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Beknopte veiligheidsinformatie  

Sectie 1: Identificatie van stof en producent 

1.1 Productnaam:  Soldeertin 60/40  

1.2 Gebruik van de stof:  Solderen 

1.3 Producent:  Ningbo Zhongdi Industry & Trade Co., Ltd.  
No.247-257 industry-trading Road 
Jishigang Industry Development Area,Ningbo 
China  

1.4 Contact bij incidenten: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 
Huispostnummer B.00.118, PO Box 85500 
3508 GA Utrecht 
+31 30 274 88 88 

Sectie 2: Identificatie van de gevaren 

2.1 Indeling van de stof  

 Indeling volgens richtlijn 1272/2008 

H302+H332 
H317 
H332 
H334 
H335 
H360DF 
H373 
H400 
H410  

 Gevolgen voor milieu en gezondheid 

2.2 Etikettering 

  
 H302+H332  Schadelijk bij inslikken en bij inademing.  
  H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
  H332 Schadelijk bij inademing. 
  H334  Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of  
   ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 
  H335  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
  H360Df  Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de   
   vruchtbaarheid te schaden.  
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  H373  Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde   
   blootstelling . 
 H400  Zeer giftig voor in het water levende organismen. 
  H410  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige 
   gevolgen. 

  P202  Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen  
   heeft 
  P261  Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. 
  P264  Na het werken met dit product grondig wassen. 
  P270  Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 
  P271  Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 
  P273  Voorkom lozing in het milieu. 
  P281   De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. 
  P285  Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. 
  Pijnhars: Voorzichtig: blootstelling aan dit materiaal kan bij daarvoor gevoelige personen  
eczeem en/of astma ontwikkelen. Gesensibiliseerde personen kunnen astmatische symptomen 
vertonen na blootstelling aan concentraties in de lucht die ruim onder de grens voor 
beroepsmatige blootstelling liggen. Personen die in het verleden last hebben gehad van astma, 
allergieën of chronische- of terugkerende ademhalingsziekten mogen niet worden ingezet bij 
enig proceswaarbij dit produkt wordt gebruikt.  

Sectie 3: Samenstelling en eigenschappen bestandelen 

Identificatie Bestanddeel (%) Code 
Lood 
CAS: 7439-92-1 
EG: 231-100-4  
REACH: 203-448-7, 200-827-9  

35 - 40%  H302+H332; H373; H411 

Tin 
CAS: 7440-31-5 
EG: 231-141-8 
REACH: 01-2119486474-28 

60 - 70%  

Hars 
CAS: 65997-05-9 
EG: 500-163-2 
REACH: 01-2119964093-37 

1 – 5 % H334; H335 

 

Sectie 4: Eerstehulpmaatregelen 

Inademing: Vergiftig bij inademing. Inademing kan hoesten, een beklemd gevoel op de borst en 
irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken. Inademing van dampen kan 
kortademigheid veroorzaken. Breng blootgestelde persoon in de frisse lucht. Ga naar 
een arts 

Oogcontact: Kan irritatie van de ogen veroorzaken. Onmiddellijk afspoelen met veel water 
gedurende 15 minuten, waarbij de oogleden geopend moeten blijven. Ga naar een arts 
als irritatie of symptomen blijven bestaan. 
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Huidcontact: Vergiftig bij aanraking met de huid. Direct afspoelen met veel water en zeep. 
Verwijder aangetaste kledingstukken. Ga naar een arts. 

Inslikken: Vergiftig bij opname door de mond. Inslikken irriteert de ademhalingswegen en kan 
schade veroorzaken aan het centrale zenuwstelsel. In geval van inslikken onmiddellijk 
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. BRAKEN NIET OPWEKKEN. 

 

 Sectie 5: Brandbestrijding 

Blussen met CO2, droge chemicalien, schuim 

Brand veroorzaakt giftige en irriterende dampen 

 

Sectie 6: Maatregelen bij vrijkomen 

Zorg voor voldoende ventilatie van werkgebied. Zorg dat het niet in de afwatering terecht komt. 


