
SÄKERHETSDATABLAD 
 
Enligt 1907/2006 
 

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget 
/företaget 
 
1:1  Produktbeteckning 
       Handelsnamn :                              Braze Tech Pasta 
1:2  Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och     
       som det avråds från. 
       Identifierade användningar:           Flussmedel/löd 
      Användningar som avrådes från: 
1:3  Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 
       Företag                                    Silververket i Stockholm AB 
                                                       Skånegatan 79  
                                                       116 35  Stockholm 
                                                       08-634 04 04 
                                                       info@silververket.se 
1:4  Telefonnummer för nödsituationer 
       I nödläge kontakta giftinformationscentralen, larmnr 112 
      Giftinformationscentralen (Sverige) icke akut: Tel 08-33 12 31  
      http://www.giftinformationscentralen .se 
 
 

Avsnitt 2: Farliga egenskaper 
 
2:1 Klassificering av ämnet eller blandningen 
      Klassificering enligt 1272/2008 
      Akut toxicitet(kategori 4 oral) 
      Klassificering enligt 1999/45/EG 
      Hälsoskadlig 
2:2 Märkningsuppgifter 
      Märkningsuppgifter enligt 1272/2008 
      Faropiktogram 

               
 
     Signalord         Varning 
     Faroangivelser 
     H302                Skadligt vid förtäring 
     H361 d             Misstänks kunna skada det ofödda barnet 
     Skyddsangivelser 
     P201                Läs instruktion innan användning 
     P202                Använd ej utan att först läsa instruktioner och ta del av säker- 
                             hetsföreskrifter. 



     P264                Tvätta händerna grundligt efter användning 
     P301+P312      VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller  
                              läkare om du känner dig dålig. 
     P330                 Skölj munnen 
     Märkningsuppgifter enligt 1999/45/EG      
      Se avsnitt 16. 
2:3 Andra faror 
 

Avsnitt 3: Sammansättning/information om bestånds- 
delar 
Denna produkt består av en homogen vätskeblandning. 
 
3:2 Blandningar 
       Observera att tabellen visar kända faror för ingredienserna i absolut ren form. Farorna  
       minskas eller elimineras när de blandas eller späs ut, se avsnitt 16d. 
Bestådsdel                  Klassificering                        Koncentration 
KALIUMDIFLOURDIHYDROXIBORAT      
Cas nr. 85392-66-1     Acute Tox 4 oral;H302          50-80% 
EG nr.   286-925-2      Xn; R22   
Innehåller även icke märkningspliktiga komponenter.         
 

Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen 
 
4:1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen   
      Generellt 
      Låt den skadade vila på varm plats med frisk luft samt skölj näsa, mun, svalg med    
      vatten; Kontakta läkare. 
      Lägg personen i framstupa sidoläge, om han är medvetslös eller omtöcknad. 
      Lämna aldrig en skadad person ensam. Läget kan snabbt förvärras, ibland flera  
      timmar efter förgiftningen. 
      Vid inandning         
      Låt den skadade vila på varm plats med frisk luft; Kvarstår symptom uppsök läkare. 
      Vid kontakt med ögonen 
      Skölj genast med tempererat vatten 15-20 min med vidöppna ögon; Transportera  
      omedelbart den skadade till sjukhus. Tag bort fasta partiklar. 
      Vid hudkontakt 
      Normal tvättning av huden anses som tillräckligt; Om symptom ändå uppkommer,  
      kontakta läkare. Tag av förorenade kläder. 
      Vid förtäring 
      Skölj först munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT sköljvattnet. Drick 
      sedan minst en halv liter vatten och kontakta läkare. Framkalla EJ kräkning. 
4:2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda. 
      Uppgifter om symptom ej entydiga eller saknas för denna produkt. 
 

Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder 
 
5:0 Allmänna åtgärder vid brand eller hotande brand 
      Larma räddningstjänsten tel 112. Rädda först personer i fara. För undan gastuber,  
      brandfarliga varor och oxiderande ämnen. 
5:1 Släckmedel 



      Lämpliga släckmedel 
      Släckes med medel avsett för omgivande brand. 
5:2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
      Farliga förbränningsgaser 
      Vid brand kan giftiga ämnen spridas. 
      Vid brand kan frätande ämnen spridas. 
       
      Särskilda risker vid brandsläckning 
      Observera att släckvattnet kan innehålla giftiga eller i övrigt skadliga ämnen. 
5:3 Råd till brandbekämpningspersonal 
      Vid brand använd friskluftsmask 
5:4 Annan information 
      Produktens brandegenskaper 
      Speciella risker vid brand 
 
 

Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 
6:1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer. 
      Använd lämpliga allergitestade skyddshandskar vid sanering. 
      Skydda ansikte och ögon med skärm eller skyddsglasögon vid sanering. 
      Undvik inandning samt kontakt med hud och ögon. 
6:2 Miljöskyddsåtgärder 
      Undvik utsläpp till mark, vatten eller luft. 
      Förhindra utsläpp i avlopp. 
6:3 Metoder och material för inneslutning och sanering 
      Samla försiktigt upp ämnet utan damm-bildning och lämna det sedan till avfalls- 
      förbränning. 
      Efter noggrann grovsanering, gör rent förorenade ytor med vatten. 
      Resterna efter sanering lämnas som farligt avfall. Kontakta kommunens ren- 
      hållningsverk för närmare information. 
      Visa detta säkerhetsdatablad. 
6:4 Hänvisning till andra avsnitt 
      För val av skyddshandskar se avsnitt 8. 
 

Avsnitt 7: Hantering och lagring 
 
7:1 Försiktighetsmått för säker hantering 
      7.1.1a. Rekommendationer om hur man säkerställer en säker hantering av ämnet  
                  eller blandningen 
                  Inandas ej ångorna och undvik kontakt med hud, ögon och kläder. 
                  Arbete med farliga kemikalier bör utföras i dragskåp eller i övrigt i lämpliga 
                  väl ventilerade utrymmen. 
      7.1.2    Almänna råd om hygien på arbetsplatsen 
                  Håll denna produkt avskiljd från matvaror och utom räckhåll för barn och  
                  husdjur. 
                  Ät, drick och rök inte i lokal där denna produkt hanteras. 
                  Arbeta så att spill förebyggs. Om spill ändå skulle uppstå, åtgärda det  
                  omedelbart enligt anvisningarna i Avsnitt 6 i detta säkerhetsdatablad 
7:2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
     7.2.b3   Hur man begränsar effekterna av temperatur 
                  Lagras ej över normal rumstemperatur 



     7.2.d1   Ventilationskrav 
                  Hanteras i lokal med god ventilation. 
     7.2.d2   Särskild utformning av lagerlokaler eller lagringkärl 
                  Förvaras i väl ventilerat utrymme, ej över ögonhöjd. 
                  Utrymningplan ska finnas och utrymmningsvägarna för ej vara blockerade. 
                  Nöddusch och ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. 
 
    7.2.d3   Kompatibla förpackningar 
                 Förvaras endast i originalförpackningen. 
 

Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt  
                skydd 
 
8:1 Kontrollparametrar 
      8.1.1 Nationella gränsvärden, Sverige 
               Samtliga ingredienser (se avsnitt 3) saknar hygieniska gränsvärden. 
8:2 Begränsning av exponering 
      8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder 
               För förebyggande av risker i arbetet måste hänsyn tas till hälsofarorna (se  
               avsnitt 2,3 och 11) med denna produkt eller någon av dess ingredienser enligt 
               EU-direktiv 89/391och 98/24 samt nationell arbetsmiljölagstiftning. 
      8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning 
               8.2.2.2a Ögonskydd/ansiktsskydd. 
               Använd skyddsglasögon, korgglasögon eller visir. 
               8.2.2.2b1 Handskydd. 
               Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller rådfråga 
               arbetsmedicinsk expert för alternativt material. Visa detta säkerhetsdatablad. 
               Arbete utan skyddshandskar bör endast förekomma vid hantering av mycket små     
               mängder. 
               Välj mekanisk slitstyrka med hänsyn till arbetsuppgiftens art enligt märkning med  
               vidstående pliktogram med fyra siffror som visar motstånd mot nötning, skär- 
               effekter, rivning och punktering där 1 är sämst och 4 eller 5 är bäst 
     8.2.2.2.b2 Annat hudskydd. 
     8.2.2.2c    Andningsskydd.    
               Gasmask med filter B(grå) eller filter E(gul) kan behövas. 
      8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen 
               För begränsning av miljöexposition, se avsnitt 12 
 

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
a) Utseende                                                 Form: pasta 
                                                                     Färg: vitgul 
b) Lukt                                                          Luktfritt 
d) ph-värde                                                  Ej tillämpligt 
e) Smältpunkt/fryspunkt                               500°c 
f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall     110°c vid atmosfärtryck(101325Pa) 
m) Relativ densitet                                       1;5kg/L 
s) Explosiva egenskaper                              Ej tillämpligt                                                    
 
 



 
 
Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet 
 
 
Stabilitet 
               Vid upphettning bildas giftiga gaser. 
Förhållanden som ska undvikas 
                Sönderdelas snabbt i starkt sur lösning(pH<3) 

Avsnitt 11: Toxikologisk information 
 
11.1.2.1a Akut toxicitet 
    Förklaring till förkortningar i tabellen:wi=Maximal mass-fraktion av ämnet i blandningen 
       ATE exp=Experimentellt erhållet värde på uppskattad akut toxicitet;ATE pe=om- 
       vandlat punktesimat för akut toxicitet;ATE,mixt=1/SUM(wi/ATE i);ATE I=ATE för  
       denna ingrediens. 
       Exponeringsväg och enhet: Oral(mg/kg kroppsvikt) 
       Ingrediens                                                     wi    ATE exp    ATE pe    ATE i/wi 
       KALIUMDIFLUORODIHYDROXIBORAT     0,8                     500          625 
                                                                                                      ATE mixt 
       Exponeringsväg och enhet: Dermal(mg/kg kroppsvikt) 
       Ej tillämpligt 
       Exponeringsväg och enhet: Gaser(ppmv) 
       Ej tillämpligt 
       Exlponeringsväg och enhet: Ångor(mg/l) 
       Ej tillämpligt 
       Exponeringsväg och enhet: Damm/dimma(mg/l) 
       Ej tillämpligt 
11.1.2.1b Irritation 
       Blandningens irriterande egenskaper(se avsnitt 2) har bedömts med beaktande av  
       reglerna i 1272/2008 bilaga I 3.2.3 och 3.3.3. 
11.1.2.1c Frätande effekt 
       Blandningens frätande egenskaper(se avsnitt 2) har bedömts med beaktande av  
       regleran i 1272/2008 bilaga I 3.2.3 och 3.3.3. 
11.1.2.1d Sensibilisering 
       Blandningens sensitibiliserande effekter(se avsnitt 2) har bedömts med beaktande  
       av reglerna i 1272/2008 bilaga I 3.4.3, varvid hänsyn tagits till möjliga föroreningar hos 
       ingredienserna. 
11.1.2.1e Toxicitet vid upprepad dosering 
       Blandningens specifika organtoxicitet vid upprepad dosering(se avsnitt 2) har be- 
       dömts med beaktande av reglerna i 1272/2008 bilaga I 3.9.3, varvid hänsyn tagits  
       till möjliga föroreningar hos ingredienserna. 
11.1.2.1f Cancerogenitet 
       Blandningens cancerogenicitet(se avsnitt 2) har bedömts med beaktande av reglerna 
       i 1272/2008 bilaga l 3.6.3. 
11.1.2.1g Mutagenitet 
       Blandningens mutagenicitet(se avsnitt 2) har bedömts med beaktande av reglerna i  
      1272/2008 bilaga l bilaga 3.5.3. 
11.1.2.1h Reproduktionstoxicitet 
       Blandningens reproduktionstoxicitet(se avsnitt 2) har bedömts med beaktande av reg- 



       lerna i 1272/2008 bilaga l 3.7.3. 
11.1.7 Information om sannolika exponeringsvägar 
       Exponeringen måste bedömas enligt nedströmsanvändrarens kemikaliesäkerhets- 
       bedömning enligt 1907/2006 artikel 37. 
11.1.9 Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids och  
           långtidsexponering 
         Ämnet är skadligt vid långvarig exposition. 
11.1.10 Interaktiva effekter 
        Förstärker allergirisken hos andra ämnen. 
11.1.13 Annan information 
        Påverkan på omdömet eller andra psykiska effekter kan ej uteslutas i höga doser. 
        Hälsoskadlig inverkan på människans mikroflora kan er uteslutas. 

Avsnitt 12: Ekologisk information 
 
Ekotoxicitet 
      Allmän information 
      Produkten är eller innehåller ämne som klassats som hälsoskadligt. Skadlig inverkan  
      på djur, växter och mikroorganismer i närmiljön kan inte uteslutas. 
Rörlighet 
      Allmän information om rörlighet i naturen 
      Uppgift om rörlighet i naturen saknas men det finns ingen anledning att anta att pro- 
      dukten är miljöskadlig av denna anledning. 
Persistens och nedbrytbarhet 
      Uppgift om persistens och nedbrytbarhet saknas men det finns ingen anledning att  
      anta att produkten är svårnedbrytbar. 
Bioackumuleringsförmåga 
      Uppgift om bioackumulering saknas men det finns ingen anledning att befara detta. 
Andra skadliga effekter 
      Påverkan på närmiljön 
      Denna produkt bryts snabbt ner men stora utsläpp under kort tid kan skada närmiljön. 
 

Avsnitt 13: Avfallshantering 
 
Avfallshantering för produkten 
      Allmänna anvisningar för avfallshantering 
      Produkten är giftig eller hälsoskadlig och avfallet ska därför, om det ej behandlats så 
      att denna risk elimineras, betraktas som farligt gods. 
      Beakta även lokala regler för avfallshantering. 
      Se även Avfallsförordningen SFS 2011:927. 
Klassificering enligt 2006/12 
      Avfallstyp(LoW-kod) 16 05 07 Kasserade oorganiska kemikalier som består av eller  
      innehåller farliga ämnen. 
Återvinning av produkten 
      Små mängder återvinns normalt inte; För större mängder kontakta leverantören. 
Transport av avfallet 
      Klass j(1) Ämnen klassade hälsoskadliga eller irriterande. 
 

Avsnitt 14: Transportinformation 
 
Denna produkt förväntas endast transporteras på väg eller järnväg och är därför endast 



bedömd enligt regelverken ADR/RID. Skulle annat transportsätt bli aktuellt, kontakta 
utgivaren av detta säkerhetsdatablad. 
Ej klassat som farligt gods 
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/74 och IBC-koden 
        Ej tillämpligt 
14.8 Övrig transportinformation 
 

 
Avsnitt 15: Gällande föreskrifter 
 
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet,  
        hälsa och miljö 
        Ej tillämpligt 
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 
        Bedömning och kemikaliesäkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga I har ännu ej  
        utförts. 
 

Avsnitt 16: Annan information 
16a   Upplysningar om vilka förändringar som har gjorts av den föregående ver- 
         sionen. 
         Revisioner av detta dokument 
         Detta är första versionen. 
16b   Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet 
         Fulltext för koder för faroklass och kategori nämnda i avsnitt 3 
         Acute Tox 4oral                Akut toxicitet(kategori 4 oral) 
         Utförlig definition av farorna nämnda i avsnitt 2 
         Acute Tox 4 oral 
         ATE(acute toxicity estimate-uppskattad akut toxicitet) 300-2000 mg/kg 
         Förklaringar till förkortningar i avsnitt 14 
         ADR Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på 
         väg. 
         RID Reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg. 
16c   Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor 
         Datakällor 
         Primärdata för beräkningen av farorna har i första hand hämtats från den officiella 
         europeiska klassifikationslistan. 
         1272/2008 Bilaga I, uppdaterad till 2012-07-20. 
         Där sådana uppgifter saknas har i andra hand använts den dokumentation som  
         ligger till grund för den officiella klassificeringen, t ex IUCLID(International Uniform 
         Chemical Information Database). I tredje hand har använts information från ansedda  
         internationella kemikalieföretag, och i fjärde från i övrigt tillgänglig information, t ex  
         från andra leverantörers säkerhetsdatablad eller från ideella organisationer, varvid  
         en expertbedömning skett av källans trovärdighet. Om, trots detta, tillförlitlig infor- 
         mation inte hittats, så har farorna bedömts av expertis på grundval av kända faror  
         från liknande ämnen, varvid principerna i 1907/2006 och 1272/2008 har följts. 
Fulltext för författningar nämnda i detta säkerhetsdatablad 
         453/2010 KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) NR 453/2010 av den 20 maj om       
         ändring av Europaparlamentets och rådets förordning(EG) NR 1907/2006 om regi- 
         strering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) 
         1272/2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING(EG) nr 1272/ 
         2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
         ämnen och blandningar, ändring och upphävanden av direktiven 67/548/EEG och  



         1999/45/EG samt ändring av förordningen (EG) nr 1907/2006 
         1999/45/EG EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/45/EG av  
         den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar 
         om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat. 
         89/391 RÅDETS DIREKTIV(89/391/EEG) av den 12 juni 1989 om åtgärder för att  
         främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. 
         98/24 RÅDETS DIREKTIV 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares 
         hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet 
         (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 
         1907/2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING(EG) nr 1907/ 
         2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering godkännande och beg- 
         ränsning av kemikaliet(REACH), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ’ 
         ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning(EEG) NR 793/ 
         93 och kommissionens förordning(EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG  
        och kommisionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,93/105/EG och 2000/21/EG 
        artikel 37 KOMMISIONENS FÖRORDNING(EG) nr 552/2009 av den 22 juni 2009 
        om ändring av bilaga XVII till europaparlamentets och rådets förordning(EG) nr 1907/ 
        2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier  
        (REACH) 
        2006/12 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/12/EG av den 5 
        april om avfall. 
16d  Metoder för att utvärdera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som an- 
        vänds för klassificeringen 
        Beräkningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvägd be- 
        dömning med hjälp av en expertbedömning i enlighet med 1272/2008 bilaga I, där all 
        tillgänglig information som kan ha betydelse för att fastställa farorna med blandningen 
        vägs samman, och i enlighet med 1907/2006 bilaga XI. 
16e  Förteckning över relevanta R-fraser, faroangivelser, skyddsfraser och skydds- 
        angivelser 
        Fulltext för riskfraser nämnda i Avsnitt 3 
        R22    Farligt vid förtäring 
        Fulltext för faroangivelser enligt GHS/CLP nämnda i Avsnitt 3 
        H302  Skadligt vid förtäring 
16f   Råd om lämplig utbildning för anställda för att skydda människors hälsa och 
        miljön 
        Övrig relevant information 
        Märkningsuppgifter enligt 1999/45/EG 
        Farosymbol 
 
 

           
                              
        Hälsoskadlig 
 
        R-fraser 
        R22         Farligt vid förtäring 
        S-fraser 
        S24/25     Undvik kontakt med huden och ögonen 



        S37          Använd lämpliga skyddshandskar 
        S46          Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackningen eller  
                         etiketten 
        S51          Sörj för god ventilation 
         
 
 
        
          
                    
 
 
       
 


