändigt vid

Rekommenderad typ av utrustning
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

9.2. Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5. Oförenliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Undvik att få smält metall /pulver på hud och ögon.

Pasta.

Stabil under normala förhållanden.

Grå

Stark lukt

Värde: 183 -238 °C

Värde: 7 g/cm³

Materialet är inte reaktivt under normala förhållanden.

Stabil under normala förhållanden.

Ingen.

Undvik kontakt med icke kompatibla material. Undvik överhettning.

Produkten bryts ner under brandförhållanden eller då den värms till höga
temperaturer och kan därvid frigöra toxiska gaser.

Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Oral
Värde: 350 mg/kg
Art: Råtta
Testreferens: Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data
anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts. Förtäring av större mängder kan

Termisk fara

Fysisk form

Tillstånd under normala
förhållanden
Färg

Lukt

Smältpunkt / smältpunktsintervall

Densitet

Reaktivitet

Stabilitet

Risken för farliga reaktioner

Förhållanden som skall undvikas

Farliga sönderdelningsprodukter

Akut toxicitet
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Övriga upplysningar om hälsofara

11.2 Information om andra faror

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsförmåga

12.4 Rörlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6 Hormonstörande egenskaper

12.7 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

orsaka obehag.

Skadligt vid förtäring

Kommentarer: Är frätande och ger brännande smärta, rodnad, blåsor och
frätskador vid hudkontakt.

Kommentarer: Kontakt med ögonen kan orsaka svåra frätskador, smärta,
tårbildning och kramper i ögonlock. Risk för allvarliga ögonskador/synskador.

Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet. Kan skada spädbarn som
ammas.

Kommentarer: Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet. Kan skada
fertiliteten.

Kommentarer: Förväntas inte att lagras i biomassa.

Undvik utsläpp till miljön. Om denna produkt blir ett avfall i det tillstånd som den
levereras uppfyller den kriterierna för farligt avfall (direktiv 2008/98/EU).
Restmaterial eller överblivet material skall samlas i separata behållare i enlighet
med rådande miljölagstiftning.

EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex. 16 03 03*
Klassificerad som farligt avfall: Ja

1759

Allmänt

Frätande / irriterande testresultat

Ögonskada eller ögonirritation,
testresultat

Ärftlighetsskador

Reproduktionstoxicitet

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Lämpliga metoder för
avfallshantering för produkten

EWC-kod

ADR/RID/ADN
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14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Annan relevant information

ADR/RID Övrig information

IMDG Övrig information

1759

1759

CORROSIVE SOLID, N.O.S.

FRÄTANDE FAST ÄMNE, N.O.S.

CORROSIVE SOLID, N.O.S.

CORROSIVE SOLID, N.O.S.

8

C10

8

8

III

III

III

CORROSIVE SOLID, N.O.S.

8

8

8

E

3

80

F-A, S-B

IMDG

ICAO/IATA

Officiell transportbenämning,
engelska ADR/RID/ADN
ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

ADR/RID/ADN

Klassificeringskod ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

Produktnamn

Faromärkning ADR/RID/ADN

Faromärkning IMDG

Faromärkning ICAO/IATA

Tunnelrestriktionskod

Transportkategori

Faronr.

EmS

Berafix Lödpasta - Version 1 Sida 8 av 9

Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline)



AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, Bly AFS 1992:7 (enligt efterföljande
ändring). Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd,
AFS 1999:7. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om minderårigas
arbetsmiljö, AFS 2013:3. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter
om gravida och ammande arbetstagare, AFS 2007:5.

Produkten omfattas av förordning 1907/2006/EG, bilaga XVII gällande
begränsningar. DIREKTIV 2012/18/EU (Seveso), E1 farligt för vattenmiljö i
kategorin akut 1 eller kronisk 1: Kolumn 2: 100t, Kolumn 3: 200t. Ungdomar
under 18 år får inte yrkesmässigt använda eller utsättas för produkten. Ungdomar
som fyller minst 16 år under kalenderåret är undantagna denna regel om
produkten ingår som ett nödvändigt led i en utbildning.

Nej

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H362 Kan skada spädbarn som ammas.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

En förutsättning är att ha grundlig kunskap om detta säkerhetsdatablad. Detta
säkerhetsdatablad har utarbetats uteslutande för denna produkt. Det baseras på
vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om
produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller
gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/
EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar.

1

Ulf Hjelmroth

Referenser (lagar/förordningar)

Lagar och förordningar

En Kemikaliesäkerhetsbedömning
har utförts

Lista över relevanta
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

Ytterligare information

Version

Utarbetat av
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