TOPCHEM ®

LUT MOSIĘŻNY LM
Data opracowania karty: 2009-04-15
Data aktualizacji : 2017-11-03

KARTA CHARAKTERYSTYKI
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w
zakresie chemikaliów(REACH)

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUSTANCJI/MIESZANINY I
IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
_______________________________________________________________________________________________
1.1 Identyfikator produktu

Luty mosiężne LM
Kod

DIN 8513

EN 1044

AWS A5. 8-04

Cu60Zn

L-CuZn40

CU 301

-

Cu59ZnSn

L-CuZn39Sn

CU 302

RBCuZn-A

Cu59ZnSnMn

-

CU 306

-

Cu59ZnAg

-

-

-

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Spoiwo do twardego lutowania aparatury i rurociągów wykonanych ze stali, żeliwa,
mosiądzów. Temperatura topnienia ok. 875-895o C.
Zastosowania odradzane: nie określono.
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Zakład Chemii Technicznej TOPCHEM
ul. Barytowa 12
25-756 Kielce
Tel.: +48 41 3454747 lub 601 439 104
e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: topchem@topchem.com.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 7:00 – 15:00): 112 lub 998
Data aktualizacji: 2017-11-03

_______________________________________________________________________________________________

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
_______________________________________________________________________________________________
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.
Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla człowieka i środowiska.
2.2 Elementy oznakowania:
Symbole zagrożenia i znaki ostrzegawcze: brak
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: brak.
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: brak
Składniki niebezpieczne: cynk
2.3 Inne zagrożenia:
Wdychanie dymów i par wydzielających się podczas stosowania produktu może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
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Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

______________________________________________________________________________________________

SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH
_______________________________________________________________________________________________
Mieszanina zawierająca:
Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem
(WE) nr 1272/2008
Identyfikatory
Nazwa substancji

%
CAS

Klasy zagrożenia i
kody kategorii

Cynk

7440-66-6

40-41%

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

Kody
zwrotów
wskazujących
rodzaj
zagrożenia
H400
H410

TYP

(A)

Nr WE: 232-175-3
Nr indeksowy:030-001-01-9
Typ:
(A) Składnik , (B) Zanieczyszczenie, (C) Stabilizator
Produkt w postaci stopu metali.
W skład wchodzą: miedź CAS 7440-50-8 koncentracja 59-60 %, cynk nr CAS 7440-66-6 koncentracja 40-41 %, srebro nr CAS
7440-22-4 koncentracja do 1 %, cyna nr CAS 7440-31-5 koncentracja do 1 %, krzem nr CAS 7440-21-3 koncentracja do 0,5 %.

______________________________________________________________________________________________

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
______________________________________________________________________________________________
4.1 Opis środków pierwszej pomocy
Uwagi ogólne:
Podane poniżej sposoby postępowania dotyczą narażenia na działanie pyłu i dymów powstających w trakcie stosowania produktu.
Produkt w postaci stałej nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.
Inhalacja nadmiernej ilości tlenków cynku i dymów tlenku miedzi może spowodować wystąpienie gorączki. Objawy są podobne
do objawów grypy i mogą pojawić się po upływie 10 godzin od momentu narażenia.
W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, w razie braku szybkiej poprawy
zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku połknięcia: nie dotyczy
W przypadku kontaktu ze skórą: nie dotyczy
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:
Układ oddechowy. Inhalacja nadmiernej ilości tlenków cynku i dymów tlenku miedzi może spowodować wystąpienie gorączki.
Objawy są podobne do objawów grypy i mogą pojawić się po upływie 10 godzin od momentu narażenia. Zwykle ustępują po 24
godzinach. Może wystąpić zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, obrzęk lub chemiczne zapalenie płuc, zaburzenia rytmu pracy
serca, krwioplucie, zaburzenia zachowania (depresja, apatia lub euforia), w skrajnych przypadkach utrata przytomności.
Kontakt z oczami. Przy bezpośrednim narażeniu na działanie dymów może powodować podrażnienia.
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania
z poszkodowanym:
Decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

_______________________________________________________________________________________________

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
_______________________________________________________________________________________________
5.1 Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze: adekwatne do płonącego otoczenia
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Niewłaściwe środki gaśnicze: brak
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: brak
5.3 Informacje dla straży pożarnej: stopy nie są palne
_________________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
ŚRODOWISKA
_______________________________________________________________________________________________
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych : nie dotyczy.
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: nie dotyczy
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
nie dotyczy
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty.
Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty.
________________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I
MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
_______________________________________________________________________________________________
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Stosować tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikać kontaktu oparów z oczami. Unikać wdychania par
produktu i oparów powstających podczas stosowania. Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny: nie spożywać
pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności:
Przechowywać w prawidłowo oznakowanym zamkniętym oryginalnym opakowaniu.
7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: Lut miedziowo - cynkowy (wyłącznie do użytku profesjonalnego)
w postaci prętów i drutu.
____________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
_______________________________________________________________________________________________
8.1 Parametry dotyczące kontroli
NDS
Nazwa / rodzaj związku

NDSCh
mg/m3

Tlenek cynku – w przeliczaniu na Zn - dymy
Nikiel i jego związki z wyjątkiem tetra karbonylku
niklu - w przeliczeniu na Ni
Miedź i jej związki –
w przeliczeniu na Cu - dymy tlenków
Srebro – dymy i pyły

5

10

0,25

-

0,05

-

0,05

-

8.2 Kontrola narażenia:
Wentylacja jest niezbędna podczas operowania stopionym produktem (lutowanie). Wentylacja ogólna i/lub wyciąg miejscowy
są zalecane w celu utrzymania stężenia par w powietrzu poniżej określonych limitów. Preferowany jest wyciąg miejscowy,
ponieważ umożliwia kontrolę emisji u źródła i zapobiega rozprzestrzenianiu się na cały obszar pracy.
Środki ochrony indywidualnej powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby wykluczały zagrożenie i inne niedogodności
w przewidywanych warunkach użytkowania, chroniąc przed chemikaliami.
Środki ochrony indywidualnej:
Ochrona dróg oddechowych: Unikać wdychania par produktu. Stosować indywidualną ochronę dróg oddechowych. W
przypadku ryzyka wdychania ewentualnych stężonych par, pyłów, nałożyć maskę oddechową z pochłaniaczem par
skompletowaną z filtrem ABEK2P3 (zgodnie z normą EN 141).
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Ochrona oczu: stosować okulary ochronne lub maskę zabezpieczającą twarz (zgodne z normą EN 166).
Ochrona rąk: Wybór odpowiednich rękawic nie zależy jedynie od materiału, ale też od marki i jakości wynikających z różnic
producentów. Odporność materiału, z którego wykonane są rękawice może być określona po przeprowadzeniu testów.
Dokładny czas zniszczenia rękawic musi być ustalony przez producenta.
Ochrona ciała: odzież robocza.
Środki ochronne i higieny:
Wymyć dokładnie ręce po pracy z produktem, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz korzystaniem z toalety.
Kontrola narażenia środowiska: nie dotyczy.
________________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
_______________________________________________________________________________________________
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Wygląd:
Zapach:
pH:
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Temperatura zapłonu:
Górna/ dolna granica wybuchowości:
Prężność par:
Gęstość:
Rozpuszczalność:
Współczynnik podziału n-oktanol/woda:
Temperatura samozapłonu:
Temperatura rozkładu:
Lepkość dynamiczna:
Właściwości wybuchowe:
Właściwości utleniające:
9.2 Inne informacje: brak

ciało stałe, kolor złocisty
bez zapachu
nie dotyczy
860 – 895 °C
brak danych
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
ok. 8,4 g/cm3
nierozpuszczalny w wodzie
brak danych
nie dotyczy
brak danych
brak danych
nie posiada
nie posiada

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
_______________________________________________________________________________________________
10.1 Reaktywność:
Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach użytkowania i magazynowania.
10.2 Stabilność chemiczna:
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:
Brak.
10.4 Warunki, których należy unikać:
Nie określono.
10.5 Materiały niezgodne :
Brak
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:
W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania nie następuje niebezpieczny rozkład produktu.

_______________________________________________________________________________________________

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
_______________________________________________________________________________________________
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra: brak danych.
Działanie żrące / drażniące na skórę: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie uczulające: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
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Działanie mutagenne: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie rakotwórcze: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie szkodliwe na rozrodczość: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są
spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzalne: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są
spełnione.
Zagrożenie spowodowane aspiracją: brak.
Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia:
Kontakt ze skórą: narażenie na działanie par powstających w czasie stosowania produktu może powodować podrażnienia
Kontakt z oczami: narażenie na działanie par powstających w czasie stosowania produktu może powodować podrażnienia.
Układ oddechowy: wdychanie stężonych par powstających w czasie pracy z produktem może wywołać gorączkę metaliczną o
objawach grypopodobnych występujących nawet po upływie 10 godzin (zwykle ustępujących po 24 godzinach), w ekstremalnych
przypadkach wdychanie może spowodować: zapalenie i obrzęk krtani i oskrzeli, chemiczne zapalenie i obrzęk płuc, zwiększenie
lub zmniejszenie rytmu serca, nadmierne wydzielanie śliny lub plwociny krwi, utratę przytomności, zaburzenia zachowania
(depresja lub euforia). Może powodować podrażnienia błon śluzowych nosa, gardła i dalszych odcinków układu oddechowego.
Przewód pokarmowy: spożycie może powodować ostra lub przewlekłe zatrucia z takimi objawami jak brak apetytu, utrata masy
ciała, niedokrwistość osłabianie.
_________________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
_______________________________________________________________________________________________
12.1 Toksyczność
Brak danych.
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Brak danych.
12.3 Zdolność do bioakumulacji
Brak danych.
12.4 Mobilność w glebie
Brak danych
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Szczegółowe badania nad działaniem mieszaniny na środowisko nie były prowadzone. Mieszanina nie zawiera składników
sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska.
________________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
_______________________________________________________________________________________________
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie unieszkodliwiania substancji niebezpiecznych.
Odzysk/recykling/likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kody odpadów:
12 01 13 – Odpady spawalnicze
15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury

_______________________________________________________________________________________________

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
_______________________________________________________________________________________________
14.1 Numer UN: nie jest przedmiotem przepisów transportowych
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy.
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: Nie dotyczy.
14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy.
14.5 Zagrożenia dla środowiska: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: Nie dotyczy.
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nie dotyczy.
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_______________________________________________________________________________________________

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
_______________________________________________________________________________________________
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 nr 63 poz. 322 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancjiniebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz.U.12. poz. 445)
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L 136 z 29.5.2007 z późn. zm.)
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w
zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.Urz. L 133 z 31.05.2010)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z późn. zmianami)
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. z późn zmianami, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
z późn. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków
ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332; z 1997 r. Nr 60, poz.375; z 1998 r. Nr 159,
poz.1057; z 2001 r. Nr 37, poz. 451; Nr 128, poz. 1405)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz.1275)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z
2012 r. poz. 908.)
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych sporządzona w Genewie dnia
30 września 1957 roku wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczpospolitej Polskiej,
ogłoszonymi we właściwy sposób .
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 227, poz. 1367).
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Brak oceny oceny bezpieczeństwa chemicznego.
________________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE
_______________________________________________________________________________________________
Klasyfikacja mieszaniny została przeprowadzona w oparciu u metodę kalkulacyjną i właściwości fizykochemiczne zgodnie z
Rozporządzeniem (WE) 1272/2008.
Zwroty H:
Pełny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Wykaz skrótów i akronimów:
CAS - Chemical Abstracts Service
DNEL - pochodny poziom niepowodujący zmian
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EINECS - Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
ELINCS - Europejski Wykaz Zgłoszonych Substancji Chemicznych
LC50 (EC50) - dawka (stężenie) śmiertelna dla 50% populacji badawczej
NDS - najwyższe dopuszczalne stężenie
NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
DSP - najwyższe dopuszczalne pułapowe
PBT - substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna
PNEC - przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku
vPvB - bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczą wyłącznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte
w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu. Ponieważ warunki magazynowania,
transportu i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy
przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrożeń w miejscu
pracy.
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