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ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  

DOW CHEMICAL COMPANY Ltd 

 

 
Фирмата DOW CHEMICAL COMPANY ООД настоява и очаква от потребителите да прочетат 

цялата инструкция за безопасност, тъй като документът съдържа важна информация. 

Указаните в този документ предпазни мерки трябва да се спазват,  освен в случаите, 

когато обстановката налага да се вземат други подходящи мерки. 

 

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И НА КОМПАНИЯТА 

 

Име на продукта 
INSTA-STICK (TM) Multi-Purpose Adhesive 

 

Вид на веществото/препарата 
Лепило спрей 

 

Индентификация на производителя/доставчика 
Dow Chemical Company Ltd 

2 Heathrow Blvd., 284 Bath Rd 

UB70DQ West Drayton, Middlesex, EN 

Великобритания 

 

Номер за потребителска информация:  0208-917-5000 

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ 

24-часов спешен телефон:   +44 (0) 1553 761 251 

Местен спешен телефон:    0044 155 37 61 251 

 

 

 

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ   

 

Компонент Количество Класификация CAS # EC # 

Преполимер на метилендифенил-

диизоцианат и полиол 

40.0–60.0% Не е 

класифициран 

Конфиденциален Полимер 

4,4'-метилендифенилдиизоцианат; 

дифенилметан-4,4’-диизоцианат 

(MDI) 

10.0–20.0% Xn:R20; 

Xi:R36/37/38; 

R42/43 

101-68-8 202-966-0 

Метилендифенил диизоцианат, 

хомополимер 

10.0–20.0% Не е 

класифициран 

39310-05-9 Полимер 

Трис(1-хлоро-2-пропил) фосфат 5.0-15.0% Xn:R22 13674-84-5 237-158-7 

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 

Диметилов етер 2.0-6.0% F+:R12 115-10-6 204-065-8 

За пълния текст на R-фразите виж Раздел 16. 

 

Със знака * се означава търговска марка. 
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3. УСТАНОВЕНИ ВРЕДНОСТИ   

Изключително запалим. 

Дразни очите, дихателните пътища и кожата. 

Възможна е чувствителност при вдишване и контакт с кожата. 

 

Възможно е леко временно увреждане на роговицата на окото. Възможно е да останат 

петна по кожата. Възможно е парченца материал да залепнат за кожата и да 

предизвикат дразнение при отстраняването им.  Продължително излагане на действието 

на препарата може да доведе до дразнение на горните дихателни пътища (носа и 

гърлото) и дробовете.  Възможно е да доведе до белодробен оток (вода в дробовете). 

Астмоподобните симптоми включват кашлица, затруднено дишане и чувство за тежест в 

гърдите. Понякога затруднението в дишането може да е опасно за живота. 

 

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ 

Контакт с очите: Незабавно измийте очите с вода; отстранете контактните лещи, ако 

има такива, след първите 5 мин., след това продължавайте да изплаквате с вода за 

поне 15 мин. Потърсете лекарска помощ без забавяне, като е препоръчително да се 

консултирате с офталмолог. 

Контакт с кожата: Отстранете материала от кожата незабавно, като измиете със сапун 

и обилно количество вода. Същевременно отстранете замърсеното облекло и обувки. 

Ако симптомите не изчезнат, потърсете лекарска помощ. Проучване относно 

замърсяването на кожата с метилендифенилдиизоцианат (MDI) показва, че почистването 

веднага след контакта е важно, като използването на почистващи средства на базата 

на полигликол или царевично масло е по-ефективно от измиването с вода и сапун. По 

време на работа носете такова облекло, което може да се почисти, не носете кожени 

артикули като обувки, колани и верижки за часовници.  

Вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух. Ако не диша, направете изкуствено 

дишане; при изкуствено дишане уста в уста използвайте предпазна маска. Ако 

дишането е затруднено, трябва да се даде кислород, което може да се извърши от 

квалифициран персонал. Извикайте лекар или транспортирайте до болнично заведение. 

Поглъщане: Не предизвиквайте повръщане. Извикайте лекар и/или транспортирайте до 

спешен болничен център незабавно. 

На вниманието на лекаря: При извършване на промивка, предложете ендотрахиален 

и/или езофагиален контрол. Опасността от белодробна аспирация може да се прецени 

по токсичността на съдържанието на стомаха. Решението дали да се предизвика 

повръщане или не трябва да се вземе от лекар. Възможно е повишаване на 

респираторната чувствителност или астмоподобни симптоми. Бронходилатори, 

отхрачващи средства и противокашлични сиропи могат да бъдат от помощ. Третирайте 

бронхоспазмите с инхалации на beta2 agonist и оралното или парентералното приемане 

на кортикостероиди.  Респираторните симптоми, включително белодробния оток, може 

да се проявят по-късно. Пострадали, които са били подложени на значително влияние 

на препарат трябва да се поставят под лекарско наблюдение за 24-48 часа, тъй като 

има възможност да се появят симптоми на белодробен дистрес. Поддържайте добра 

вентилация и подаване на кислород на пациента. Ако вие сте чувствителен към 

диизоцианати, консултирайте се с вашия лекар относно работата с други респираторни 

дразнители или вещества, причиняващи свръхчувствителност. Няма специален антидот. 

Лечението на пострадалия трябва да се насочи към контрол на симптомите и 

клиничното състояние на пациента. 

Медицински състояния, които се влошават при излагане на препарата: Продължителното 

излагане може да влоши състоянието на лица, боледували от астма или други 

респираторни заболявания (т.е. емфизема, бронхит, реактивен синдром за влошаване 

на състоянието на белодробните пътища). 
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5. МЕРКИ ПРИ ПОЖАР   

 

Подходящо средство за погасяване на пожара: Водна мъгла  или фин спрей. Сухи 

химически пожарогасители. Пожарогасители на базата на въглероден двуокис. Пяна. Не 

използвайте директна водна струя. Може да разпространи огъня. За предпочитане е 

алкохолно устойчива пяна (тип АТС). Може да използвате обикновена синтетична пяна 

или протеинова пяна, но те са по-малко ефективни. 

Пожарогасителни процедури: Накарайте хората да се отдръпнат. Изолирайте пожара и 

ограничете влизането. Стойте срещу вятъра. Ниско до земята може да се образуват 

газове (пушек), затова избягвайте ниските места. Не се препоръчва да използвате 

вода, но тя може да се прилага в големи количества под формата на фин спрей, при 

положение, че не разполагате с други пожарогасителни средства. Потушавайте пожара 

от безопасно разстояние. Използвайте приспособления за закачане на маркуча и  

струйници. Незабавно изтеглете целия персонал от мястото в случай на излизане на 

звук от устройството за подаване на сигнал или при обезцветяване на контейнера. Не 

използвайте директна водна струя. Може да разпространи огъня. Преместете 

контейнера от областта на пожара ако това е възможно и безопасно. Използвайте вода 

за да охладите контейнерите, изложени на огъня и зоната, засегната от пожара 

докато не се потуши напълно огъня. 

Специално предпазно облекло за пожарникарите: Използвайте автономни дихателни 

апарати със свръхатмосферно налягане(SCBA) и предпазно пожарникарско облекло 

(включващо пожарникарски шлем, яке, панталони, ботуши и ръкавици). По време на 

пожарогасителните операции избягвайте контакт с веществото. Ако контактът е 

възможен, използвайте облекло за гасене на химически пожари с автономен дихателен 

апарат и потушавайте огъня от безопасно разстояние. За предпазното оборудване при 

ситуациите след пожара и при почистване на областта, вижте съответните раздели. 

Необичайни опасности при пожар  или експлозия: Продуктът реагира с вода. В 

резултат се получава отделяне на топлина и/или газове. Тази реакция е бурна. При 

образуването на газове може да се разкъса контейнера и да се провокира пожарна 

ситуация. Рязко образуване на пара или избухване може да се предизвика когато се 

приложи директна водна струя върху горещи течности. При горене, продуктът отделя 

гъст дим. 

Опасни продукти при горенето: По време на пожар, материал от продукта може да се 

съдържа в дима заедно с горящи продукти със различен състав, които могат да бъдат 

токсични и/или дразнещи. Тези продукти може да включват, но без да се ограничават 

само до тях, следните вещества: Азотни окиси. Изоцианати. Водороден цианид. 

Въглероден моноксид. Въглероден двуокис. Водороден хлорид. Фосфорни съединения. 

Фосфорни окиси. 

 

 

6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗТИЧАНЕ   

 

Мерки, които трябва да се предприемат при изтичане или разливане на материала: 

Разливите трябва да се ограничат и покрият с голямо количество пясък, пръст или 

други абсорбиращи материали, които след това се изчеткват внимателно за да се 

подпомогне абсорбирането. Сместа се събира в бидони и се приготвя за изхвърляне. 

Измийте площта със сапун и вода и изтъркайте, за да не останат остатъци от 

продукта.  

Лични предпазни мерки: Използвайте подходящо предпазно облекло. За допълнителна 

информация вижте Раздел 8 - Контрол на въздействието и лични защитни средства. В 

операциите по почистване трябва да участва само обучен и подходящо екипиран 

персонал. Не позволявайте на лица без екипировка да влизат в района на разлива. 

При възможност използвайте пяна за да спрете изпарението. Вижте раздел 10 за 

повече информация относно това. 

Предпазване на околната среда:  Не допускайте да се разпространи в почвата, 

канавките, канализацията, водните пътища и/или подземните води. Виж раздел 12 - 

Екологична информация. Ако продуктът проникне в канализацията, той трябва да се 

изпомпа в покрит, вентилиран контейнер; капакът трябва да се постави свободно 
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върху контейнера, така че да не се повиши налягането. Службите за аварийни 

ситуации трябва да се повикат за да окажат помощ при операциите по събирането. 

 

 

7. МАНИПУЛИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ   

 

Манипулиране 
Общи съвети за манипулиране:  Да се пази далеч от топлина, искри и пламъци. 

Използвайте само при подходяща вентилация. 

 

Съхранение 
Съхранявайте продукта на хладно, добре проветриво място. Съхранявайте далеч от 

източници на горене. Виж раздел 10 за повече информация по този въпрос.  

Период на съхранение:  Температура на съхранение: 

12 месеца    15 – 25°С 

 

 

8. КОНТРОЛ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО/ЛИЧНИ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА   

Граници на излагане на действието на продукта 
 

Компонент Списък Тип Стойност 

4,4'-метилендифенилдиизоцианат; 

дифенилметан-4,4’-диизоцианат 

(MDI) 

Ирландия OELV TWA като 

NCO 

0.02 mg/m
3
 SEN 

 Ирландия OELV STEL като 

NCO 

0.07 mg/m
3
 SEN 

 ACGIH TWA 0.005ppm 

 UK WEL TWA като 

NCO 

0.02 mg/m
3
 SEN 

 UK WEL STEL като 

NCO 

0.07 mg/m
3
 SEN 

Метилендифенил диизоцианат, 

хомополимер 

Ирландия OELV TWA като 

NCO 

0.02 mg/m
3
 SEN 

 Ирландия OELV STEL като 

NCO 

0.07 mg/m
3
 SEN 

 ACGIH TWA 0.005ppm 

 UK WEL TWA като 

NCO 

0.02 mg/m
3
 SEN 

 UK WEL STEL като 

NCO 

0.07 mg/m
3
 SEN 

Изобутан ACGIH TWA 1.000ppm 

Пропан ACGIH TWA 1.000ppm 

 UK WEL  Включен е в 

правилника, но без 

указани стойности. 

Проверете в 

правилника за повече 

подробности. 

Пропан Ирландия OELV HAZ_DES Обикновен асфиксиант 

 UK WEL HAZ_DES Асфиксиант 

Диметилов етер Ирландия OELV TWA 1,920 mg/m
3
 1,000ppm 

 WEEL TWA 1,880 mg/m
3
 1,000ppm 

 EU IOELV TWA 1,920 mg/m
3
 1,000ppm 

 UK WEL TWA 766 mg/m
3
 400 ppm 

 UK WEL STEL 958 mg/m
3
 500 ppm 
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Обозначението SEN след указанията за излагане на действието на продукта се отнасят 

за възможността да се предизвика чувствителност, потвърдено по данни за 

въздействие върху хора и животни. 

 

Лично защитно оборудване 
Защита на очите/лицето: Използвайте предпазни очила за работа с химикали. Очилата 

трябва да са съвместими с EN 166 или с еквивалент. Фонтан за измиване на очите 

трябва да е разположен в непосредствената работна площ.  

Защита на кожата: Използвайте предпазно облекло, което е химически устойчиво на 

този материал.  Изборът на специфични части, като лицев шлем, ботуши, престилка 

или цял костюм зависи от типа задача, която ще се изпълнява. Отстранете 

замърсените дрехи незабавно, измийте кожата със сапун и вода и изперете дрехите 

преди повторна употреба или ги изхвърлете по подходящ начин. Такива части от 

облеклото, които не могат да се почистват, като обувки, колани или ръчни часовници 

трябва да се отстранят и изхвърлят по подходящ начин. 

Защита на ръцете: Използвайте химически устойчиви ръкавици, класифицирани по 

стандарт EN374: Предпазни ръкавици за химикали и микро-организми. Пример за 

препоръчителен материал за ръкавици: Бутилова гума. Хлориран полиетилен. 

Полиетилен. Етилов винилов алкохолен ламинат (“EVAL”). Пример за приемлив материал 

за ръкавици: Естествена гума („латекс”). Неопрен. Нитрилова/бутадиенова гума 

(“nitrile” или “NBR”). Витон. Избягвайте ръкавици направени от: Поливинил-хлорид 

(“PVC” или „винил”). Когато контактът е за по-дълъг период или често повтарящ се 

за предпочитане е да се използват ръкавици с клас на предпазване 5 или по-висок 

(време на пробив по-дълго от 240 мин. според EN374). Когато се очаква контактът да 

е краткотраен за предпочитане е да се използват ръкавици с клас на предпазване 3 

или по-висок (време на пробив по-дълго от 60 мин. според EN374). ЗАБЕЛЕЖКА: При 

избор на специални ръкавици и време за използването им трябва да вземат под 

внимание освен всичко друго и следните фактори на работната обстановка: Други 

химикали, с които може да се работи, физически изисквания (рязане, предпазване от 

пробив, функционални възможности, термична защита), потенциална реакция на тялото 

към материала на ръкавиците, както и инструкциите/спецификациите, предоставени от 

производителя на ръкавиците. 

Респираторна защита: Атмосферните нива трябва да се поддържат под указанията за 

условия на излагане на въздействието на продукта. Когато атмосферните нива 

надвишат указанията за излагане, изполвайте въздухо-пречиствателен респиратор, 

оборудван със органичен паров сорбент и филтър за частици. При ситуации, когато 

атмосферните нива надвишават нивата, при които може да се използва въздухо-

пречиствателен респиратор, използвайте въздухо-пречиствателен респиратор със 

свръхатмосферно налягане (с въздушен канал или автономен дихателен апарат). При 

спешни ситуации, когато не може да се отчете атмосферното ниво, използвайте 

автономни дихателни апарати със свръхатмосферно налягане или въздушен канал със 

свръхатмосферно налягане и със спомагателно автономно зареждане с въздух. 

Използвайте следните въздухо-пречиствателни респиратори, одобрени от СЕ: Глава за 

органична пара с филтър за частици, тип АР2. 

Поглъщане: Избягвайте поглъщането дори и на съвсем малки частици; не консумирайте 

и не съхранявайте храна или тютюн в работната област; измивайте ръцете и лицето си 

преди пушене или хранене.  

 

Инженерен контрол 
Проветряване: Използвайте само на места, където съществува подходящо проветряване. 

При някои операции е необходима локална смукателна вентилация. Използвайте обща 

или локална смукателна вентилация за да поддържате въздушните нива под  указанията 

за излагане на въздействието на продукта. Смукателните системи трябва да бъдат 

проектирани така, че да извеждат въздуха далеч от източника на генериране на 

пара/аерозол и хората, работещи на това място. Мирисът и предизвикваните реакции 

от страна на този продукт не са достатъчни за да излъчат предупреждение за 

превишено излагане на въздействието му. 
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9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА   

 

Физическо състояние:  Пяна 

Цвят: Кафяв 

Мирис: На мухъл 

Точка на запалване – 

Затворена капачка  

Няма данни 

Граници на запалване във 

въздуха 

Долна: няма данни 

Горна: няма данни 

Температура на самозапалване Няма данни 

Налягане на парата Няма данни 

Температура на кипене (760 

mmHg) 

Няма данни 

Плътност на парата (1 

атмосфера) 

Няма данни 

Относително тегло (Н2О = 1) Няма данни 

Точка на замръзване Няма данни 

Точка на топене Няма данни 

Разтворимост във вода (по 

тегло) 

Реагира с вода 

рН стойност Няма данни 

 

 

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ   

Стабилност/нестабилност 

Продуктът е стабилен при спазване на препоръчителните условия за съхраняване. Виж 

раздел 7 - Съхранение. 

Условия, които трябва да се избягват: Избягвайте температури над 40°С (104°F). 

Може да реагира със себе си при температури над 130°С (266°F). Съхраняването при 

завишени температури може да причини разлагане. Генерирането на газове при процеса 

на разлагане може да причини повишаване на налягането в затворените системи. 

Нарастването на налягането е рязко. Избягвайте влажност. Материалът реагира бавно 

с водата, като отделя въглероден двуокис, който може да причини повишаване на 

налягането и пробив в затворените контейнери. Повишената температура ускорява тази 

реакция. 

Несъвместими материали: Избягвайте контакт с: Киселини. Алкохол. Амини. Вода. 

Амоняк. Основи. Метални съединения. Влажен въздух. Силни оксиданти. Продуктите, 

произведени на основата на диизоцианати като TDI и MDI, реагират с много 

материали, като в резултат освобождават топлина. Скоростта на реакцията се 

увеличава заедно с температурата и с увеличения контакт; тези реакции могат да 

протекат интензивно. Съприкосновението се увеличава при разбъркване или ако друг 

материал действа като разтворител. Продуктите, произведени на основата на 

диизоцианати като TDI и MDI, не са разтворими във вода и ще потънат на дъното, но 

реагират бавно при граничния слой. Като резултат се формира газ въглероден двуокис 

и слой твърда полиурея. Реакцията с вода генерира въглероден двуокис и топлина. 

Избягвайте контакт с метали като: алуминий, цинк, месинг, калай, мед. Избягвайте 

контакт с абсорбентни материали като: Влажни органични абсорбенти. Избягвайте 

неочакван контакт с многовалентни алкохоли. Реакцията между многовалентни алкохоли 

и изоцианати генерира топлина. 

 

Опасна полимеризация 

Вероятно е да се получи. Може да реагира със себе си при температури над 130°С 

(266°F). Полимеризацията може да се ускори от: Силни основи. Вода. 

 

Термично разлагане 
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Продуктите на разлагане зависят от температурата, достъпът на въздух и 

присъствието на други материали. При разлагането се отделят газове.   

 

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ   

 

Активна токсичност 
При поглъщане 

Ниска токсичност при поглъщане. Няма вероятност малки количества, погълнати като 

резултат от работата с продукта, да причинят наранявания; обаче, поглъщането на 

големи количества може да доведе до сериозни увреждания. Вдишване в дробовете може 

да се случи по време на поглъщане или повръщане, причинявайки сериозни увреждания 

на белите дробове, дори и смърт поради химическа пневмония. Наблюденията при 

животни включват: стомашно чревни разстройства. 

Единична доза орално LD50 не е определена. 

При контакт с очите 

Дразни очите. Може да причини леки временни увреждания на роговицата на окото. 

При контакт с кожата 

Продължителният контакт причинява средни кожни дразнения с зачервяване. По кожата 

може да се залепи материал, който да предизвика раздразнение при опит за 

премахване. Възможно е да останат петна по кожата. 

Абсорбиране от кожата 

Продължителният контакт с кожата няма вероятност да доведе до абсорбиране на 

вредни количества.  

Дозата LD50 не е определена. 

Вдишване 

В ограничени помещения или такива с лоша вентилация, изпаренията може да се 

акумулират лесно и могат да причинят изпадане в състояние на безсъзнание или смърт 

поради изчерпването на кислорода. Продължителното излагане на въздействието на 

препарата може да доведе до възпаление на горните дихателни пътища (носа и 

гърлото) и белите дробове. Има вероятност да причини белодробен оток (течност в 

белите дробове). Ефектът може да се прояви по-късно. Причинява разстройства на 

централната нервна система. Превишеното излагане на въздействието на препарата има 

анестетичен или наркотичен ефект; наблюдава се сънливост и замаяност. Превишеното 

излагане може да увеличи чувствителността към епинефрин и да доведе до увреждане 

на миокарда (неритмични сърдечни удари). Понижена функционалност на белите дробове 

се наблюдава при свръхизлагане на въздействието на изоцианати.  

 

Чувствителност 
Кожа 

Контактът с кожата може да причини алергична кожна реакция. Изследванията 

проведени върху животни показват, че кожния контакт с изоцианати влияе върху 

респираторната чувствителност. 

Дишане 

Предизвиква алергична респираторна реакция. Концентрации на MDI под указаните нива 

на излагане могат да причинят алергични реакции у лица, които вече страдат от 

такива заболявания. Астмоподобните симптоми включват кашлица, затруднено дишане и 

чувство на тежест в гръдния кош. В отделни случаи затрудненията в дишането може да 

застрашат живота. 

Токсичност при повторна доза 

Съдържа вещество, регистрирано като слаб органофосфатен тип холинстеразов 

инхибитор. Превишеното ниво на излагане може да доведе до органофосфатен тип 

хилинестеразово потискане. Симптомите за превишено ниво на излагане са главоболие, 

сънливост, некоординираност, мускулни спазми, тремори, гадене, коремни колики, 

диария, изпотяване, зеници с размер на точици, замъглено зрение, саливация, 

стягане, тежест в гърдите, прекомерно уриниране, конвулсии. При опити с 

лабораторни животни  се наблюдава увреждане на тъканите на горните дихателни 
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органи и белите дробове след повторно превишаване на нивото на излагане на MDI/ 

полимерни  MDI аерозоли. За тестваните компоненти: при животните се наблюдават 

увреждания на следните органи: бъбреци. Костен мозък. Черен дроб. 

Хронична токсичност и канцерогенност 

При лабораторните животни се наблюдават тумори на белите дробове след  постоянното 

им излагане на аерозолни капчици от MDI/полимерни MDI (6 мг/м
3
). Туморите се 

появяват едновременно с възпаления на дихателните пътища и увреждания на 

дробовете. Настоящите указани нива на излагане са определени така, че да защитават 

работещите с тези вещества срещу вредните ефекти на MDI. 

Токсичност при поколенията 

При лабораторните животни, MDI/полимерни MDI не причиняват родилни дефекти; 

увреждания на плода се наблюдават само при високи дози, които са били токсични за 

майката. 

Генетична токсикология 

При малки компоненти: изследванията ин витро за генетична токсичност са 

отрицателни. Сведенията за генетичната токсичност при MDI са неопределени. MDI се 

оказват слабо положителни при някои изследвания ин витро; други ин витро 

изследвания са отрицателни. Изследванията за мутагенност при животните са 

преобладаващо отрицателни. 

 

 

 

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ   

 

 

Данни за компонента: Преполимер на MDI и многовалентен алкохол 

 Разпространение и секциониране 
 Във водна и сухоземна среда разпространението се ограничава от реакцията на 

веществото с водата, като формира предимно неразтворими полиуреи. 

 

Стабилност и разлагане 
Във водна и сухоземна среда материалът реагира с водата като формира 

предимно неразтворими полиуреи, които са стабилни. Отчитайки изчисленията и 

по аналогия с подобните диизоцианати може да се предположи, че в атмосферна 

среда материалът има къс тропосферен период на полуразпад. 

 

Данни за компонента: 4,4'-метилендифенилдиизоцианат; дифенилметан-4,4’-диизоцианат 

(MDI) 

 Разпространение и секциониране 
 Във водна и сухоземна среда разпространението се ограничава от реакцията на 

веществото с водата, като формира предимно неразтворими полиуреи. 

 

Стабилност и разлагане 
Във водна и сухоземна среда материалът реагира с водата като формира 

предимно неразтворими полиуреи, които са стабилни. Отчитайки изчисленията и 

по аналогия с подобните диизоцианати може да се предположи, че в атмосферна 

среда материалът има къс тропосферен период на полуразпад. 

 

Данни за компонента: Метилендифенил диизоцианат, хомополимер 

 Разпространение и секциониране 
 Във водна и сухоземна среда разпространението се ограничава от реакцията на 

веществото с водата, като формира предимно неразтворими полиуреи. 

 

Стабилност и разлагане 
Във водна и сухоземна среда материалът реагира с водата като формира 

предимно неразтворими полиуреи, които са стабилни. Отчитайки изчисленията и 
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по аналогия с подобните диизоцианати може да се предположи, че в атмосферна 

среда материалът има къс тропосферен период на полуразпад. 

 

Данни за компонента: Трис(1-хлоро-2-пропил) фосфат 

 Разпространение и секциониране 
Потенциалът на биоконцентрация е нисък (биоконцентрационен фактор BCF<100 

или логаритъм на коефициента на разделяне n-октанол/вода log Pow <3). 

Потенциалът за разпространение в почвата е нисък (Коефициентът за разделяне 

почва/вода - Кос е между 500 и 2000). 

Летливост (Константа на Хенри): < 1.35E-5 atm*m3/mole; 25°С, изчислен  

Коефициента на разделяне, n-октанол/вода (log Pow): 2.59 измерен 

Коефициентът за разделяне почва органичен въглерод/вода (Кос): 1,300 

изчислен 

Биоконцентрационен фактор (BCF): 0.8-4.6; шаран (Cyprinus carpio); измерен 

Стабилност и разлагане 
Материалът се разлага биологически много бавно (в околната среда). Не успява 

да премине OECD/EEC тестовете за склонност към биоразлагане. 

OECD тестове за биоразлагане: 

Биоразлагане Време на излагане на въздействието 

на продукта 

метод 

14% 28 дни Тест OECD 301E  

 

Данни за компонента: Изобутан 

 Разпространение и секциониране 
Потенциалът на биоконцентрация е нисък (биоконцентрационен фактор BCF по-

малък от 100 или логаритъм на коефициента на разделяне n-октанол/вода log 

Pow  по-малък от 3). Потенциалът за разпространение в почвата е много висок 

(Коефициентът за разделяне почва/вода - Кос е между 0 и 50). 

Летливост (Константа на Хенри): 1.19E+00 atm*m3/mole; 25°С, измерен  

Коефициента на разделяне, n-октанол/вода (log Pow): 2.76 измерен 

Коефициентът за разделяне почва органичен въглерод/вода (Кос): 35 изчислен 

Разпространение в околната среда: Ниво 1 по модела на летливост на Макей: 

Въздух Вода Биота Почва Утайки 

100%     

Стабилност и разлагане 
Биоразлагането протича при аеробни условия (в присъствието на кислород). 

 

Данни за компонента: Пропан 

 Разпространение и секциониране 
Потенциалът на биоконцентрация е нисък (биоконцентрационен фактор BCF по-

малък от 100 или логаритъм на коефициента на разделяне n-октанол/вода log 

Pow  по-малък от 3). Потенциалът за разпространение в почвата е много висок 

(Коефициентът за разделяне почва/вода - Кос е между 0 и 50). 

Летливост (Константа на Хенри): 7.07E-01 atm*m3/mole; 25°С, измерен  

Коефициента на разделяне, n-октанол/вода (log Pow): 2.36 измерен 

Коефициентът за разделяне почва органичен въглерод/вода (Кос): 24-460 

изчислен 

Разпространение в околната среда: Ниво 1 по модела на летливост на Макей: 

Въздух Вода Биота Почва Утайки 

100%     

Стабилност и разлагане 
Разлагането протича в атмосферната среда в рамките на период от няколко дни 

до седмици. 

 

Данни за компонента: Диметилов етер 

 Разпространение и секциониране 
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Потенциалът на биоконцентрация е нисък (биоконцентрационен фактор BCF<100 

или логаритъм на коефициента на разделяне n-октанол/вода log Pow <3). 

Потенциалът за разпространение в почвата е много висок (Коефициентът за 

разделяне почва/вода - Кос е между 0 и 50). 

Летливост (Константа на Хенри): 1.31E-03 atm*m3/mole; 25°С, измерен  

Коефициента на разделяне, n-октанол/вода (log Pow): 0.10 измерен 

Коефициентът за разделяне почва органичен въглерод/вода (Кос): 14 изчислен 

Стабилност и разлагане 
Материалът не се разлага биологически според указанията на OECD/EC. 

OECD тестове за биоразлагане: 

Биоразлагане Време на излагане на въздействието 

на продукта 

метод 

5%  Тест OECD 301А  

 

 

ЕКОТОКСИЧНОСТ 
Данни за компонента: Преполимер на MDI и многовалентен алкохол 

Измерената екотоксичност отговаря на тази за хидролизни продукти, главно при 

условия, благоприятни за производството на разтворими видове. Материалът не 

е класифициран като опасен за водните организми (LC50/EC50/IC50 е по-голям 

от 100 mg/L при повечето чувствителни организми). 

 

Токсичност при организми, обитаващи почвата 

LC50, земен червей Eisenia foetida, възрастен индивид, 14 дни: > 1,000 mg/kg 

 

Данни за компонента: 4,4'-метилендифенилдиизоцианат; дифенилметан-4,4’-диизоцианат 

(MDI) 

Измерената екотоксичност отговаря на тази за хидролизни продукти, главно при 

условия, благоприятни за производството на разтворими видове. Материалът не 

е класифициран като опасен за водните организми (LC50/EC50/IC50 е по-голям 

от 100 mg/L при повечето чувствителни организми). 

 

Токсичност при организми, обитаващи почвата  

LC50, земен червей Eisenia foetida, възрастен индивид, 14 дни: > 1,000 mg/kg 

 

Данни за компонента: Метилендифенил диизоцианат, хомополимер 

Измерената екотоксичност отговаря на тази за хидролизни продукти, главно при 

условия, благоприятни за производството на разтворими видове. Материалът не 

е класифициран като опасен за водните организми (LC50/EC50/IC50 е по-голям 

от 100 mg/L при повечето чувствителни организми). 

 

Токсичност при организми, обитаващи почвата  

LC50, земен червей Eisenia foetida, възрастен индивид, 14 дни: > 1,000 mg/kg 

 

Данни за компонента: Трис(1-хлоро-2-пропил) фосфат 

Материалът е вреден за водните организми (LC50/EC50/IC50 е между 10 и 

100mg/L при повечето чувствителни организми) 

 

Остра и продължителна токсичност при риби 

LC50, дребна сладководна риба (Lepomus macrochirus), 96 часа: 84mg/l 

Остра токсичност при морски безгръбначни животни 

LC50, водна бълха (Daphnia magna), 48 часа, неподвижност: 63mg/l 

Остра токсичност при морски растения 

ЕC50, зелени водорасли (Selenastrum zapricornum),спиране на растежа на 

биомасата, 96 часа: 47 mg/l 

ЕC50, водорасли (Scenedesmus sp.),спиране на растежа на биомасата, 72 часа: 

45 mg/l 

Токсичност при микро-организмите 
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Тестове EC50, OECD 209; активирана утайка, спиране на дишането, 3 часа: 748 

mg/l 

Стойност на хронична токсичност при морските безгръбначни животни: 

ChV Стойност  

mg/l 

Вид Тип на теста Крайна точка Време на 

излагане 

>32 mg/l водна бълха 

(Daphnia magna) 

Статично 

повтаряне 

Брой на 

поколения 

21 дни 

 

Данни за компонента: Диметилов етер 

Материалът не е класифициран като опасен за водните организми 

(LC50/EC50/IC50 е по-голям от 100 mg/L при повечето чувствителни организми). 

 

Остра и продължителна токсичност при риби 

LC50, малка тропическа и акварийна рибка  (Peocilia reticulata), 96 часа: > 

4,000 mg/l 

Остра токсичност при морски безгръбначни животни 

LC50, водна бълха (Daphnia magna), 48 часа, неподвижност: > 4,000 mg/l 

 

 

13. ПРЕПОРЪКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ 

 

Съдържание под налягане. Не пробивайте и не изгаряйте контейнера. Освободете 

налягането преди да изхвърлите продукта. Не го изхвърляйте в канализацията, на 

земята или в каквато и да е водна среда. Натрупването на отпадъци трябва да се 

избягва или минимизира колкото е възможно. Всички процедури по изхвърляне на 

продукта трябва да са съобразени в местните или национални закони и разпоредби. 

Обърнете се към производителя/доставчика за повече информация относно 

възстановяването/рециклирането.  

 

 

14. ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ  

ШОСЕЕН И ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 

Подходящи обозначения при транспорта: АЕРОЗОЛ, ЗАПАЛИМ 

Клас на опасност: 2.1 Идентификационен номер: UN1950 

Класификация: 5F 

Номер на тремкарта: 20G5A 

 

ОКЕАНСКИ ТРАНСПОРТ 

Подходящи обозначения при транспорта: АЕРОЗОЛ, ЗАПАЛИМ 

Клас на опасност: 2.1 Идентификационен номер: UN1950 

EMS номер: F-D, S-U 

Замърсител на морската среда: Не 

 

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ 

Подходящи обозначения при транспорта: АЕРОЗОЛ, ЗАПАЛИМ 

Клас на опасност: 2.1 Идентификационен номер: UN1950  

Инструкция за товарния багажа: 203 

Инструкция за багажа на пътниците: 203 

 

РЕЧЕН ТРАНСПОРТ 

Подходящи обозначения при транспорта: АЕРОЗОЛ, ЗАПАЛИМ 

Клас на опасност: 2.1 Идентификационен номер: UN1950 

Класификация: 5F 

Номер на тремкарта: 20G5A 

_____________________________________________________________________________ 
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15. НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ   

 

Европейски списък на съществуващите търговски химически вещества 

(EINECS) 
Компонентите на този продукт за в списъка EINECS или са освободени от задължения 

за вписване. 

 

Поставяне на етикети в съответствие с Директивите на Европейската 

Общност 
Символи за опасност 

Xn - Вреден 

F+ - Изключително запалим 

 

Фрази, определящи риска 

R12 - Изключително запалим 

R36/37/38 – Дразни очите, дихателните пътища и кожата 

R42/43 – Възможна е чувствителност при вдишване и контакт с кожата 

 

Фрази, определящи безопасна работа 

S2 – Да се пази от достъп на деца 

S16 – Да се съхранява далеч от източници на запалване. Да не се пуши. 

S36/37/39 – Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за 

очите/лицето 

S24/25 – Да се избягва контакт с очите и кожата 

S51 – Да се използва само на проветриви места 

S23 – Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола 

S45 – При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и 

когато е възможно да се покаже етикета 

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

медицинска помощ 

S28 – След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода и сапун 

 

Съдържа: 4,4'-метилендифенилдиизоцианат; дифенилметан-4,4’-диизоцианат (MDI) 

 

Продуктът съдържа изоцианатаи. Вижте информацията, предоставена от производителя. 

Контейнерът е под налягане. 

Да се пази от достъп на деца. 

Не излагайте на слънце и температури, надвишаващи 50°С. 

Да не се пуши, да няма в близост разположени открити пламъци или източници на 

запалване при работа и съхранение. 

Не пръскайте срещу открити пламъци или нажежени обекти. 

За да се предотврати риска за здравето на хората и увреждането на околната среда, 

следвайте тези инструкции. 

Не отваряйте насила и не изгаряйте, дори след като вече е употребен. 

 

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ   

 

Друга информация 

При работа със скоро произведени полиуретанови продукти трябва да се носят 

предпазни ръкавици, за да се предотврати контакта на кожата със следи от остатъчни 

материали, някои от които са опасни при контакт с кожата. 

 

 

Фрази, определящи риска в Раздел 2 

R12 - Изключително запалим 

R20 – Вреден при вдишване 
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R22 – Вреден при поглъщане 

R36/37/38 – Дразни очите, дихателните пътища и кожата 

R42/43 – Възможна е чувствителност при вдишване и контакт с кожата 

 

Ревизия 

Идентификационен номер: 1004205/3005/ Дата на издаване 07/10/2006 / Версия: 5.3 

Последните ревизии за отбелязани в почернен шрифт, в лявото поле на всяка страница 

на този документ. 

 

Фирмата DOW CHEMICAL COMPANY ООД настоява всеки потребител или получател на 

настоящата Инструкция за безопасност да я разучи внимателно и да потърси подходяща 

консултация или експертиза, при нужда или ако сметне за необходимо, с цел да е 

наясно и да разбере информацията, съдържаща се в настоящата Инструкция за 

безопасност и всички опасности, свързани с продукта. Информацията в настоящия 

документ се предоставя добронамерено и се основава на настоящото ниво на 

познанията ни. В същото време, ние не даваме никаква гаранция. Регулиращите 

разпоредби са обект на промяна и може да се различават в различните страни. 

Отговорност на купувача/потребителя е да се увери, че неговите действия се 

съобразяват с федералните, държавните, районните или местните закони. 

Информацията, представена в настоящия документ, се отнася само за доставения 

продукт. Тъй като условията на употреба на продукта са извън обсега на контрол на 

производителя, задължение на купувача/потребителя е да осигури условията, 

необходими за безопасната работа с продукта. Поради многообразието на източниците 

на информация, като специфични инструкции за безопасност на производителите, ние 

не сме отговорни за каквито и да е други инструкции, получени от други източници 

освен от нас. Ако вие сте получили Инструкция за безопасност от друг източник или 

ако не сте сигурен дали инструкцията притежавана от вас е актуална, моля обърнете 

се към нашите офиси и представители за най-актуалната версия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


