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Aliaj de lipit fără plumb HS10 2510, Sn99Cu1, Ø 1,5 mm, 100 g 
Cod: 811084 
 

Fişă tehnică de securitate 
Publicată la: 14.06.2001 
Revizuită la: 26.09.2000 
 
Cap. 1: Denumirea comercială: Aliaj de lipit fără plumb HS10 2510, Sn99Cu1 
Producător/distribuitor:  
 STANNOL Wilh. Paff GmbH & Co KG 
 Oskarstr. 3 – 7, 42283 Wuppertal, Germania 
 
Cap. 2: Compoziţie/Informaţii privind ingredientele 
Caracterizare chimică:  aliaj din: cositor şi cupru max. 3%. Adaos decapant (flux): colofoniu max. 3,5, cu activare pe bază de 

halogen. 
 

Substanţa/preparatul include substanţe periculoase: 
 

Substanţă periculoasă % Marcare  Fraze R  Nr. CAS    
Colofoniu  <3,5 Xi  43  8050-09-7 
Cositor   <95,5     7440-31-5 
Cupru   <3     7440-50-8 

 
Cap. 3: Pericole posibile  
Proprietăţi periculoase ale substanţei/preparatului: nu este un preparat conform normei privind substanţele periculoase, dar  

trebuie respectate punctele 7 – 15.  
 

Cap. 4: Măsuri de prim-ajutor 
Generalităţi 
Inhalare:   aer proaspăt 
Contact cu pielea:  se spală cu apă şi săpun 
Contact cu ochii:   consultaţi un medic. 
Înghiţire:   consultaţi un medic. 

 
Cap. 5: Măsuri de combatere a incendiilor 
Mijloc adecvat pentru stingerea incendiilor:  în caz de incendiu în mediul înconjurător nu există limitări. 
Nu folosiţi: --- 

 
Cap. 6: Măsuri împotriva scurgerilor accidentale 

--- 
 

Cap. 7: Manipularea şi depozitarea 
Măsuri tehnice de protecţie:  este necesară aspirarea dacă se produc vapori (fum) sau praf. Aerisiţi spaţiile de lucru 

conform VGB15.  
 

Alte date: --- 
 

Cap. 8: Limitarea şi controlarea expunerii/Echipament de protecţie personală 
Valoare MAK --- 
Protecţia respiraţiei --- 
Protecţia ochilor --- 
Protecţia mâinilor --- 
Altele --- 
Igiena muncii:  ţineţi cont de măsurile de protecţie uzuale. 

 
Cap. 9: Proprietăţi fizice şi chimice 
Formă: solidă 
Culoare: gri metalic 
Miros: imperceptibil 
Valoare pH (la g/l) (20 °C): nu se aplică 
Modificare a stării: interval topire aliaj cca. 229 – 250 °C 
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Punct de inflamabilitate: nu se aplică °C 
Temperatură de aprindere: nu se aplică °C 
Valori limită explozie: min, max, nu se aplică vol. % 
Vapori sub presiune (20 °C): nu se poate măsura mbari 
Densitate (20 °C): cca. 7 g/cm³ 
Solubilitate în apă: nu se aplică g/l 
Solubilitate în: --- 
Vâscozitate: nu se aplică  

 
Cap. 10: Stabilitate şi reactivitate 
Dezagregare termică:  fără produse periculoase de dezagregare dacă produsul este utilizat în mod corespunzător; nu există 

reacţii periculoase: posibile cu agenţi oxidanţi  
Alte date: --- 

 
Cap. 11: Informaţii toxicologice 
Colofoniul poate avea efect de sensibilizare.  
Contaminare prin contactul cu pielea şi inhalare.  

 
Cap. 12: Informaţii ecotoxicologice 
Compuşi organici volatili 

 
Cap. 13: Informaţii privind eliminarea deşeurilor 
Deşeu metalic 120104 (EAK) 

 
Cap. 14: Informaţii privind transportul 
Nr. UN --- 
Etichetă: --- 
Mărime ambalaj: --- 
Nr. pag.:  --- 
Alte date: --- 
 
Cap. 15: Informaţii de reglementare 
Marcare drept substanţă periculoasă: nu se aplică 
Simbol pericol: --- 
Fraze R ---  
Fraze S --- 
 
Transport aerian --- 
Valoare MAK --- 
Valoare BAT --- 
Valoare TRK --- 
 
Cap. 16: Alte informaţii 
Rapoarte de cercetare DVS vol. 15 
n.a. = nu se aplică 
n.d. = nedeterminat  
 
Aceste informaţii se bazează pe cunoştinţele noastre actuale. Ele nu reprezintă garanţii pentru caracteristicile produsului şi nu 
motivează niciun raport juridic contractual. 
Nu au putut fi incluse toate circumstanţele în care produsele Stannol pot fi utilizate. În cazul combinării cu produse ale altor 
fabricanţi, utilizatorul poartă propria răspundere. Utilizatorul trebuie să verifice adecvarea utilizării în scopul propus şi să 
evalueze condiţiile de siguranţă în cazul combinării cu alte substanţe şi/sau preparate.  

 
 

 
 


