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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1907/2006 

Версия: 2 

Ревизия: 10.01.2013 

 

 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО   

 
Наименование на 

веществото или препарата: 
MasterFoam® Straw 300ml, 500ml, 750ml 

Употреба на 
веществото/препарата 

Полиуретанова пяна за запълване на кухини. 

Наименование на 
фирмата/предприятието: 

Провентусс България ООД 
1619 София, ул.Средорек N5 

тел: +359 2 957 1544 
Телефон за спешни случаи: Клиника по токсикология към МБАЛСМ "Н. И. Пирогов" 

тел: +359 2 51 53 409   

 

 
2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 

 

Силно запалим. 
Дразни очите, дихателните органи и кожата. 

Възможна е сенсибилизация при вдишване и при допир. 
Материалът може да прилепне към кожата и да причини дразнене  при отстраняването. Може да направи 

кожата на петна. Повишено въздействие може да причини белодробна ендема( течност в белите дробове). 

Симптомите могат да включват кашлица, стягане и дискомфорт в гръдния кош и затруднено дишане. Може да 
причини леко преходно (временно) уреждане на роговицата. 

 
3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВА 

 
Опасни вещества: 
 
Компонент Количество Класифициране CAS# ЕО- номер 

Предполимер на MDI и 

поливалентен алкохол 

> 50% Некласифициран Поверително Полимер 

4,4’-Метилендифенилов 
диизоцианат 

10 - 20% Xn, Xi; R20, 
R36/37/38, 

R42/43 

101-68-8 202-966-0 

Метилендифенилов 

диизоцианат, хомополимер 

10 - 20% Не 

класифициран 

39310-05-9 Полимер 

Метилов етер 2,0 - 6,0% F+; R12 115-10-6 204-065-8 

Изобутан 2,0 - 6,0% F+; R12 75-28-5 200-857-2 

Пропан 1,0 - 3,0% F+; R12 74-98-6 200-827-9 

 
4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 

 

След контакт с кожата: 
 

Отстранете материала веднага от кожата и измийте кожата обилно с 
вода и сапун. Отстарнете засегнатото облекло и обувки по време на 

измиването. Потърсете медицинска помощ ако дразненето продължава. 

Изперете дрехите преди следваща употреба. Едно проучване на MDI 
върху заразяването на кожата показа, че е важно почистването да стане 

много скоро след излагането на въздействие и че почистващ препарат 
за кожа на база гликол и царевично масло, може да е по-ефикасен от 

сапун и вода. Унищожете предмети, които не могат да бъдат почистени, 
в т.ч. замърсени кожени предмети като обувки, колани, каишки за 
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часовници. 

 

След контакт с очите: 
 

Незабавно измийте очите с течаща вода поне 15 минути и потърсете 
лекарски съвет. 

 
След вдишване: Изнесете 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. 

 
При поглъщане: Не предизвиквайте повръщане. Незабавно повикайте лекар и/или 

транспортирайте до заведение за неотложна медицинска помощ. 

  
Бележка към лекаря: При извършване на промивка ендотреахален и/или озофагеален 

контрол. Решението дали да се изпразни стомаха трябва да се вземе 
като се прецени опасността от вдишване в белите дробове спрямо 

токсичността. Решението дали да се предизвика повръщане трябва да се 
вземе от лекуващ лекар. Може да предизвика респираторна 

сенсибилизация или астма. Могат да помогнат бронходилататори, 

експекторани и антитусивни препарати. Бронхиалните спазми да се 
лекуват с вдишване с бета2агонист и орално или парентерално 

прилагане на кортикостероиди. Респираторни симптоми, включително 
пулмонарен едем, могат да се появят със закъснение. Лица, които са се 

подложили на по-интензивно излагане на въздействие, трябва да бъдат 

наблюдавани в продължение на 24-48 часа за признаци на респираторни 
смущения. Да се поддържа адекватно вентилиране и снабдяване на 

пациента с кислород. Ако проявявате свръхчувствителност към 
изоцианати, консултирайте се с личния си лекар относно възможността 

за работа с дразнители и вещества, водещи до повишена чувствителност 
на респираторната система. Няма специфичен антидот. Поддържащи 

грижи. Лечението се основава на преценката на лекаря взависимост от 

състоянието на пациента. 
 

Медицински условия 
влошени поради излагане 

на въздействие: 

Прекаленото излагане на въздействие може да утежни съществуваща от 
по-рано астма или други заболявания на дихателните пътища (напр. 

емфизем, бронхит, синдром на реактивна дисфункция на дихателните 

пътища.) 
 

 

 
5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 

 

Подходящи средства за 
гасене: 

Водна мъгла или фин спрей. Сух химикал. Пожарогасители с въглероден 
диоксид. Пяна. Не използвайте директно насочена водна струя. Може да 

разпространи огъня. За предпочитане са алкохолоустойчиви 
пенообразуващи препарати (АТС тип), ако ги има. Могат да подействат и 

синтетични пенообразуващи препарати с общо 

предназначение(включително AFFF) или белтъчни пени, но с много 
ниска ефективност. 

 
Мерки при пожар: 

 

Отстранете хората. Изолирайте района на пожара и не допускайте 

ненужно влизане в него. Придържайте се срещу посоката на вятъра. 

Избягвайте ниски участъци, където могат да се акумулират газове 
(изпарения). Не се препоръчва използването на вода, но може и да бъде 

приложена в големи количества под формата на фин спрей, когато не са 
налични други агенти за погасяване. Пожарът да се потушава от 

защитено място или безопасно разстояние. Да се прецени използването 
на държачи за маркучи или управление на струйниците без участието на 

човек. Незабавно изтеглете целия персонал от зоната в случай на 

засилващ се звук от изпускателния уред за безопасност или 
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обезцветяване на контейнера. Не използвайте пряка водна струя. Може 

да доведе до разпръсване на огъня. Контейнерът да се изнесе от 

участъка на пожара, ако това е възможно без да възникне опасност за 
огнебореца. До потушаване на пожара, контейнери и участъци, 

изложени на въздействието на огъня, да се охлаждат с водни пръски. 
Ако е възможно, задръжте изтичането на потоци от пожара.  

 

Специални предпазни 
средства за пожарникарите: 

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 този Лист за безопасност. 
 

Специфични опасности, 

свързани с експозицията на 
веществото или препарата, 

продукти на изгарянето, 
отделящи се газове 

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: Азотни оксиди. Изоцианати. Циановодород. Въглероден 
оксид. Въглероден диоксид. 

 

Необичайни опасни 
вещества предизвикващи 

пожар и експлозия: 

Продуктът реагира с вода. Реакцията може да доведе до отделяне на 
топлина и/или газове. Тази реакция може да протече бурно. В случай на 

пожар контейнерът може да бъде пробит от образували се газове. При 
изливането на вода директно върху горещи течности може да се настъпи 

бурно изпаряване или изригване. При горене на продукта се отделя гъст 
дим. 

 

 
6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 

 
Лични предпазни мерки: Избягвайте контакт с течност и пари. В операциите по почистването 

трябва да участва само обучен и подходящо защитен персонал. 
Персоналът, който е ненужен и няма подходяща защита, не трябва да 

бъде допускан в зоната. При наличност, използвайте пяна, за да 
потушите изпаренията. Вижте Раздел 10. 

 

Мерки за опазване на 
околната среда:  

Не допускайте попадането на продукта в канализационната система, в 
надземни или подпочвени води, в почвата. Виж Раздел 12. Ако 

продуктът се излее в канализацията или в отводните канали, той трябва 
да бъде изпомпван в затворен вентилиран контейнер, капакът трябва да 

се постави върху контейнера, но без да се затяга прекалено. Може да се 

наложи да се извикат аварийните служби, за да помогнат в опеарцията 
по почистването. 

 
Средства за почистване: Разливите трябва да бъдат оградени и покрити с голямо количество 

пясък, който да се смеси енергично с материала, за да се улесни 
абсорбирането му. След това получената смес може да се събере във 

варели и да бъде изнесена за унищожаване. Промийте зоната от 

евентуални остатъци с вода и сапун, и обилно изплакнете. 
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7. РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ 
 

Работа с препарата: Да се работи само в добре вентилирани помещения. Да се пази от 
топлина, искри и открит пламък. 

 
Съхранение: 

 

Да се съхранява в при 15°С–30°С, в сухи, добре вентилирани помещения, 

далеч от зони с висока пожароопасност. Вижте Раздел 10 за повече 

конкретна информация. 
Период на съхраняване: 12 месеца 

 

 
8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

 

Компонент Списък Вид Стойност 
4,4' - Метилендифенилов 

диизоцианат 

ACGIH TWA 0,005 ppm 

БГ OEL TWA 0,05 mg/m3 SEN 

БГ OEL STEL 0,07 mg/m3 SEN 
Метилов етер WEEL TWA 1.880 mg/m3 1.000 ppm 

EU IOELV TWA 1.920 mg/m3 1.000 ppm 
БГ OEL TWA 1.920,0 mg/m3 

Изобутан ACGIH TWA 1.000 ppm 

Пропан ACGIH TWA 1.000 ppm 
БГ OEL TWA като 

пропан 

1.800,0 mg/m3 

 

 
Технически средства за 

контрол: 

Използвайте само при достатъчна вентилация. При някои 

производствени операции може да е необходима локална изсмукваща 

вентилация. Осигурете обща и/или локална изсмукваща вентилация 
за поддържане на концентрацията на частиците във въздуха под 

препоръчаните нива на въздействие. 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. Миризмата и дразненето от 
този материал са толкова високи, за да дават предупреждение за 

прекалено излагане на неговото действие. 
 

Лични предпазни средства:  

Защита на дихателните 
пътища: 

Когато атмосферното ниво може да надвиши указанията за експо-
зиция, да се използва одобрен въздухопречистващ респиратор, 

оборудван с поглъщател на органични пари и филтър за твърди ча-

стици. За ситуации, в които нивото в атмосферата може да надвиши 
нивото, до което е ефективен респираторът с филтър за пречистване 

на въздуха, да се използва респиратор с повишено налягане (с линия 
за подаване на въздух или автономен дихателен апарат). При реакция 

на спешни случаи или ситуации, където атмосферното ниво е 

неизвестно, да се използва одобрен автономен дихателен апарат 
работещ в режим на повишено налягане или линия за подаване на 

въздух с повишено налягане с допълнително автономно снабдяване с 
въздух. Да се използва следния дихателен апарат за пречистване на 

въздуха, одобрен от Главния инженер Патрон тип АР2 за органична 
пара, с филтър за предварително филтриране на частици. 

 

Защита на ръцете: Многократно въздействие в малки количества може да доведе до 
Абсорбция на опасни количества. Примери за препоръчителни 

материали за предпазни ръкавици: Бутилов каучук. Полиетилен. 
Хлорполиетилен. Етил винил алкохол ламинат ("EVAL"). Примерите за 

приемливи бариерни материали за защитни ръкавици включват: 

Вайтон (флуоркаучук) Неопрен. Естествен каучук. PVC. Нитри-
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/бутадиен-каучук. При продължителен или често повтарящ се контакт 

се препоръчват ръкавици с клас на защита 5 или по-висок (време за 

проникване по-дълго от 240 минути, в съответствие с EN 374). При 
очакван краткотраен 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: 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. 

 
Защита на очите: Използвайте химически очила. Химическите предпазни очила 

трябва да отговарят на EN 166 или на еквивалентен стандарт. В 
непосредствена близост до работното място трябва да се разполага с 

фонтан за промиване на очите. 

 
Защита на кожата: Използвайте защитно облекло, непропускливо за този материал. 

Изборът на отделните му части, като щит на лицето, ръкавици, 
ботуши, престилка или цяло комбинезон зависи от работата. 

Незабавно свалете замърсеното облекло, измийте засегнатото място 

на кожата със сапун и вода и изперете облеклото преди нова 
употреба. Предмети, като обувки, колани и часовници, които не могат 

да бъдат обеззаразени, трябва да бъдат иззети и спрени от употреба. 
 

Поглъщане: Да се избягва поглъщане, дори на минимални количества. 
Обща защита и хигиенни 

мерки: 

Спазвайте обичайните предпазни мерки за работа. Измивайте ръцете 

при приключване на работа и преди почивка, особено преди ядене, 

пиене или пушене. Незабавно свалете замърсеното облекло. 
 

Допълнителна информация: Тези предпазни мерки са за работа при стайна температура. Употреба 
при повишена температура или прилагане като аерозол/пръски може 

да изиска допълнителни предпазни мерки. 

 

 

 
9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

 
Външен вид: Пяна 

Цвят: Кафяв 
Мирис: На влага 

Точка на възпламеняване-

Затворена капачка: 

Няма данни от изпитвания 

Допустими стойности на 

възпламеняване във 
въздуха: 

долен: Няма данни от изпитвания  

горен: Няма данни от изпитвания 

Температура на 
самозапалване: 

Няма данни от изпитвания 

Налягане на парата: Неприложим контейнерът е под налягане. 

Точка на кипене (760 mmHg Няма данни от изпитвания 
Плътност на парата (въздух 

=1) 

Няма данни от изпитвания 

Специфично тегло (H20=1) Няма данни от изпитвания 

Точка на замръзване: Няма данни от изпитвания 

Точка на топене: Няма данни от изпитвания 
Разтворимост във вода: Реагира с вода 

pH Няма данни от изпитвания 
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Горната информация не е предназначена за употреба при изготвяне на спецификацията на продукта. Свържете се с Мастер преди да напишете 

спецификациите. 

 

 
10.  СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ 

 
Стабилност: Стабилен при препоръчваните условия за съхранение. Виж раздел 7 

"Съхранение". 

 
Реактивност Опасна полимеризация. Възможно е да настъпи. Полимеризацията може 

да бъде катализирана от: Силни хидроксиди. Вода 
 

Условия, които трябва да се 
избягват: 

Излагане на въздействието на повишени температури може да доведе до 
разлагане на продукта. Образуването на газ при разпадане в затворени 

системи може да доведе до повишаване на налягането. Повишаването 

на налягането може да стане много бързо. Избягвайте влага. 
Материалът реагира бавно с водата, при което се освобождава 

въглероден диоксид, който може да доведе до нарастване на налягането 
и разрушаване на затворени контейнери. Повишените температури 

ускоряват тази реакция. 

 
Материали, които трябва да 

се избягват: 

Избягвайте контакт с: Киселини. Алкохоли. Амини. Вода. Амоняк. 

Основи. Метални съединения. Влажен въздух. Силни окислители 
Продукти, основани на диизоцианати като TDI и MDI, реагират с 

множество материали с отделяне на топлина. Скоростта на реакция 
нараства с повишаване на температурата и степента на контакт. 

Такива реакции могат да бъдат особено бурни. Контактът се увеличава 

при разбъркване или действие на друг материал като разтворител. 
Продукти, основани на изоцианати, като TDI и MDI са неразтворими във 

вода и потъват на дъното, но бавно реагират в участъка на 
контактната повърхност. Реакцията води до отделяне на газообразен 

въглероден диоксид и слой от твърда полиурея. Реакцията с вода ще 

генерира въглероден диоксид и топлина. Избягвайте контакт с метали, 
като например: Алуминий. Цинк. Месинг. Калай. Мед. Да се избягва 

контакт с абсорбиращи материали като: Органични абсорбенти на влага. 
Да се избягва неволен контакт с поливалентни алкохоли (полиоли). 

Реакцията между поливалентни алкохоли (полиоли) и изоцианати 
генерира топлина. 

 

Опасни продукти при 
разпадането: 

Опасните продукти от разлагане зависят от температурата, притока на 
въздух и присъствието на други материали. В процеса на разграждане се 

освобождават газове.  
 

 

 
11.  ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Остра токсичност:  

При контакт с кожа: 
 

Продължително въздействие може да причини дразнене на кожата. 
Материалът може да прилепне до кожата и да причини дразнене при 

отстраняването. Може да направи кожата на петна.  
Не се очаква еднократно продължително въздействие да доведе до 

поглъщане на материала през кожата във вредни количества. 

Дермалната LD50 не е определена.  
 

При контакт с очите: 
 

Може да причини дразнене на очите. Може да причини леко преходно 
(временно) увреждане на роговицата.  

 

При вдишване: 
 

В затворени и лошо вентилирани помещения парите могат лесно да се 
натрупат и да причинят безсъзнание и смърт поради изместването на 
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кислорода(просто задушаване). Превишено въздействие може да 

причини дразнене на горните дихателни пътища и белите дробове. 

Може да причини белодробна ендема (течност в белите дробове). Може 
да има забавени ефекти. Може да причини подтискане на централната 

нервна система. Признаци и симптоми за превишено въздействие могат 
да бъдат анестезиране или наркотични ефекти. Превишеното 

въздействие може да повиши чувствителността към адреналин и 

повишава миокардиалната възбудимост (неравномерен сърдечен ритъм). 
Намаленото функциониране на белите дробове се свързва със свръх 

излагане на въздействието на изоцианати.  
 

При поглъщане: Смята се, че еднократната орална токсичност е ниска. Не се очаква 

случайно погълнати малки количества при нормални операции на 
манипулиране да предизвикат увреждане; поглъщането 

на по-голямо количество може да причини увреждане.Вдишването в 
дробовете по време на преглъщане и повръщане, може да причини 

увреждане на белите дробове или смърт вследствие на химична 
пневмония. Наблюденията върху животни включват:Стомашно-чревно 

възпаление 

Eднократната орална LD50 не е установена.  
 

Сенсибилизация:  
Кожа: Може да причини алергична реакция на кожата у чувствителни хора. 

Изследвания при животни показват, че контакт на кожата с изоцианати 

може да има роля за изостряне на респираторнатачувствителност. 
 

Дихателен: Може да причини респираторна сенсибилизация у чувствителни 
индивиди. MDI концентрации под границите на допустимост за излагане 

на въздействие, могат да причинят алергични респираторни реакции у 
хора, които вече са с изострена чувствителност. Симптомите могат да 

включват кашлица, стягане и дискомфорт в гръдния кош и затруднено 

дишане. 
 

Токсично отравяне при 
многократна доза: 

Увреждане на тъкани в горния дихателен тракт и белите дробове се 
наблюдава у лабораторни животни след многократно свръх излагане на 

въздействието на MDI/ полимерни MDI аерозолни образувания. 

За по-малкия(те) компонент(и): При животни са установени въздействия 
върху следните органи: Бъбреци. 

 
Хронична токсичност и 

канцерогенност: 

Наблюдавани са тумори на белите дробове у лабораторни животни 

излагани на вдишвани аерозолни капки MDI/Полимерен MDI (6 мг/м3), 
през жизнения им цикъл. Туморите са възниквали едновременно с 

респираторни възпаления и белодробни увреждания. Настоящите 

указания за експозиция се очаква да предпазват от такива последици, 
докладвани за MDI.  

 
Токсичност влияеща върху 

развитието/растежа: 

MDI / полимерни MDI не са причинили родилни дефекти у лабораторни 

животни; други ембрионални последици са възниквали само при високи 

дози, токсични за майката. 
 

Репродуктивна токсичност: Не е намерена съответна информация. 
 

Генетична токсикология: Данните за генетична токсичност, отнасящи се до MDI, са неубедителни. 
MDI се показа като слабо позитивен при някои ин-витро проучвания; 

други ин-витро проучвания показаха отрицателни резултати. Проучва-

нията за мутагенността при животните бяха предимно негативни. 
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12.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
Педопределение на химикала 
Данни за компонента: 

Предполимер на MDI и 

поливалентен алкохол. 

 

Преместване и разделяне: Във водна и земна околна среда, движението се очаква да бъде 

ограничавано поради реакцията му с водата, формираща предимно 
неразтворими поликарбамиди. 

 

Устойчивост и склонност 
към разграждане: 

Във водна и земна околна среда, материалът встъпва в реакции с вода 
формирайки предимно неразтворими поликарбамиди, които са 

устойчиви. В атмосферната околна среда материалът се очаква да има 
кратък тропосферен период на полуразпадане, на основа на определени 

изчисления и по аналогия със свързаните с него диизоцианати. 
 

Данни за компонента:  

4,4’-Метилендифенилов 
диизоцианат 

 

Преместване и разделяне: Във водна и земна околна среда, движението се очаква да бъде 
ограничавано поради реакцията му с водата, формираща предимно 

неразтворими поликарбамиди. 

 
Устойчивост и склонност 

към разграждане: 

Във водна и земна околна среда, материалът встъпва в реакции с вода 

формирайки предимно неразтворими поликарбамиди, които са 
устойчиви. В атмосферната околна среда материалът се очаква да има 

кратък тропосферен период на полуразпадане, на основа на определени 
изчисления и по аналогия със свързаните с него диизоцианати. 

 

Данни за компонента:  
Метилендифенилов 

диизоцианат, хомополимер 

 

Преместване и разделяне: Във водна и земна околна среда, движението се очаква да бъде 

ограничавано поради реакцията му с водата, формираща предимно 

неразтворими поликарбамиди. 
 

Устойчивост и склонност 
към разграждане: 

Във водна и земна околна среда, материалът встъпва в реакции с вода 
формирайки предимно неразтворими поликарбамиди, които са 

устойчиви. В атмосферната околна среда материалът се очаква да има 
кратък тропосферен период на полуразпадане, на основа на определени 

изчисления и по аналогия със свързаните с него диизоцианати. 

 
Данни за компонента:  

Метилов етер: 

 

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): 1,31е-03 atm*m3/mole; 25 °C 

Измерено. 
Коефициент на разпределение, n-октанол/вода (log Pow): 0.10 

Измерено 
Коефициент на разпределение, органичен въглерод/вода в 

почавата (Koc): 14 Приблизително. 

 
Устойчивост и склонност 

към разграждане: 

Съгласно указанията на OECD/EC, материалът не е лесно биоразградим. 

OECD тестове за биодеградация: 
 

Биодеградация Продължителност на 

излагане на въздействия 

Метод 

5%  Тест OECD 301А 
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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): 1,19е+00 atm*m3/mole; 25 °C 

Измерено. 

Коефициент на разпределение, n-октанол/вода (log Pow): 2.76 
Измерено 

Коефициент на разпределение, органичен въглерод/вода в 
почавата (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): 7,07е-01 atm*m3/mole; 25 °C 

Измерено. 
Коефициент на разпределение, n-октанол/вода (log Pow): 2.36 

Измерено 

Коефициент на разпределение, органичен въглерод/вода в 
почавата (Koc): 460 Приблизително. 

 
Устойчивост и склонност 

към разграждане: 

Очаква се разграждане в атмосферната околна среда в рамките на дни 

до седмици. 
 

 
Екотоксичност 
Данни за компонента: 

Предполимер на MDI и 
поливалентен алкохол. 

Измерената екотоксичност е тази на хидролизирания продукт, 

обикновено при условия, при които се получава максимален добив на 
разтворими съединения. Материалът не е класифициран като опасен за 

водни организми ( LC50/EC50/IC50 над 100 mg/l при повечето 

чувствителни видове). 
Токсичност за организми обитаващи почвата: LC50, Земен червей, 

Eisenia foetida, 14дена: >1.000 mg/kg 
 

Данни за компонента:  

4,4’-Метилендифенилов 
диизоцианат 

Измерената екотоксичност е тази на хидролизирания продукт, 

обикновено при условия, при които се получава максимален добив на 
разтворими съединения. Материалът не е класифициран като опасен за 

водни организми ( LC50/EC50/IC50 над 100 mg/l при повечето 
чувствителни видове). 

Токсичност за организми обитаващи почвата: LC50, Земен червей, 
Eisenia foetida, 14дена: >1.000 mg/kg 

 

Данни за компонента:  
Метилендифенилов 

диизоцианат, хомополимер 

Измерената екотоксичност е тази на хидролизирания продукт, 
обикновено при условия, при които се получава максимален добив на 

разтворими съединения. Материалът не е класифициран като опасен за 
водни организми ( LC50/EC50/IC50 над 100 mg/l при повечето 

чувствителни видове). 

Токсичност за организми обитаващи почвата: LC50, Земен червей, 
Eisenia foetida, 14дена: >1.000 mg/kg 

 
Данни за компонента:  

Метилов етер: 

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 
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LC50, Малка тропическа рибка (Poecilia reticulata), 96 часа;> 4.000 mg/l 

Висока токсичност при водни безгръбначни организми 

LC50, Водна бълха Daphnia magna, 48 часа:> 4.000 mg/l 
 

 
13.   ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

Обезвреждане на 
отпадъци/остатъци/опаков

ки: 
 

Съдържание под налягане. Не пробивайте или изгайте контейнера. 
Отстранете всякакво налягане преди изхвърляне. Не изхвърляйте в 

канализацията, на земята или във воден басейн. Когато е възможно, да 
се избягва или сведе до минимум натрупването на отпадъчни 

материали. Всяка процедура по отстраняване трябва да се 

осъщществява съгласно местните и национални разпоредби и закони. Да 
се поиска от производителя/доставчика информация по 

възстановяването/ рециклирането на опаковките. 
 

 

 
14.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ 

 

Сухопътен/железопътен:  Подходящо за експедиция наименование: АЕРОЗОЛИ, ЗАПАЛИМИ 

Рискова категория: 2.1 Идентификационен номер: UN1950 
Класификация: 5F 

Номер на карта Tremcard: 20G5A 
 

Морски транспорт: Подходящо за експедиция наименование: АЕРОЗОЛИ, ЗАПАЛИМИ 

Рискова категория: 2.1 Идентификационен номер: UN1950 
EMS номер: F-D, S-U 

Вещество замърсяващо морската среда: Не 
 

Въздушен транспорт: Подходящо за експедиция наименование: АЕРОЗОЛИ, ЗАПАЛИМИ 
Рискова категория: 2.1 Идентификационен номер: UN1950 

Инструкция за опаковане на товара: 203 

Инструкция за пътници за опакован: 203 
 

 
Водни артерии 

във:вътрешността на 

страната: 

Подходящо за експедиция наименование: АЕРОЗОЛИ, ЗАПАЛИМИ 

Рискова категория: 2.1 Идентификационен номер: UN1950 

Класификация: 5F 
Номер на карта Tremcard: 20G5A 

 

 

 
15.  ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА 

 
Европейски Каталог на съществуващи натурални химически вещества (EINECS) 

Компонентите на този продукт са включени в EINECS или са освободени от изисквания. 

 
Класификация и 

етикетиране съгласно 
ЕИО: 

 

Xn - Вреден за здравето 

F+ - Силно запалим 
 

Стандартни предупреждения за риск: 
R12 – Силно запалим R36/37/38 - Дразни очите, дихателните органи и 

кожата. R42/43 - Може да причини сензибилизация при вдишване и допир с 

кожата. 
 

Стандартни препоръки за безопасност: 
S16 – Да се държи далеч от запалителни източници. Да не се пуши. S24/25 – 

Да се избягва съприкосновение с очите и кожата. S36/37/39 – Да се носи 
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подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. 

S26 – При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се 

потърси медицинска помощ. S45 – При злополука или неразположение да се 
потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже 

етикетът. S51 – Да се използва само на проветриви места. S2 – Да се пази 
далече от достъп на деца. S28 – След контакт с кожата, веднага да се измие 

обилно с вода и сапун. S56 - Този материал и опаковката му да се изхвърлят 

само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. 
 

Съдържа:  
4,4’ – Метилендифенилов диизоцианат 

Съдържа изоцианати. Вижте информацията предоставена от производителя. 

Пазете извън достъп на деца. Пазете от слънце и температури над 50 °C. Не 
пръскайте директно срещу открит огън или нажежени обекти. Забранено е 

пушенето, открит пламък и източници на запалване в зоната за работа и 
съхранение. Не отваряйте със сила и не изгаряйте дори и след употреба. За да 

се избегне риск за човека и околната среда, спазвайте инструкциите за 
употреба. 

Национално 

законодателство: 
 

За продуктова информация на други езици на ЕС, включително подходящото 

национално законодателство, моля, свържете се с Провентусс България ООД 

 
 

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Друга информация: 

 
Да се носят защитни ръкавици при товаро-разтоварване на пресни пилуретанови продукти, за да се избегне 

контакт на кожата с остатъчни количества отпадъчни материали, някои от които могат да са опасни за 

здарвето при допир с кожата. 
 

Фрази, касаещи риска в Раздел 3.  
 

R12 – Силно запалим 

R 20 – Вреден за здарвето рпи вдишване. 
R36/37/38 - Дразни очите, дихателните органи и кожата. 

R42/43 - Може да причини сензибилизация при вдишване и допир с кожата. 
 

Настоящата информация се базира на сегашните ни познания. Все пак, тя не представлява гаранция за 

каквито и да е специфични свойства на продукта и не създава правно валидни договорни отношения. 
 

 
Настоящият Информационен Лист за Безопасност е изготвен в съответствие с Регламент (ЕО) 1907/2006, Директиви 67/548/EEC и 1999/45/EC и 
съответните им изменения, съгласно закони, наредби и административни постановления, свързани с калсификацията, опаковката и етикетирането 
на опасни вещества и препарати. 
 
Отговорност на получателя на настоящия Информационен Лист за Безопасност е да се погрижи цялата съдържаща се в него информация да бъде 
правилно прочетена и разбрана от всички, които могат да използват, да работят, да изхвърлят или по някакъв начин да са в контакт с препарата. 
Ако получателят впоследствие произвежда формулация, съдържаща продукти на Провентусс България ООД единствено получателят носи 
отговорност да прехвърли цялата съответна информация от Информационен Лист за Безопасност на Провентусс България ООД в техните 
собствени Информационни Листи за Безопасност в съответствие с Директива 1999/45/EC. 
 
Цялата информация и инструкции, предоставени в настоящия Информационен Лист за Безопасност се основават на сегашните научни и 
технически познания за препарата към датата, посочена в настоящия документ. Провентусс България ООД не носи отговорност  за какъвто и да е 
дефект на препарата, ако съществуването на такъв дефект не е откриваемо, като се отчита сегашното състояние на научните и технически 
познания.  
Настоящият Информационен Лист за Безопасност е изготвен в съответствие с приложимото европейско законодателство. Ако закупите този 
материал извън Европа, където законодателството може да се различава, трябва да получите от местния доставчик на Провентусс България ООД 
Информационен Лист за Безопасност, приложими за страната, в която се продава и ще се използва продукта. Моля, отбележете, че външният вид 
и съдържанието на спецификациите за безопасност може да варират – дори и за един и същ препарат – в различните страни, тъй като отразяват 
различните изисквания за съответствие. Ако имате някакви въпроси, моля, обърнете се към местния доставчик на Провентусс България ООД.  

 

 


