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1. Identifikace látky nebo p�ípravku a výrobce nebo dovozce 
 1.1 Obchodní název p�ípravku: Microprint P2004 No Clean Solder 

Paste 
 

 1.2  Použití: Bezoplachová pájecí pasta  
 1.3 Identifikace dovozce: ELCHEMCo spol. s r.o. 

Místo podnikání nebo sídlo: 
Pražská ul.16, 
102 21  PRAHA 10 

Telefon: 281 017 459 
Fax:        281 017 469 
E-mail: 
elchemco@elchemco.cz 
www.elchemco.cz 

 1.4 Adresa výrobce: Warton Metals Limited 
Grove Mill, Commerce Street 
Haslingden 
Lancashire . BB4 5JT 
ENGLAND 

+44(0)1706 218888 
           221188 

 1.5 Nouzové telefonní �íslo: Adresa:Klinika nemocí z 
povolání 
Toxikologické informa�ní 
st�edisko (TIS) 
Na Bojišti 1, Praha 2, 
PS� 128 08 

non-stop 224 919 293 
               224 915 402 
               224 914 575 

Warton�v systém kódování produkt� p�esn� definuje vlastnosti každé pájecí pasty. 
Nap�.: Microprint P2004 Sn62 90 15-32. “Microprint ” ozna�uje jméno produktu a typ 
tavidla, “Sn62” je slitina p�ítomna v pájecí past�, “90” je nominální obsah kovu v past� ( 
hm.%) a “15-32” je rozsah velikosti pevných �ástic pasty. Velikost �ástic a obsah kovu 
neovliv�ují zdravotní a bezpe�nostní vlastnosti past. 
Vaše platné údaje hledejte na etiket� výrobku! 
2. Informace o složení látky nebo p�ípravku 
 2.1 Chemická charakteristika: 
 2.2 Nebezpe�né látky 
 Jméno �íslo CAS: Klasifikace R-v�ty S-v�ty Koncen. 

[ hm.%] 
Olovo (prach, oh�áté 
páry, kou�) 
Modifikovaná kalafuna 

7439-92-1 
 
* 

T 
 
Xn 

20/22-33-61 
 
42/43 

 Viz tabulka 
slitin níže 
60-70 

�íslo CAS: je prom�nné a závisí na p�esném složení modifikované kalafuny. Klasifika�ní  symbol a R-v�ty jsou 
vyžadovány pouze pro kalafunu (kalafuna �íslo CAS: 8050-09-7) ale WARTON je používá pro všechny modifikované 
kalafuny pokud neexistují data ukazující, že nejsou senzibilizující. 
Prosím použijte tabulku uvedenou níže k ur�ení prvk� p�ítomných ve slitin�. 
T Toxický 
Xn Zdraví škodlivý 
R20/22 Zdraví škodlivý p�i vdechování a p�i požití 
R33 Nebezpe�í kumulativních ú�ink� 
R61 M�že poškodit plod v t�le matky 
R42/43 M�že vyvolat senzibilizaci p�i vdechování a p�i styku s k�ží 
Ozna�ení 
Warton 

Cín (Sn) % Olovo (Pb) % M�� (Cu) % St�íbro (Ag) % Antimon (Sb) % 

Sn63 62.5-63.5 Zbytek - - - 
Sn62 61.5-62.5 Zbytek - 1.8-2.2 - 
Sn96 Zbytek - - 3.5-4.0 - 
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Lead Free TSC 95.5-96,.0 - 0.5-1.0 3.3-4.0 - 
95A Zbytek - - - 4.5-5.5 

3. Údaje o nebezpe�nosti látky nebo p�ípravku 
Kalafuna nebo modifikovaná 
kalafuna 

Tento produkt obsahuje kalafunu nebo modifikovanou 
kalafunu. Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt m�že 
zp�sobit vývoj alergické reakce. Vdechování kou�e dráždí 
dýchací systém. Dlouhodobý nebo opakovaný styk 
s kou�em uvol�ovaným b�hem práce m�že zp�sobit 
zcitliv�ní, které m�že vést k ke vzniku astmatu.  

Olovo Jestliže se olovo absorbuje v t�le t�hotné ženy, m�že 
zp�sobit vznik abnormalit v nervovém systému plodu. 

Rozpoušt�dlo Dráždí o�i, pokožku a dýchací systém. 
4. Pokyny pro první pomoc 
 4.1 P�i nadýchání: Dráždí nos a hrdlo. M�že zp�sobit astmatickou reakci. 

S postiženou osobou jd�te na �erstvý vzduch. V p�ípad� 
jakýchkoliv dýchacích potíží vyhledejte léka�e. 

 4.2 Pokožka: Kalafuna a její deriváty mohou zp�sobit vznik vyrážky. 
Omyjte ruce teplou vodou s mýdlem po práci s produktem. 
Pokud se objeví n�jaké podrážd�ní k�že, vyhledejte léka�e.  

 4.3 O�i: Dráždí a je abrazivní. Okamžit� vypláchn�te velkým 
množstvím vody. Zajist�te, aby o�ní bulvy a prostor pod 
ví�ky byl �ádn� propláchnut. Také zajist�te, aby zne�išt�ná 
voda stékala po tvá�i  pry� z o�í. Vyhledejte léka�e. 

 4.4 P�i požití: Dráždí zažívací trakt. Jestliže je postižený v bezv�domí, 
ale dýchá, položte ho do stabilizované polohy. Pokud 
nedýchá, aplikujte um�lé dýchání nebo mu dejte 
kyslíkovou masku. Jestliže je pacient p�i v�domí, a� si 
n�kolikrát vypláchne ústa vodou, ale nevyvolávejte 
zvracení. Nedávejte mu nic napít, pokud je polykání pro 
n�ho obtížné. 
*Vyhledejte urychlen� léka�skou pomoc. 

5. Opat�ení pro hasební zásah 
 5.1 Vhodná hasiva: Suché chemikálie, oxid uhli�itý, vodní sprcha nebo p�na.  
 5.2 Nevhodná hasiva: Proud vody. 
 5.3 Zvláštní nebezpe�í: Vysoká teplota  m�že produkovat prach t�žkých kov�, 

kou� nebo páry. St�ední teplota zp�sobí vznik dráždivého 
kou�e. 

 5.4 Zvláštní hasební postupy: Požárníci by m�li nosit úplné ochranné obleky a dýchací 
p�ístroje pracující v p�etlaku.  

6. Opat�ení v p�ípad� náhodného úniku 
 6.1 Bezpe�nostní opat�ení pro ochranu osob: Viz sekce 8 
 6.2 Bezpe�nostní opat�ení pro ochranu 
životního prost�edí: 

Viz sekce 13 

 6.3 Doporu�ené metody �išt�ní a zneškodn�ní: Zabra�te kontaktu s k�ží. Zbytky seškrabte a 
vložte do kontejneru s víkem pro další 
zneškodn�ní.  

7. Pokyny pro zacházení a skladování 
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 7.1 Pokyny pro zacházení: Kou� vzniklý p�i práci by m�l být odvád�n 
z prostoru, kde pracuje obsluha. Zajist�te, aby celá 
plocha byla dob�e v�trána. Zabra�te vdechování 
kou�e z tavidla. Po práci si umyjte  ruce teplou 
vodou s mýdlem, zvlášt� p�ed jídlem, pitím a 
kou�ením. 

 7.2 Pokyny pro skladování: Tyto produkty by m�ly být skladovány na 
chladném a suchém míst�. 

8. Kontrola expozice a ochrana osob 
 8.1Expozi�ní limity   
 Název látky Dlouhodobé expozi�ní limity 

 (8 hod TWA) 
Krátkodobé expozi�ní limity (15 
min.) 

 Pyrolízní produkty 
kalafunového tavidla (jako 
formaldehyd) 
 Formaldehyd 
 Olovo* 

0,1 mg/m3 
 
 
0,5 mg/m3   PEL 
0,15 mg/ m3 

0,3 mg/m3   Sen 
 
 
1 mg/m3   NPK-P 
- 

 0,05 mg/ m3 PEL 0,02 mg/ m3   NPK-P 
 PEL P�ípustné expozi�ní 

limity 
NPK-P Nejvyšší p�ípustné 
koncentrace 

 8.2 Osobní ochranné pom�cky 
 Ochrana dýchacích orgán�: Není všeobecn� požadována, pokud je dobré v�trání p�i 

práci. 
 Ochrana o�í: Je doporu�eno nošení bezpe�nostních brýlí. 
 Ochrana k�že: M�ly by být nošeny gumové rukavice a vhodný od�v . 
 Biologické standardy: Pro monitorování obsahu olova v krvi a pro požadavky 

léka�ského dozoru odkazujeme na HSC Approved code 
of Practise supporting the Control of Lead at Work 
Regulations. Zam�stnanci by m�li být pod léka�ským 
dohledem, pokud ohodnocení rizika podle výše 
uvedeného p�edpisu ukazuje , že je pravd�podobná 
expozice významné koncentrace olova nebo jestliže 
závodní nebo ur�ený léka� stanoví, že zam�stnanci mají 
být pod léka�skou kontrolou.  
Žena,která vykonává práci, kde m�že dojít k expozici 
olovem, by m�la ihned oznámit svému zam�stnavateli 
p�ípadné t�hotenství. Závodní léka� rovn�ž by m�l být o 
t�hotenství informován. Podle zákona Management of 
Health & Safety at Work (Amendment) Regulations 
1994 by m�l zam�stnavatel ohodnotit rizika p�i práci u 
t�hotných a kojících žen. 

 Opat�ení p�i projektování: Adekvátní metody odtahu kou�e z pracovišt�, kde je 
tento produkt používán. 
EH40 expozi�ní limity ( publikováno každý rok) 
Sen – ozna�uje materiály, které jsou schopné zp�sobit 
zcitliv�ní dýchacího systému. 

 Reference: *- z dodatku 1 HSC Approved code of Practise 
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supporting the Control of Lead at Work Regulations. 
P�ípady astmatu z povolání zp�sobeného expozicí kou�e 
z kalafuny je možné projednávat podle anglických 
p�edpis�. 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 9.1 Vzhled 
Forma: pasta Barva: Sv�tle/tmav� 

šedá 
Zápach: mírný 

 9.2 Další data 
 Bod varu (rozpoušt�dla) 217 - 218°C 
 Bod vznícení (rozpoušt�dla) 89°C 
 Explosivní/oxidující N/A  neaplikovatelné 
 Viskozita N/D nestanoveno 
 Tenze par N/A 
 Rychlost vypa�ování N/A  neaplikovatelné 
 Ho�lavost N/A  neaplikovatelné 
 pH/koncentrace N/D nestanoveno 
 Bod tání Sn62 - 179°C, Sn63 - 183°C, Sn96 - 221°C, Lead Free 

TSC - 217°C , N/A 95A -236-243 
 Samozápalná teplota N/A  neaplikovatelné 
 Meze výbušnosti N/A  neaplikovatelné 
 Rozpustnost/sm�šovatelnost Nerozpustné ve vod� 
 Obsah t�kavých látek N/A  neaplikovatelné 
 Hustota par N/A  neaplikovatelné 
 Vodivost N/A  neaplikovatelné 
 Specifická hustota - 
Hustota pájecí pasty m�že být ur�ena podle následujícího vzorce SG = 100p/((100-M)*p+M) , kde p je specifická hustota 
slitiny a M je obsah kovu. 

10. Stabilita a reaktivita 
 10.1 Podmínky,kterých je nutno se 
vyvarovat: 

Jestliže je pasta vystavena teplot� nad 500°C, m�že 
být produkován olov�ný prach, kou� nebo páry. 

 10.2 Nevhodné materiály: Pájecí pasta bude reagovat s koncentrovanými 
kyselinami za vzniku jedovatého kou�e NO , který 
se oxiduje na NO2, �ervený plyn s ostrým 
zápachem. Jestliže je osoba vystavena intenzivnímu 
p�sobení t�chto plyn�, pak musí být vyhledána 
okamžit� léka�ská pomoc. Protože p�íznaky mohou 
být po dlouhou dobu zpožd�ny a mohou být 
smrtelné. Pasta m�že reagovat s dalšími silnými 
kyselinami za vzniku vysoce ho�lavého/výbušného 
vodíkového plynu. 
Pájecí pasta bude reagovat se silnými oxida�ními 
�inidly pravd�podobn� velmi bou�liv�. 

11.Toxikologické informace ( toxické efekty vznikající p�i expozici založené na 
experimentálních nebo neexperimentálních datech) 
  Vdechnutí: Hlavní zp�sob, kterým kou� ovliv�uje organismus, za 



 

B E Z P E � N O S T N Í   L I S T 
Datum vydání: 8/99  Strana 5 z 7 
Datum revize: 3.2.2004   
Název výrobku:  Microprint P2004 No Clean Solder Paste 

 

p�edpokladu, že teplota pájení je pod 500°C, by m�lo být  
množství olova v kou�i zanedbatelné. 

  O�i: Dýmy z tavidla mohou dráždit o�i. Pasta je jak dráždivá tak 
abrazivní. 

  K�že: Kalafuna a její deriváty mohou zp�sobit kožní reakci. 
Absorpce olova pokožkou není významná. 

  Požití: 
 
 
  Akutn� jedovatý: tavidlo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normáln� není považován za pr�myslov� nebezpe�ný, ale 
olovo m�že být p�eneseno z k�že na jídlo, cigarety apod., 
pokud není vysoký standard osobní hygieny. 
Dým z tavidla vzniklý p�i pájení m�že dráždit nos a hrdlo. 
U lidí, kte�í jsou citliví na kou� z kalafuny, m�že zp�sobit 
p�íznaky astmatu, strnulost šíje, dýchavi�nost a p�íznaky 
jako u ch�ipky nebo rýmu, zán�t spojivek ( tekoucí nebo 
ucpaný nos a vodové nebo pálivé o�i typické pro sennou 
rýmu). Kalafuna m�že také zp�sobit zcitliv�ní k�že vedoucí 
k zán�tu k�že. Pamatujte, že osoby, které jsou citlivé na 
kalafunu , mohou reagovat na modifikovanou kalafunu a 
obrácen�. 

  Akutní toxicita: olovo Olovo m�že zp�sobovat slabost, zvracení, ztrátu chuti, 
k�e�e, ztuhnutí 

  Chronická toxicita: Dlouhodobá nebo opakovaná expozice dýmu z tavidla m�že 
zp�sobit u n�kterých osob vznik alergické reakce  (stanou se 
citlivý). Olovo m�že zp�sobit slabost, nespavost, 
hypertenzi, bolesti hlavy a bolesti kloub�. Dlouhodobá 
expozice olovu m�že zp�sobit poškození krvetvorby, 
nervového, mo�ového a reproduk�ního systému. Olovo je 
klasifikováno jako 2B karcinogen podle IARC (1987). 
D�kazy karcinogenity jsou posta�ující u zví�at, ale ne u lidí. 

  Reproduk�ní toxicita: Placenta nep�edstavuje žádnou barieru pro p�enos olova 
z krevního �e�išt� matky do krve plodu. 

  LD50 ( Krysa oráln�): Modifikovaná kalafuna v�tší než 2500 mg/kg 
12. Ekologické informace 
 (Možné ú�inky na životní prost�edí / 
vodní toxicita): 

Olovo se nerozkládá a p�etrvává v životním 
prost�edí. Olovo je nerozpustné ve vod� a není 
napadáváno v�tšinou anorganických kyselin a 
zásad. Z t�chto d�vod� se �asto v malých množství 
ukládá na skládky, nedoporu�uje se to. 
(Viz.sekce 13 ) 

13. Informace o zneškod�ování 
 (Bezpe�né zneškodn�ní produktu, jeho 
zbytku a balící materiál): 

Odpadní pájecí pasta by m�la být dána do 
kovových plechovek a vrácena Wartonu 
k zneškodn�ní. Zneškod�ujte v souladu s 
místními a národními vyhláškami a zákony. 
V Anglii je to Control of Pollution Act 1974, 
Environmental Protection Act 1990 a p�íslušné 
p�edpisy. Viz také sekce 7 a 8. 

 Odevzdejte tento materiál a jeho obal ve 
sb�rném míst� nebezpe�ných odpad�. 
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14. Informace pro p�epravu 
 Tento produkt není klasifikován jako nebezpe�ný pro dopravu. 
15. Informace o právních p�edpisech 
 15.1 Informace pro  ozna�ování: 
 Ozna�ení nebezpe�í: Xn Zdraví škodlivý  
 Obsahuje: Modifikovaná kalafuna 
 R-v�ty R42/43 M�že vyvolat senzibilizaci p�i vdechování a p�i styku s k�ží 
 S-v�ty S2 Uchovávejte mimo dosah d�tí 

S23 Nevdechujte dýmy 
S24 Zamezte styku s k�ží 
S37 Používejte vhodné ochranné rukavice 
S46 P�i požití okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc a ukažte tento 
obal nebo ozna�ení 

16. Další informace 
Doporu�ené užití a omezení: Používejte pouze v souladu s návodem. 
Reference: Sestaveno v souladu CHIP 2 Regulations 1994 

HSE Approved Code of Practise, document L62. 
Nebezpe�né látky Directive 57/548/EEC ve zn�ní dodatku 
Directive 92/32/EEC. 
Nebezpe�né p�ípravky Directive 88/379/EE ve zn�ní dodatku 
Directive 90/492/EEC. 
Lead at Work Directive 82.605/EEC 
The Health & Safety at Work Act 1974 
The Control of Lead at Work Regulations 1980 
The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 
1994 
The Management of Health and Safety at Work Regulations 
1992 
The Management of Health and Safety at Work (Amendment) 
Regulations 1994  
HS (G) 37: An Introduction to Local Exhaust Ventilation. 
HS (G) 53: Respiratory Protective Equipment – A practical 
guide for users 
HS (G) 65: Successful Health & Safety Management’s 
HS }G] 97: A Step  by step Guide to the Coshh Regulations. 
EH26: Occupational Skin Diseases: health and safety 
Precautions. 
EH40: Occupational exposure limits. Revised annually. 
MS24: Health Surveillance of Occupational Skin Disease 
MS25: Medical aspects of occupational asthma. 
IND (G) 95 (L) Respiratory Sensitises: A Guide For 
Employers. 
Health surveillance under COSHH: Guidance for employers 
Approved Code of Practise – Management of Health & 
Safety at Work. 
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Zákon �. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických p�ípravcích (ve zn�ní zákona �. 
186/2004 Sb.) 
Zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech 
Zákon �. 477/2001 Sb. o obalech 
Vyhláška �. 232/2004 Sb. kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona o chemických 
látkách a chemických p�ípravcích   
Na�ízení vlády �. 178/2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� p�i 
práci a další. 
Sd�lení Ministerstva zahrani�ních v�cí 6/2002 Sb.m.s. Evropské dohody o mezinárodní 
silni�ní p�eprav� nebezpe�ných v�cí (ADR) 
Vyhláška 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
ostatních stacionárních zdroj� zne�iš�ování ovzduší emitujících t�kavé organické látky z 
proces� aplikujících organická rozpoušt�dla a  ze skladování a distribuce benzinu. 
17. Revize 
Datum revize/ Iniciály: 07/02/VHM 
Nahrazuje: Všechny p�edchozí bezpe�nostní listy. 
Legenda: N/A = nepoužitelný nebo nebylo k dispozici 

v dob� tisku 
N/D = nebylo stanoveno nebo není stanovitelné 
Est. = odhad 

 Informace a doporu�ení v tomto bezpe�nostním listu se vztahují k tomuto specifickému 
materiálu a nejsou platné pro tento materiál použitý v kombinaci s jakýmkoliv jiným 
materiálem nebo v jiném procesu. Informace se poskytují v dobré ví�e a p�edstavují nejlepší 
stupe� znalostí Warton Metals Ltd. a v��í se, že jsou p�esné a spolehlivé v dob� p�ípravy. Nic 
zde nem�že být považováno jako garance p�ímá nebo nep�ímá. Je na zodpov�dnosti uživatele 
stanovit aplikovatelnost t�chto informací nebo vhodnost produktu pro jeho specifický ú�el. 
 
 


