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The Dow Chemical Company препоръчва и очаква от Вас да прочетете и разберете изцяло 
Информациония лист за безопасност на продукта, тъй като документът съдържа важна 
информация. Очакваме да спазите мерките за безопасност, указани в документа, освен в 
случай че конкретните за Вас условия на употреба не изискват други подходящи методи или 
действия. 

1. Идентификация на веществото/препарата и на 
компанията/производител 
Наименование на продукта 

GREAT STUFF(TM) Pro Gun Cleaner EU N 
 
 
Употреба на веществото/препарата  
Средство за почистване   
 
ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ФИРМАТА 
The Dow Chemical Company 
2030 Willard H. Dow Center 
48674  Midland, MI 
USA 
 
Информационен номер на клиента: 800-258-2436 
За въпроси свързани с настоящата Информационен лист за безопасност, моля пишете на 
адрес: SDSQuestion@dow.com 
 
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
Денонощна връзка за  аварийни ситуации 989-636-4400 
Свържете се с Аварийно Обслужване на: 00 359 2946 1606 
 

2. Установени вредности 
 
Силно запалим. 
Дразни очите. 
При многократно излагане на въздействие може да се получи изсушаване или напукване на 
кожата. 
Пбрите могат да причинят сънливост и виене на свят. 
 
 
 
 
 
 

 

Информационен лист за безопасност 
The Dow Chemical Company 

 

3. Състав/информация за компонентите 
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Компонент Количество Класифициране CAS # ЕО-номер 
2-пропанол; 
изопропилов алкохол; 
изопропанoл 

>= 20,0 - <= 30,0 % F: R11; Xi: R36; R67 67-63-0 200-661-7 

ацетон; 2-пропанон; 
пропанон 

>= 40,0 - <= 50,0 % F: R11; Xi: R36; R66; 
R67 

67-64-1 200-662-2 

Изобутан >= 10,0 - <= 20,0 % F+: R12 75-28-5 200-857-2 
пропан >= 1,0 - <= 10,0 % F+: R12 74-98-6 200-827-9 
Вижте Раздел 16 за пълния текст на R-фразите. 

4. Мерки за първа помощ 
 
Контакт с очите: Промийте незабавно и продължително с течаща вода в продължение най-
малко на 15 минути. Консултирайте се с медицинско лице.  На работното място да се осигури 
подходящо съоръжение за промиване на очите при спешни случаи.   
Контакт с кожата: Измийте под течаща вода или душ.   
Вдишване: Пренесете пострадалия на свеж въздух.  Ако не диша, приложете изкуствено 
дишане.  Ако дишането е затруднено,  да се подаде кислород от квалифициран персонал.  
Извикайте лекар, или транспортирайте пострадалия до медицински пункт.   
Поглъщане: Не предизвиквайте повръщане. Незабавно повикайте лекар и/или 
транспортирайте до заведение за неотложна медицинска помощ.   
Бележка към лекаря: Да се поддържа адекватно вентилиране и снабдяване на пациента с 
кислород.  Може да е полезна хемодиализа, ако пациентът е погълнал значително количество и 
показва признаци на интоксикация.  За пациенти с устойчиво ниско кръвно налягане или кома, 
нереагиращи на стандартно лечение (нива на изопропанол >400 - 500 мг/дл)да се прецени 
възможността за хемодиализа. (Goldfrank 1998, King et al, 1970).  При извършване на промивки 
трябва да предвидите ендотрахеален и/или озофагеален контрол. Решението дали да се 
изпразни стомаха трябва да се вземе след като се прецени опасността от вдишване в белите 
дробове спрямо токсичността.  Решението дали да се предизвика повръщане или не трябва да 
се вземе от лекуващ лекар.  Излагането на въздействието може да повиши "миокардиалната 
възбудимост". Без абсолютна необходимост не прилагайте лекарствени средства със 
симпатомиметрично действие.  Няма специфичен антидот.  Поддържащи грижи. Лечението се 
основава на преценката на лекаря в зависимост от реакцията на пациента.   
Медицински условия, влошени поради експозиция: Контактът с кожата може да задълбочи 
съществуващи дерматити.   
Аварийна защита на персонала: Екипът за оказване на първа помощ трябва да обърне 
внимание на мерките за лична безопасност, и да носи препоръчителното предпазно облекло 
(химически устойчиви ръкавици, защита срещу пръски).  При вероятност за излагане на вредно 
въздействие, вижте Раздел 8 за специфична екипировка за лична защита.   
 

5. Мерки при пожар 
 
Пожарогасителни средства: Водна мъгла или фин спрей.  Сух химикал.  Пожарогасители с 
въглероден диоксид.  Пяна.  Не използвайте директно насочена водна струя.  Права или 
директна водна струя може да не даде резултат при гасене на пожара.  За предпочитане са 
алкохолоустойчиви пенообразуващи препарати (ATC тип), ако ги има. Могат да подействат и 
синтетични пенообразуващи препарати с общо предназначение (включително AFFF)или 
белтъчни пени, но с много по-ниска ефективност.   
Мерки при пожар: Отстранете хората. Изолирайте района на пожара и не допускайте ненужно 
влизане в него.  Водата може да е неефикасна за потушаване на пожара.  Използвайте водна 
пръскачка за охлаждане на изложените на огъня съдове и засегнатата от пожара зона до 
пълното потушаване на пожара и преминаване на опасността от възобновяване.  Незабавно 
изтеглете целия персонал от зоната в случай на засилващ се звук от изпускателния уред за 
безопасност или обезцветяване на контейнера.  Не използвайте пряка водна струя. Може да 
доведе до разпръсване на огъня.  Елиминирайте източници на възпламеняване.  Контейнерът 



Наименование на продукта: GREAT STUFF(TM) Pro Gun 
Cleaner EU N 

Дата на инспекция: 
2010/07/13 

 

 Страница 3 на 10 
 

да се изнесе от участъка на пожара, ако това е възможно без да възникне опасност за 
огнебореца.  Предупреждение - възможност за обратно запалване.   
Специално защитно оборудване за пожарникари: Носете автономен дихателен апарат с 
въздух под налягане, и защитно пожарникарско облекло (включително пожарникарска каска, 
куртка, панталони, обувки и ръкавици).  При пожарогасителни операции избягвайте контакт с 
материала. При вероятност за контакт с продукта, сменете облеклото с пълно защитно 
пожарогасително облекло, устойчиво на химикали, с автономен дихателен апарат. Ако няма 
налично такова, носете облекло, устойчиво на химикали с автономен дихателен апарат, като 
борбата с огъня да се води от дистанция.  Защитните средства за почистване в периода след 
пожара (или без пожар) са описани в съответните раздели на тази Спецификация за 
безопасност (SDS).   
Необичайни опасни вещества  предизвикващи пожар и експлозия: Съдържа горим газ - 
носител. При излагане на огън аерозолните опаковки могат да се разкъсат и да се превърнат в 
горящи гранати. Освобождаването на горим газ - носител може да ги превърне в огнени комети.  
Възпламенимите смеси на този продукт могат лесно да се запалят дори от разряд на статично 
електричество.  Бързо се изпарява при стайна температура.   
Опасни продукти на горене: По време на пожара в дима може да се съдържат количества от 
изходния материал, както и неидентифицирани токсични и/или дразнещи съставки.  Опасните 
продукти от горенето могат да включват, освен другото:  Въглероден оксид.  Въглероден 
диоксид.   

6. Мерки при случайно изтичане 
Мерки за предприемане при изтичане или разливане на материал: По възможност, 
съберете разлетия материал.  Абсорбира се с материали, като например:  Замърсяване  Пясък.  
Дървени стърготини.  Съберете в подходящи и правилно означени съдове.  Промийте 
разливите на обекта с вода.  При наличност, използвайте пяна за потушаване или 
ограничаване.  За допълнителна информация виж Раздел 13, "Предпазни мерки при 
унищожаване".   
предпазни мерки: Изолирайте зоната.  Персоналът, който не е нужен и няма подходяща 
защита, не трябва да бъде допускан в зоната.  При влага може да направи повърхностите много 
хлъзгави.  За допълнителни предпазни мерки направете справка с Раздел 7, Манипулиране и 
съхранение.  Не допускайте персонал в ограничени или лошо проветряеми зони.  Пазете посока 
срещу вятъра от разлива.  Проветрете помещението, където е станало изтичането или 
разливането.  Преди навлизане в зоната, да се спазят процедурите за навлизане в ограничено 
пространство  Отстранете всички източници на запалване в близост до разлив или до 
освободена пара, за да избегнете пожар или експлозия.  Опасност от експлозия на пбрите, 
пазете от попадане в канализацията.  Избягвайте контакт с течност и пбри.   
Мерки за защита на околната среда: Да се предотврати попадане в почвата, канавки, 
канализация, водни пътища и/или подземни води. Виж Раздел 12, Екологична информация.   
 

7. Манипулиране и съхранение 
 
Манипулиране  
Общи указания за работа: Избягвайте контакт с очите.  Измийте старателно след 
манипулация.  Дръжте контейнера затворен.  Този материал е хигроскопичен в природата.  Да 
не се поглъща.  Използвайте само при достатъчна вентилация.  Избягвайте вдишването на 
пари.  Забранено е пушенето, открит пламък или източници на запалване в зоната за работа и 
съхранение.  Съдържание под налягане. Не пробивайте или изгаряйте контейнера.  В 
зависимост от типа на операцията, може да е необходимо да използвате безискрово или 
взривобезопасно оборудване.  Не влизайте в ограничени пространства, ако те не са подходящо 
проветрявани.  Виж Раздел 8, Контрол на въздействието /Лична защита.   
Други предпазни мерки: Разлив от тези органични материали върху нагорещена влакнеста 
изолация може да доведе до понижаване на температурата на самовъзпламеняване, като е 
възможно това да причини спонтанно самозапалване.   
 
Съхранение  



Наименование на продукта: GREAT STUFF(TM) Pro Gun 
Cleaner EU N 

Дата на инспекция: 
2010/07/13 

 

 Страница 4 на 10 
 

Предпазвайте от атмосферна влага.  Съхранявайте в сухо място.  Избягвайте продължително 
излагане на топлина и въздух.   

 

8. Контрол на въздействието/лични защитни средства 
Допустими граници на излагане на въздействие 
Компонент  Списък Вид  Стойност  
|

 2-пропанол; изопропилов 
алкохол; изопропанoл 

БГ OEL TWA   980,0 mg/m3      

 БГ OEL ієёІ   1.225,0 mg/m3      
 ACGIH TWA   200 ppm      
 ACGIH STEL   400 ppm      
|

 ацетон; 2-пропанон; 
пропанон 

ACGIH TWA   500 ppm   BEI   

 ACGIH STEL   750 ppm   BEI   
 EU IOELV TWA   1.210 mg/m3  500 ppm      
 БГ OEL TWA   600 mg/m3      
 БГ OEL ієёІ   1.400 mg/m3      
|

 Изобутан ACGIH TWA   1.000 ppm      
|

 пропан ACGIH TWA   1.000 ppm      
 БГ OEL TWA  като 

пропан 
1.800,0 mg/m3      

 
BEI-системата за обозначаване, дадена след указанията относно излагане на вредни 
въздействия, препраща към насочваща величина за оценка на резултати от биологичен 
контрол, като индикатор за поглъщането на дадено вещество при всички начини на излагане на 
вредно въздействие. 
 
 
Лични предпазни мерки: 
Защита на очите/лицето: Използвайте химически очила.  Химическите предпазни очила 
трябва да отговарят на EN 166 или на еквивалентен стандарт.  Ако въздействието на парите 
дразни очите, използвайте респиратор с маска, покриваща цялото лице.   
Защита на кожата: Носете чисто работно облекло с дълги ръкави, покриващо цялото тяло.   

Защита на ръцете: При продължителни или чести контакти използвайте ръкавици, 
непропускливи за този материал.  Многократно въздействие в малки количества може 
да доведе до абсорбция на опасни количества.  Примери за препоръчителни материали 
за предпазни ръкавици:  Бутилов каучук.  Естествен каучук.  Неопрен.  Полиетилен.  
Етил винил алкохол ламинат ("EVAL").  Примерите за приемливи бариерни материали 
за защитни ръкавици включват:  Хлорполиетилен.  Нитри-/бутадиен-каучук.  
Поливинилалкохол.  PVC.  При продължителен или често повтарящ се контакт се 
препоръчват ръкавици с клас на защита 3 или по-висок (време за проникване по-дълго 
от 60 минути, в съответствие с EN 374).  ВНИМАНИЕ: При избор на специална ръкавица 
за конкретно приложение и продължителност на употреба на работното място,  трябва 
да се вземат под внимание и съответните фактори като, но и не само, следните: друг 
химикал, с който евентуално се работи, физически изисквания (защита от 
срязване/пробиване,  сръчност при боравене, термо-защита), евентуални реакции на 
тялото към материала, от който е изработена ръкавицата, както и 
инструкциите/спесификациите, указани от доставчика на ръкавицата.   

Дихателна защита: При наличието на потенциална възможност за надвишаване на 
препоръчителните или указаните граници за излагане на вредно въздействие, трябва да се 
използва дихателна защита.  При отсъствие на препоръчителни или указани граници за 
излагане на вредно въздействие, използвайте подходящ за целта респиратор.  Когато е 
необходима респираторна защита, използвайте одобрен за целта самостоятелен дихателен 
апарат с положително налягане, или въздухопровод с положително налягане с подаване на 
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въздух от самостоятелен източник.  В аварийни условия използвайте автономен дихателен 
апарат.  В затворени или лошо вентилирани помещения използвайте одобрен дихателен 
апарат с подаване на въздух под налягане.     
Поглъщане: Да се избягва поглъщане, дори на минимални количества, да не се консумира или 
съхранява храна или тютюневи изделия в работния участък, преди пушене или хранене, лицето 
и ръцете да се измият.   
 
Технически средства за контрол 
Вентилация: Приложете технически контролни средства за поддържане на нивото под 
изискваната или указаната граница за излагане на вредно въздействие .  Ако не съществуват 
изисквания или указания за  крайни стойности на излагане на вредно въздействие, използвайте 
продукта само в затворени системи или с локална засмукваща вентилационна  система.  
Вентилационните системи трябва да бъдат проектирани така, че да отвеждат въздуха далеч от 
източника на пара/генериране на аерозолно образувание, както и далеч от хората, работещи на 
това място.  В места с недостатъчна вентилация може да се създаде смъртоносна 
концентрация.   

9. Физически и химически свойства 
 
Физическо състояние Течен 
Цвят Безцветен 
Мирис: Типичен, характерен 
Граница на миризма  Няма данни от изпитвания 
Температура на 
възпламеняване - 
Затворена капачка 

-20 C Затворена капачка Ацетон 

Запалимост: (твърд, газ) не се отнася за течности     
Допустими стойности на 
възпламеняване във 
въздуха 

долен: 1,4 %(V) доставчик     

 горен: 13 %(V) доставчик     
Температура на 
самозапалване 

> 230 C доставчик   

Налягане на парата 2,500 - 2,900 hPa доставчик       
Точка на кипене (760 
mmHg) 

56,2 CАцетон.    

Плътност на парата  
(въздух = 1) 

Няма данни от изпитвания 

Специфично тегло (H2O = 
1) 

0,74 - 0,76 доставчик       

Точка на замръзване Няма данни от изпитвания 
Точка на топене Няма данни от изпитвания 
Разтворимост във вода 
(според теглото) 

частично разтворимо 

pH Неприложим 
Температура на разлагане Няма данни от изпитвания 
Коефициент на 
разпределение, n-
octanol/вода (log Pow) 

Няма налична информация за този продукт. Вижте Раздел 12 за 
данни за отделните компоненти. 

Скорост на 
парообразуване 
(бутилацетат = 1) 

Няма данни от изпитвания 

Кинематичен вискозитет Няма данни от изпитвания 
 

10. Стабилност и реактивност 
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Устойчивост / неустойчивост 
Стабилен при препоръчваните условия за съхранение. Виж раздел 7 "Съхранение".   
Условия, които трябва да избягвате: Да се избягват температури над 50 C.  Завишени 
температури могат да доведат до пробиване и/или спукване на контейнера.  Избягвайте 
разряди на статично електричество.   
 
Несъвместими материали: Избягвайте контакт с:  Киселини.  Основи.  Окислители   
 
Опасна полимеризация 
Не настъпва опасна полимеризация.   
 
Термично разлагане 
Опасните продукти от разлагане зависят от температурата, притока на въздух и присъствието 
на други материали.   
 

11. Токсикологична информация 
 
Остра токсичност 
Поглъщане 
Смята се, че еднократната орална токсичност е умерена.  Не се очаква случайно погълнати 
малки количества при нормални операции на манипулиране да предизвикат увреждане; обаче 
поглъщането на по-голямо количество може да причини сериозно увреждане, дори смърт.  
Може да причини подтискане на централната нервна система.  Признаците и симптомите на 
превишено въздействие могат да бъдат гадене и/или повръщане.  Признаците и симптомите на 
превишено въздействие могат да включват  зачервяване на лицето  ниско кръвно налягане  
Нарушен сърдечен ритъм.   
Като продукт  Eднократната орална LD50 не е установена.   
На база информацията за компонента(и)  Изопропилов алкохол  Смъртоносна доза, Хора, 
възрастни  100 мл. 
Опасност от вдишване 
Вдишване в дробовете по време на преглъщане и повръщане, може да причини увреждане на 
белите дробове или дори смърт вследствие на химична пневмония.   
Кожен 
Не се очаква еднократно продължително въздействие да доведе до поглъщане на материала 
през кожата във вредни количества.   
Дермалната LD50 не е определена.   
Вдишване 
Могат да бъдат достигнати опасни превишени концентрации на парите при еднократно 
въздействие.  В затворени и лошо вентилирани пространства парите могат лесно да се 
натрупат и да причинят безсъзнание и смърт поради изместването на кислорода (просто 
задушаване).  Може да причини подтискане на централната нервна система.  Признаци и 
симптоми за превишено въздействие могат да бъдат анестезиране или наркотични ефекти.  
Превишено въздействие може да повиши чувствителността към адреналин и повишава 
миокардиалната възбудимост (неравномерен сърдечен ритъм).  При хората, симптомите могат 
да включват:  Гадене и/или повръщане.  Превишено въздействие (400 ppm) на изопропилов 
алкохол може да причини дразнене на очите, носа и гърлото. При продължително въздействие 
или повишени концентрации могат да последват некоординирани движения, объркване, падане 
на артериалното кръвно налягане, понижаване на телесната температура, колапс на 
кръвообращението, спиране на дишането и смърт.   
Като продукт  LC50 не е определен.   
Увреждане на очите/възпаление на очите 
Може да причини силно дразнене на очите.  Може да причини умерено увреждане на 
роговицата.  Може да причини болка, непропорционална на нивото на възпаление на очните 
тъкани.  Парите могат да имат дразнещо действие върху очите.  Парите могат да причинят 
сълзене (на очите).   
Кожно разлагане/възпаление 
Като правило няма дразнещо действие върху кожата.  Може да причини изсъхване или лющене 
на кожата.   
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Активация 
Покритие 
Не е намерена съответна информация.   
Дихателен 
  Не е намерена съответна информация.   
Токсично отравяне при многократна доза 
Признаци и симптоми за превишено въздействие могат да бъдат анестезиране или наркотични 
ефекти.  Съдържа компонент (компоненти), за които е отчетено, че въздействат върху следните 
телесни органи у животни:  Кръв.  Бъбреци.  Черен дроб.  Дихателни пътища.  У лабораторни 
животни е било наблюдавано развитие на перде на очите (катаракт) след продължително 
многократно излагане на въздействието на ацетон върху кожата.     
Хронична токсичност и канцерогенност  
Не е намерена съответна информация.   
токсичност влияеща върху развитието/растежа 
Съдържа компонент(и), които при лабораторни животни са показали токсичност за зародиша 
само при дози токсични и за майката.   
Репродуктивна токсичност 
Не е намерена съответна информация.   
Генетична токсикология  
Изследванията за генетична токсичност върху тествани компоненти са главно отрицателни.  
Изследванията за токсично отравяне при животни са отрицателни за тествания(ите) 
компонент(и).     
 

12. Екологична информация 
 
СЪДБАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
Данни за компонента:  2-пропанол; изопропилов алкохол; изопропанoл 

Преместване и разделяне 
Потенциалът за биоконцентрация е нисък (BCF по-малък от 100 или log Pow по-малък от 
3).  Вероятността за придвижване в почвата е много висока (Poc е между 0 и 50).   
Константа по закона на Хенри (H): 3,38E-06 - 8,07E-06 atm*m3/mole; 25 C  
Приблизително 
Коефициент на разпределение, n-octanol/вода (log Pow): 0,05  Измерено 
Коефициент на разпределение, органичен въглерод/вода в почвата (Koc): 1,1  
Приблизително 
 
Устойчивост и склонност към разграждане 
Материалът е лесно биоразградим. Удовлетворява Теста (тестовете) на OECD за бърза 
биоразградимост.   
OECD тестове за био-деградация:   

Био-деградация Продължителност на 
излагане на въздействие 

Метод 

95 % 21 d OECD 301E - тест 
 

Данни за компонента:  ацетон; 2-пропанон; пропанон 
Преместване и разделяне 
Потенциалът за биоконцентрация е нисък (BCF по-малък от 100 или log Pow по-малък от 
3).  Вероятността за придвижване в почвата е много висока (Poc е между 0 и 50).   
Константа по закона на Хенри (H): 1,38E-05 atm*m3/mole; 25 C  Приблизително 
Коефициент на разпределение, n-octanol/вода (log Pow): -0,24  Измерено 
Коефициент на разпределение, органичен въглерод/вода в почвата (Koc): 0,37 - 2,0  
Приблизително 
 
Устойчивост и склонност към разграждане 
Материалът е лесно биоразградим. Удовлетворява Теста (тестовете) на OECD за бърза 
биоразградимост.   
OECD тестове за био-деградация:   
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Био-деградация Продължителност на 
излагане на въздействие 

Метод 

91 % 28 d Тест OECD 301B 
 

Данни за компонента:  Изобутан 
Преместване и разделяне 
Потенциалът за биоконцентрация е нисък (BCF по-малък от 100 или log Pow по-малък от 
3).  Вероятността за придвижване в почвата е много висока (Poc е между 0 и 50).   
Константа по закона на Хенри (H): 1,19E+00 atm*m3/mole; 25 C  Измерено 
Коефициент на разпределение, n-octanol/вода (log Pow): 2,76  Измерено 
Коефициент на разпределение, органичен въглерод/вода в почвата (Koc): 35  
Приблизително 
 
Устойчивост и склонност към разграждане 
Биоразграждане може да настъпи в аеробни условия (в присъствие на кислород).   
 

Данни за компонента:  пропан 
Преместване и разделяне 
Потенциалът за биоконцентрация е нисък (BCF по-малък от 100 или log Pow по-малък от 
3).  Вероятността за придвижване в почвата е много висока (Poc е между 0 и 50).   
Константа по закона на Хенри (H): 7,07E-01 atm*m3/mole; 25 C  Измерено 
Коефициент на разпределение, n-octanol/вода (log Pow): 2,36  Измерено 
Коефициент на разпределение, органичен въглерод/вода в почвата (Koc): 24 - 460  
Приблизително 
 
Устойчивост и склонност към разграждане 
Не е намерена съответна информация.   
 
 

 
ЕКО-ТОКСИЧНОСТ 
Данни за компонента: 2-пропанол; изопропилов алкохол; изопропанoл 

Материалът не е класифициран като опасен за водни организми (LC50/EC50/IC50 над 
100 mg/L при повечето чувствителни видове)   
 
Силно и продължително токсично отравяне при риби 
LC50, Лещанка (Pimephales promelas), протичане, 96 h: 9.640 - 10.400 mg/l 
Висока токсичност при водни безгръбначни организми 
EC50, Водна бълха Daphnia magna, 48 h, обездвижване: 7.550 - 13.299 mg/l 
Токсичност при водни растения 
EC50, Водорасло Scenedesmus sp., Задържане скоростта на растежа, 72 h: > 1.000 mg/l 
Токсично влияние върху микроорганизми 
EC50; Активирана утайка: > 1.000 mg/l 

Данни за компонента: ацетон; 2-пропанон; пропанон 

Материалът не е класифициран като опасен за водни организми (LC50/EC50/IC50 над 
100 mg/L при повечето чувствителни видове)   
 
Силно и продължително токсично отравяне при риби 
LC50, Цветна пъстърва (Oncorhynchus mykiss), 96 h: 5.500 - 6.100 mg/l 
Висока токсичност при водни безгръбначни организми 
EC50, Водна бълха Daphnia magna, 48 h, обездвижване: 6.084 mg/l 
Токсичност при водни растения 
EC50, Диатомея Skeletonema costatum, Задържане на нарастването на био-масата, 5 d: 
11.800 - 14.400 mg/l 

Данни за компонента: Изобутан 

Материалът не е класифициран като опасен за водни организми.   
 

Данни за компонента: пропан 

Не е намерена съответна информация.   
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13. Препоръки за унищожаване 
 
Не изхвърляйте в канализацията, на земята или във воден басейн.  Този продукт, когато се 
изхвърля  в неизползвано и незамърсено състояние, трябва да се счита за рисков отпадък 
съгласно Директива 91/689/EEC на Европейската Общност.  Прилаганите практики за 
изхвърляне трябва да са в съответствие с всички общонационални и   
 

14. Транспортна информация 
ШОСЕТА И ЖП ЛИНИИ  
Подходящо за експедиция наименование: АЕРОЗОЛИ, ЗАПАЛИМИ 
Рискова категория: 2.1   Идентификационен номер: UN1950 
 
Класификация: 5F 
Опасно за околната среда: Не 
 
ОКЕАН 
Подходящо за експедиция наименование: AEROSOLS, FLAMMABLE 
Рискова категория: 2.1   Идентификационен номер: UN1950 
EMS номер: F-D,S-U  
Вещество, замърсяващо морската среда: Не 
 
ВЪЗДУХ 
Подходящо за експедиция наименование: AEROSOLS, FLAMMABLE 
Рискова категория: 2.1   Идентификационен номер: UN1950Инструкция за опаковане на 
товара.: 203 
Инструкция за пътници за опаковане.: 203 
Опасно за околната среда: Не 
 
 
ВОДНИ АРТЕРИИ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА СТРАНАТА 
Подходящо за експедиция наименование: АЕРОЗОЛИ, ЗАПАЛИМИ 
Рискова категория: 2.1   Идентификационен номер: UN1950 
Класификация: 5F 
Опасно за околната среда: Не 
 
 
 
 

15. Нормативна информация 
 
Европейски Каталог на съществуващи натурални химически вещества   (EINECS) 
Компонентите на този продукт са включени в EINECS или са освободени от изисквания 
 
Класификация на ЕО и потребителски етикет 
Означение за опасност: 
F+ - Силно запалим 
Стандартни предупреждения за риск: 
R12 - Силно запалим. 
R36 - Дразни очите. 
R66 - При многократно излагане на въздействие може да се получи изсушаване или напукване 
на кожата. 
R67 - Пбрите могат да причинят сънливост и виене на свят. 
 



Наименование на продукта: GREAT STUFF(TM) Pro Gun 
Cleaner EU N 

Дата на инспекция: 
2010/07/13 

 

 Страница 10 на 10 
 

Стандартни препоръки за безопасност:При пожар, използвайте воден спрей, пяна, сух прах, 
въглероден двуокис. 
S23 - Не вдишвайте изпарения/газ/пари/спрей. 
S24/25 - Да се избягва съприкосновение с очите и кожата.Пазете от деца! 
S16 - Да се държи далеч от запалителни източници - Да не се пуши. 
S51 - Да се използва само в добре проветрени помещения. 
Съдържа: 2-пропанол; изопропилов алкохол; изопропанoл 

ацетон; 2-пропанон; пропанон 
 
Контейнер под налягане: да се пази от слънчева светлина и да не се излага на температури над 
50.C. 
Да не се дупчи или изгаря, дори и след употреба. 
Да не се пръска върху открит пламък или нажежен материал. 
 
 
 

16. Друга информация 
Фрази за риск в раздел "Състав" 
R11 Леко запалим. 
R12 Силно запалим. 
R36 Дразни очите. 
R66 При многократно излагане на въздействие може да се получи изсушаване или 

напукване на кожата. 
R67 Пбрите могат да причинят сънливост и виене на свят. 
 
Литература за продукта  
Можете да получите допълнителна информация за този продукт като се свържете с местен 
представител по продажби или контакт с клиенти.   
 
Инспекция  
Идентификационен номер 1046464 / 0000 / Дата на публикуване 2010/07/13 / Версия 1.0 
Последната инспекция(и) е отбелязана в лявото поле на този документ, отделено с удебелени 
двойни линии.  
 
The Dow Chemical Company  изисква всеки клиент или получател на този (M)SDS внимателно 
да го проучи и да се консултира с подходящ специалист, както е необходимо или подходящо, 
за да се запознае със и добре да разбере данните, съдържащи се в този (M)SDS и в друга 
документация отнасяща се до опасни вещества свързани с продукта. Включената тук 
информация е изложена добросъвестно и се счита за точна към актуалната дата, посочена 
по-горе. Въпреки това, не се дава никаква гаранция - нито пряко, нито косвено изразена.   
Регулиращите изисквания са предмет на промени и могат да се различават в отделните 
места. Купувачът/Потребителят поема отговорността да осигури съгласуваност на 
дейността си с федералните, щатските, областните или местните закони. Тук 
предоставената информация се отнася само за експедирания продукт. Тъй като условията 
на употреба на продукта са извън контрола на производителя,  задължение е на 
купувача/потребителя да определи условията необходими за безопасната му употреба.   В 
резултат на разпространението на информационни източници, като  специфичните 
(M)SDS-и на производителя, ние не сме и не можем да бъдем отговорни за (M)SDS-и 
получени от други източници различни от нас .   Ако сте получили (M)SDS от друг 
информационен из   
 
 


