
 
Fişă tehnică de securitate 
Nume produs: Aliaj de lipit HS10 Sn60 Pb38 Cu2 
 
1. Informaţii despre produs/producător 
 
Nume produs: Aliaj de lipit HS10 Sn60 Pb38 Cu2 
Informaţii despre producător/distribuitor: Stannol GmbH 
Adresă: Oskarstasse 3-7, D-42283 Wuppertal 
 
2. Compoziţie/informaţii despre părţile componente 
 
Materiale: aliaje din cositor, plumb şi cupru; conţine flux de sudare, răşină max. 3,5% 
(halogen-activat) 
Procent Nr. CAS Simboluri Compoziţie Materiale 
< 38%  7439-92-1     Plumb 
< 60%  7740-31-5     Cositor 
<   2%  7740-50-8     Cupru 
< 3,5%  8050-09-7 Xi  43  Colofoniu 
 
3. Pericole 
 
Nu există pericole de genul celor descrise în directiva privind protecţia contra 
materialelor dăunătoare; citiţi cu atenţie însă pct. 7-15. 
 
4. Măsuri de prim ajutor 
 
Indicaţii generale: 
 
În caz de accidente: pentru a se evita riscurile cauzate de pierderea cunoştinţei 
transportul şi aşezarea persoanei se face în poziţie laterală. Ajutor medical de specialitate. 
Dacă este nevoie respiraţie artificială. 
În caz de inhalare: aer proaspăt, ajutor medical de specialitate dacă este nevoie 
În caz de contact cu pielea: la contactul cu aliajul de lipit spălaţi imediat zona cu apă 
rece. Ajutor medical de specialitate. 
În caz de contact cu ochii: pleoapele se spală imediat cu apă rece. Ajutor medical de 
specialitate. 
În caz de înghiţire: Ajutor medical de specialitate. 
Indicaţii pentru medic: tratament simptomatic. 
 
5. Măsuri în caz de incendiu 
 
Agent de stingere: incendiul se stinge cu materiale extinctoare corespunzătoare. 
Echipament de protecţie special pentru stingerea incendiilor. 
Folosiţi un aparat de respirat independent de aerul de circulaţie. 
 



6. Măsuri de evacuare a deşeurilor 
 
Procedeu de evacuare: conform legislaţiei în vigoare 
 
7. Manevrare şi depozitare 
 
Indicaţii pentru siguranţa manevrării: dacă operaţiile de sudură generează gaze de 
evacuare sunt necesare procedee de evacuare. 
Indicaţii privind spaţiile de depozitare: spaţiile trebuie să fie uscate. 
 
8. Limitarea expunerii şi echipamentul personal de protecţie 
 
Indicaţii suplimentare privind configurarea sistemelor tehnice: Aerisirea trebuie să 
fie bună. Obligatoriu evacuarea gazelor, dacă acestea se produc în timpul sudurii. Dacă 
măsurile nu au efectul scontat, respectiv concentraţia de impurităţi dăunătoare se menţine 
la valori periculoase, trebuie folosit un aparat de respirat. 
Valori limită de urmărit la locul de muncă: Valoare BAT: concentraţia de plumb 
sânge 700µ/l, la femei sub 45 de ani 300 µ/l 
Valori MAK pentru materialele indicate la cap. 2: 
Materiale Nr. CAS ml/m³ (ppm)  mg/m³  Tip 
Plumb  7439-92-1     0,1   MAK (DFG) 
Cositor  7440-31-5    2  MAK (NL) 
Cupru  7440-50-8     1   MAK(DFG) 
Măsuri generale de protecţie şi igienă: Ţineţi cont de măsurile de igienă. Evitaţi 
contactul direct cu ochii, pielea sau hainele. 
Echipament de protecţie personal: 
Protecţia respiraţiei folosiţi filtrul de particule dacă este necesar 
Protecţia mâinilor folosiţi mănuşi dacă este necesar 
Protecţia ochilor folosiţi ochelari de protecţie 
 
9. Caracteristici fizice şi chimice 
 
Imagine: 
Formă  Culoare  Miros 
stabilă  metalic strălucitor fără miros 
 
Punct de inflamabilitate (cc): nespecificat 
Punct de inflamabilitate (oc): nespecificat 
Temperatura de aprindere: nespecificată 
Densitate: 7-9 g/ml 
Punct de fierbere plumb: la 1013 mbar 1730 C° 
Temperatura de topire: la 183-190 °C 
Miros: fără miros mg/m³ 
 
10. Stabilitate şi reactivitate 



Reacţionează puternic cu agenţi oxidanţi puternici; în anumite condiţii poate rezulta oxid 
de plumb. 
 
11. Toxicologie 
 
Toxicitate acută (plumb) 
Tip  valoare  în mg/kg  mod de contaminare  la animale 
LD.LO  160    oral    porumbei 
LD.LO  1000    ip    şobolani 
 
Date toxicologice oameni (plumb) 
Tip  valoare   mod de contaminare  Zona afectată 
TD.LO  450 mg/kg  oral    daune sistem nervos 
TC.LO  0,01 mg/l  inhalare   tulburări digestive 
 
12. Informaţii legate de protecţia mediului 
 
Plumbul şi compuşii plumbului nu sunt biologic degradabili. 
 
13. Indicaţii privind eliminarea deşeurilor 
 
Evacuarea deşeurilor cade în sarcina celui care generează deşeuri. 
Indicaţii privind evacuarea: conform legislaţiei în vigoare 
Produs: reprocesare 
 
14. Indicaţii privind transportul 
Sistem de transport la suprafaţă: mărfuri nepericuloase 
 
15. Norme şi directive 
 
Clasificare conform directivelor europene în materie: nu există substanţe periculoase, în 
măsura în care acestea sunt descrise de legile în vigoare. 
Date tehnice privind calitatea aerului: materiale anorganice cls. III: emisii permise 5 
mg/m³. 
 
16. Alte informaţii 
Informaţiile prezentate în acest manual se bazează pe nivelul actual al cunoaşterii 
ştiinţifice; de aceea ele nu reprezintă o garanţie absolută referitoare la caracteristicile 
acestui produs.  


