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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1907/2006 
Версия: 3 

Ревизия: 25.01.2012 

 
 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ 
ПРЕДПРИЯТИЕТО* 

 
Идентификатори на 
продукта: 

MasterSil® PU 40 
 

Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и 
употреби, които не се препоръчват 
Сектор на употреба: SU3: Промишлени употреби: Употреби на вещества в 

самостоятелен вид или в смеси на промишлени обекти  
Категория на продукта: PC1: Слепващи вещества, уплътнители. 
Категория на процеса: PROC4: Употреба в периодичен или друг процес (синтез), 

където се появява възможност за експозиция. 
Категория за 
освобождаване в околната 
среда: 

ERC5: Промишлена употреба, водеща до включване в или 
върху матрица 

Категория на артикула: Полиуретанов уплътнител 
Забележка:  Тъй като този продукт не е класифициран като опасен, то 

той може да има различни употреби в сравнение с тези, 
посочени по-горе. Всички употреби на продукта трябва 
да бъде в съобразени със съветите за безопасност, 
дадени в този документ. 

Подробни данни за 
доставчика на 
информационния лист за 
безопасност: 

Мастер ООД 
9000 Варна, Западна Промишлена Зона 
+(359 52) 505 076 

Телефонен номер при 
спешни случаи: 

Клиника по токсикология към МБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 
тел: 02 51 53 409   

 
 

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ* 
 
Класифициране на веществото или сместа 
Kласификация в съответствие с Директива 67/548/ЕИО или Директива 
1999/45/ЕО – Не е класифициран като опасен продукт 
Елементи на етикета 
Елементи на етикета в 
съответствие с Европейски 
Директиви: 

Спазвайте общите правила за безопасна работа с 
химични вещества 

Специално етикетиране за 
определени смеси: 

Съдържа изоцианати. Вижте информацията, 
предоставена от производителя. 
Информационен лист за безопасност е на разположение 
на професионалния потребител при поискване. 

Други опасности  
Резултати от оценка за PBT 
и vPvB 

Не е приложимо 
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3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВА* 

 
Химическа характеристика: Смес  
Описание:  Лепило, съдържащо поиуретанов преполимер на 

основата на Дифенилметан диизоцианат 
Опасни вещества: 

Име CAS EINECS Концентра 
ция 

Класифика 
ция 

polyvinyl chloride 9002-86-2  20-30%  
xylene, mixture of isomers 1330-20-7 215-535-7 2-6% Xn R20/21; 

Xi R38, R10 
titanium dioxide 13463-67-7 236-675-5 < 2.5%  
distillates (petroleum), light 64742-47-8 265-149-8 < 2.5% Xn R65,R66 
calcium oxide 1305-78-8 215-138-9 < 2.5% Xi R41 
ethylbenzene 100-41-4 202-849-4 < 2.5% Xn R20;  

F R11 
Допълнителна информация: За пълно описание на символите и фразите за опасност вижте 
т. 16 
 

 
4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ* 

 
Описание на мерките за първа помощ 
Обща информация: Незабавно премахнете всички дрехи, замърсени с 

продукта. 
След контакт с кожата: Незабавно измийте с вода и сапун и изплакнете обилно.  
След контакт с очите: 
 

Изплакнете обилно с вода в продължение на няколко 
минути, като държите клепачите отворени. Потърсете 
медицинска помощ. 

След вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух. Ако е 
необходимо, направете изкуствено дишане. Дръжте 
пострадалия на топло място. Потърсете медицинска 
помощ ако симтомите не отшумят.  
В случай на загуба на съзнание, поставете пострадалия в 
стабилно странично легнало положение за 
транспортиране.  

Най-съществени остри и 
настъпващи след известен 
период от време симптоми и 
ефекти: 

Сънливост  
Главоболие  
Световъртеж  
Гадене  

 
 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ* 
 
Подходящи средства за 
гасене: 

Въглероден диоксид, пяна, пожарогасителен прах.  

Неподходящи средства за 
гасене: 

Плътна струя вода. 
 

Особени опасности, които 
произтичат от веществото 
или сместа: 

В случай на пожар е възможно да се отделят:  
въглероден оксид (СО) 
азотни оксиди(NOx) 
При определени условия не могат да бъдат изключени и 
следи от други токсични газове, като например: 
циановодород (HCN) 
изоцианати 

Съвети за пожарникарите: Носете автономен дихателен апарат. 
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6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ* 

 
Лични предпазни мерки, 
предпазни средства и 
процедури при спешни 
случаи: 

Осигурете подхходяща вентилация. Съхранявайте далеч 
от източници на запалване. 

Мерки за опазване на 
околната среда:  

Не допускайте попадането на продукта в канализацията 
или във бодни басейни. 

Методи и материали за 
ограничаване и почистване: 

Съберете продукта механично. Изпратете за 
преработване или унищожаване в подходящи опаковки. 
Не затваряйте плътно опаковките. Продукта реагира с 
вода, като отделя въглероден диоксид. 

Позоваване на други 
раздели: 

Виж т.8 за информация за лични предпазни средства. 
Виж т.13 за информация за обезвреждане на отпадъците  

 
 

7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ* 
 
Предпазни мерки за 
безопасна работа: 

Отваряйте и работете с опаковките с внимание.  
 

Информация за защита от 
експлозия и пожар: 

Да се съхранява далече от източници на запалване. Да 
не се пуши. 

Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости: 
Изисквания към складовите 
помещения: 

Съхранявайте на хладно място. 

Информация за съхранение 
в общи складови 
помещения: 

Няма специфични изисквания. 

Допълнителна информация 
за условията на съхранение:  

Да се пази от влага и вода. 

 
 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА* 
 
Параметри на контрол: 
Компонент CAS Норми за излагане (на 

въдействие) 
polyvinyl chloride 9002-86-2 WEL, 8H, 10 mg/m³ Инхалабилна 

фракция на праха 
4 mg/m³ Респирабилна фракция на 
праха 

xylene, mixture of isomers 1330-20-7 WEL, 8H, 220 mg/m³, 50 ppm 
15 min, 441 mg/m³, 100 ppm 
Спец. Ефекти – кожа, BMGV 

titanium dioxide 13463-67-7 WEL, 8H, 10 mg/m³ Инхалабилна 
фракция  
4 mg/m³ Респирабилна фракция  

distillates (petroleum), light 64742-47-8 OEL, 15 min, 1200 mg/m³, 165 ppm 

calcium oxide 1305-78-8 WEL, 8H, 2 mg/m³ 

ethylbenzene 100-41-4 WEL, 8H, 441 mg/m³, 100 ppm 
15 min,  552 mg/m³, 125 ppm 

Допълнителна информация: За база са използвани валидните към датата на издаване на 
документа разпоредби за гранични стойности на професионална експозиция  
 
Допълнителна информация за 
изграждането на технически 
съоръжения: 

Няма други данни, виж точка 7. 
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Контрол на експозицията 

Лични предпазни средства  

Обща защита и хигиенни 
мерки: 

Избягвайте непосредствен или продължителен контакт 
с кожата. Измийте ръцете преди почивките и в края на 
работата. 

Защита на дихателните 
пътища: 

В случай на недостатъчна вентилация използвайте: 
Дихателна маска с филтър AB 

Защита на ръцете: PVA ръкавици най-високо качество. 
Изборът на подходящи ръкавици зависи не само от 
материала, но и от други показатели за качество и са 
различни при различните производители. Тъй като 
продуктът представлява смес от няколко вещества, 
устойчивостта на материала за ръкавици не може да 
бъде изчислена предварително и затова това да бъде 
проверявана преди употребата им. 

Защита на очите: Не се изисква. 
 
 

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА* 
 
Външен вид: Паста  
Цвят: Различен в зависимост от пигмента 
Мирис: Слаб  
Температура на 
възпламеняване: 

40-55 °C (затворена чаша) 

Запалимост: Продуктът не е обект на класификация, защото скоростта 
му на горене е по-ниска от границата посочена в 
изисванията. 

Температура на 
самозапалване: 

> 200°C 

Температура на кипене: 137°C 
Температура на топене: Не е известна 
Опасност от експлозия: Продуктът не е експлозивен. Въпреки това е възможно 

образуването на експлозивни смеси на пари с въздуха 
Граници на 
запалимост/експлозия: 
долна 
горна 

 
 
0.6 Vol % 
8 Vol % 

Относително тегло, g/cm3: 1,17 
Смесимост: 
вода 

 
Несмесим  

Горната информация не е предназначена за употреба при изготвяне на спецификацията на продукта. Свържете се с Мастер преди да 
напишете спецификациите. 

 
 

10.  СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 
 
Стабилност: Препарата е стабилен при нормални условия на работа. 
Термично разлагане/ 
усовия, които трябва да се 
избягват: 

Не се разлага ако се използва според спецификациите. 

Възможност за опасни 
реакции: 

Реагира с алкохоли, амини, киселини и основи. 
Реагира с вода като отделя въглероден диоксид. Има 
опасност от спукване на опаковки поради създаване на 
свръхналягане. 

Опасни продукти при 
разпадането: 

Няма 
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11.  ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ* 

 
Остра токсичност:  
xylene, mixture of isomers 
CAS 1330-20-7 

LD50, орална, 8700 mg/kg, плъх 
LD50, дермална, 2000 mg/kg, заек 
LC50/4h, инхалаторна, 6350 mg/l, плъх 

ethylbenzene  
CAS 100-41-4  

LD50, орална, 3500 mg/kg, плъх 
LD50, дермална, 17800 mg/kg, заек 

Първично дразнещо 
действие: 

 

на кожата Може да бъде леко дразнещ 
на очите Слабо дразнещ ефект 
Сенсибилизация: Няма познати сенсибилизиращи ефекти 

 
 

12.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА* 
 
Токсичност за водната 
среда: 

Няма друга налична информация. 

Устойчивост и 
разградимост: 

Няма друга налична информация. 

Биоакумулираща 
способност: 

Няма друга налична информация. 

Преносимост в почвата: Няма друга налична информация. 
Допълнителна екологична 
информация: 

 

Общи бележки: Клас за опасност на водите 1, слабо опасен 
Да не се допуска попадане в подпочвените води, водни 
басейни или в канализацията. 

Резултати от оценката на 
PBT и vPvB: 

Не са приложими 

Други неблагоприятни 
ефекти: 

Няма друга налична информация. 

 
 

13.  ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ* 
 
Методи за третиране на 
отпадъци: 

Изхвърлете от този материал в контейнери за опасни 
отпадъци в съответствие с местните изисквания . 

Код на отпадъка: 08 04 09* 
Непочистени опаковки: Изхвърлете в съответствие с местните изисквания.  

 
 

14.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ 
 
Сухопътен/железопътен 
транспорт (ADR/RID): 

Не е класифициран като опасен товар 
 

Морски транспорт 
(IMO/IMDG) 

Не е класифициран като опасен товар 
 

Въздушен транспорт 
(ICAO/IATA) 

Не е класифициран като опасен товар 
 

 
 

15.  ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА* 
 
Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство 
относно безопасността, здравето и околната среда: 
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Класификация и 
етикетиране съгласно ЕИО: 

 
 

Стандартни препоръки за 
безопасност: 

S23 Да не се вдишват парите. 
 

Оценка на безопасност: Не е извършена оценка за химическа безопасност. 
 
 

16.  ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Фрази, касаещи риска, в Раздел 3.  
R10 Запалим. 
R11 Лесно запалим. 
R20 Вреден при вдишване. 
R20/21 Вреден при вдишване и при контакт с кожата. 
R38 Дразни кожата. 
R41 Риск от тежко увреждане на очите. 
R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. 
R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. 

 
Забележка: 
*Данни, променени в настоящата версия 
 
 
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 класификацията, 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 Мастер ООД, единствено получателят 
носи отговорност да прехвърли цялата съответна информация от Информационния Лист за Безопасност 
на Мастер 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. Мастер 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 Мастер 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 Мастер ООД.  


