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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
DOW EUROPE GMBH 

Лист с данни за безопасност  според Дир. (ЕС) No 2015/830 

Име на Продукта: INSTA STIK™ MP FC Safety Valve Straw 
Adhesive ACS 750ml 

Преработено издание (дата):: 
2015/07/08 

Версия: 5.0 
Дата на Печат: 2015/07/09 

 
DOW EUROPE GMBH препоръчва и очаква от Вас да прочетете и разберете изцяло (M) SDS, 
тъй като има важна информация. Ние очакваме от вас да следвате инструкциите в този 
документ, толкова дълго, колкото вашата кандидатура ще изисква по-подходящи методи или 
действия. 
 

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА 

ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО 

1.1 Идентификатори на продукта 
Име на Продукта: INSTA STIK™ MP FC Safety Valve Straw Adhesive ACS 750ml 
 
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и 
употреби, които не се препоръчват 
Идентифицирани употреби: Адхезивен спрей.   
 
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ФИРМА 
DOW EUROPE GMBH 
BACHTOBELSTRASSE 3 
8810 HORGEN 
SWITZERLAND 
 
Телефон за информация на клиента: (31) 115 67 2626 

SDSQuestion@dow.com 
 
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ 
24-часова линия за спешни случаи: 00 41 447 28 2820 
Свържете се с Аварийно Обслужване на: 00 359 2946 1606 
 

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 

2.1 Класифициране на веществото или сместа 
 
Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008: 
Аерозоли - Категория 1 - H222, H229 
Дразнене на кожата - Категория 2 - H315 
Дразнене на очите - Категория 2 - H319 
Повишена чувствителност на дихателните пътища - Категория 1 - H334 
Кожна сенсибилизация - Категория 1 - H317 
Канцерогенност - Категория 2 - H351 
Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция - Категория 3 - H335 
Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция - Категория 2 - H373 
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За пълният текст на H-Приложенията включени в тази Секция, виж Секция 16. 
 
 
2.2 Елементи на етикета 
 
Етикетиране в съответствие с Директива (ЕС) No 1272/2008 [CLP/GHS]: 
 
Пиктограми за опасност 
 

 
Сигнална дума: ОПАСНО 
 
Предупреждения за опасност 
H222 Изключително запалим аерозол. 
H229 Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. 
H315 Предизвиква дразнене на кожата. 
H317 Може да причини алергична кожна реакция. 
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в 

дишането при вдишване. 
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 
H351 Предполага се, че причинява рак. 
H373 Може да причини увреждане на органите (Дихателен Тракт) при продължителна 

или многократна експозиция. 
 
Препоръки за безопасност 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други 

източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. 
P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. 
P251 Да не се пробива и изгаря дори след употреба. 
P260 Не вдишвайте аерозоли. 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ 

предпазна маска за лице. 
P304 + P340 
+ P312 

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, 
улесняваща дишането. При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО 
ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 

P410 + P412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-
високи от 50 C/ 122 F. 

 
Съдържа Дифенилметан Диизоцианат, изомери и хомолози 
 
2.3 Други опасности 
Лица, чувствителни към диизоцианати, могат да развият алергични реакции при употребата на 
този продукт. 
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Лица, страдащи от астма, екзема или кожни заболявания следва да избягват контакт, 
включително дермален контакт, с този продукт. 
Този продукт не следва да се използва при условия на лоша вентилация, освен ако не се 
използва предпазна маска с подходящ газов филтър (т.е. тип А1, съгласно стандарт EN 14387). 

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 

 
3.2 Смеси 
 
Този продукт е смес. 
 

Регистрацио
нен номер 

CAS /  
EC-No. /  
Индекс 
Номер 

REACH 
Регистрационен 

номер 
Концентрация Компонент 

Класификация: 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 
1272/2008 

 

Регистрацио
нен номер 

CAS 
53862-89-8 

EC-No. 
Полимер 
Индекс 
Номер 

 –  
 

_  50,0 - < 70,0 % Полиметилен  
Полифенил 
полиизоцианат, 
кополимер 
полипропиленглик
ол 

Resp. Sens. - 1 - H334 
Skin Sens. - 1 - H317 
 

Регистрацио
нен номер 

CAS 
9016-87-9 

EC-No. 
618-498-9 
Индекс 
Номер 

 –  
 

_  10,0 - < 30,0 % Дифенилметан 
Диизоцианат, 
изомери и 
хомолози 

Acute Tox. - 4 - H332 
Skin Irrit. - 2 - H315 
Eye Irrit. - 2 - H319 
Resp. Sens. - 1 - H334 
Skin Sens. - 1 - H317 
Carc. - 2 - H351 
STOT SE - 3 - H335 
STOT RE - 2 - H373 
 

Регистрацио
нен номер 

CAS 
101-68-8 
EC-No. 

202-966-0 
Индекс 
Номер 

615-005-00-9 
 

01-2119457014-47 
 

 5,0 - < 15,0 % 4,4'-
метилендифенил 
диизоцианат 

Acute Tox. - 4 - H332 
Skin Irrit. - 2 - H315 
Eye Irrit. - 2 - H319 
Resp. Sens. - 1 - H334 
Skin Sens. - 1 - H317 
Carc. - 2 - H351 
STOT SE - 3 - H335 
STOT RE - 2 - H373 
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Регистрацио
нен номер 

CAS 
13674-84-5 

EC-No. 
237-158-7 
Индекс 
Номер 

 –  
 

01-2119486772-26 
 

 5,0 - < 15,0 % Три(1-хлор-2-
пропил) фосфат 

Acute Tox. - 4 - H302 
 

Регистрацио
нен номер 

CAS 
75-28-5 
EC-No. 

200-857-2 
Индекс 
Номер 

601-004-00-0 
 

01-2119485395-27 
 

 2,0 - < 6,0 % Изобутан Flam. Gas - 1 - H220 
Press. Gas - Compr. Gas - 
H280 
 

Регистрацио
нен номер 

CAS 
74-98-6 
EC-No. 

200-827-9 
Индекс 
Номер 

601-003-00-5 
 

01-2119486944-21 
 

 1,0 - < 3,0 % Пропан Flam. Gas - 1 - H220 
Press. Gas - Compr. Gas - 
H280 
 

Регистрацио
нен номер 

CAS 
115-10-6 
EC-No. 

204-065-8 
Индекс 
Номер 

603-019-00-8 
 

_  2,0 - < 6,0 % Диметилов етер Flam. Gas - 1 - H220 
Press. Gas - Liquefied gas 
- H280 
 

Регистрацио
нен номер 

CAS 
5873-54-1 

EC-No. 
227-534-9 
Индекс 
Номер 

615-005-00-9 
 

01-2119480143-45 
 

 0,1 - < 1,0 % o-(p-
изоцианатобензил
)фенил изоцианат; 
дифенилметан-
2,4'-диизоцианат 

Acute Tox. - 4 - H332 
Skin Irrit. - 2 - H315 
Eye Irrit. - 2 - H319 
Resp. Sens. - 1 - H334 
Skin Sens. - 1 - H317 
Carc. - 2 - H351 
STOT SE - 3 - H335 
STOT RE - 2 - H373 
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Регистрацио
нен номер 

CAS 
6425-39-4 

EC-No. 
229-194-7 
Индекс 
Номер 

 –  
 

_  1,0 - < 2,5 % 2,2 диморфолинил 
диетилов етер 

Eye Irrit. - 2 - H319 
 

За пълният текст на H-Приложенията включени в тази Секция, виж Секция 16. 
 
 

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ 

4.1 Описание на мерките за първа помощ 
Основни указания: 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.   
 
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.   
 
Контакт с кожата: Извадете материала от кожата незабавно чрез измиване със сапун и обилно 
количество вода. Свалете замърсеното облекло и обувки по време на измиването. Потърсете 
медицинска помощ, ако дразненето продължава. Измийте облеклото преди повторна употреба.  
Едно проучване по обеззаразяване на кожата от MDI е показало, че почистването веднага след 
контакта е важно, и че почистващо средство на базата на полигликол  или царевично масло 
може да бъде по-ефективен от сапун и вода.  Изхвърлете позиции, които не могат да бъдат 
обеззаразени, включително кожени изделия като обувки, колани и каишки за часовници.   
 
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.   
 
Поглъщане: Не предизвиквайте повръщане. Незабавно повикайте лекар и / или транспорт до 
обекта на спешни ситуации  веднага.   
 
4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и 
ефекти: Освен информацията, която може да бъде открита при Описанията на мерките за 
първа помощ (по-горе) и Индикация за незабавна медицински грижи  и необходимост от 
специално лечение (по-долу), всички допълнителни важни симптоми и ефекти са описани в 
Секция 11: Токсикологична информация. 
 
4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложнимедицински грижи и специално 
лечение 
Указание за медицински лица: Да се поддържа адекватно вентилиране и снабдяване на 
пациента с кислород.  Може да предизвика респираторна сенсибилизация или астма. Могат да 
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помогнат бронходилататори, еспекторани и антитусивни препарати.  Бронхиалната спазма 
трябва да се лекува с вдишване с бета2 агонист 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.  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.  Пристъпът да се овладее с диазепам 5-10 мг (за 
възрастни)интравенозно в продължение на 2-3 минути. При необходимост да се повтаря на 
всеки 5-10 минути. Да се наблюдава за понижено кръвно налягане, затруднено дишане и 
необходимост от интубиране. Ако прис  При продължаващи или периодични пристъпи да се 
приложи интравенозно фенобарбитал 600-1200 мг (за възрастни), разреден в 60 мл 0.9% солев 
разтвор, при 25-50 мг/минута. Състоянието да се оцени за симптоми на хипоксия, аритмия, 
електролитни нарушения, хипогл  Излагането на въздействието може да повиши 
"миокардиалната възбудимост". Без абсолютна необходимост не прилагайте лекарствени 
средства със симпатомиметрично действие.  Поддържащи грижи. Лечението се основава на 
преценката на лекаря в зависимост от реакцията на пациента.  Прекомерната експозиция може 
да влоши съществуваща от преди астма или други заболявания на дихателните пътища (напр. 
емфизем, бронхит, синдром на реактивна дисфункция на дихателните пътища).   
 

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 

5.1 Пожарогасителни средства 
Подходящи пожарогасителни средства: Водна мъгла или фин спрей.  Сух химикал.  
Пожарогасители с въглероден диоксид.  Пяна.  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.   
 
Неподходящи пожарогасителни средства: Не използвайте директно насочена водна струя.  
Права или директна водна струя може да не даде резултат при гасене на пожара.   
 
5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 
Опасни горими продукти: 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  
Хлороводород.  Въглероден оксид.  Въглероден диоксид.  Циановодород.   
 
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.  
Парите са по-тежки от въздуха и могат да се пренасят на големи разстояния и да се натрупват 
в ниско разположени места. Възможно запалване и/или обратно пренасяне на пламъка.  При 
горене на продукта се отделя гъст дим.     
 
5.3 Съвети за пожарникарите 
Мерки при пожар: Отстранете хората. Изолирайте района на пожара ине допускайте ненужно 
влизане в него.  Придържайте се срещу посоката на вятъра.  Избягвайте ниски участъци, 
където могат да се акумулират газове (изпарения).  Водата може да е неефикасна за 
потушаване на пожара.  Не използвайте пряка водна струя. Може да доведедо разпръсване на 
огъня.  Пожарът да се потушава от защитено място или безопасно разстояние. Да се прецени 



Име на Продукта: INSTA STIK™ MP FC Safety Valve Straw 
Adhesive ACS 750ml 

Преработено издание (дата):: 
2015/07/08 

Версия: 5.0 

 
 

 Страница 7 от 24 
 

използването на държачи за маркучи или управление на струйниците без участието на човек.  
Елиминирайте източници на възпламеняване.  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.   
 
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 тази Спецификация за 
безопасност (SDS).   
 

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи: 
Изолирайте зоната.  Персоналът, който не е нужен и няма подходяща защита, не трябва да 
бъде допускан в зоната.  Проветрете помещението, където е станало изтичането или 
разливането.  Пазете посока срещу вятъра от разлива.  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.  
Преди повторно навлизане в зоната, проверете за  лесно запалим газ със съответен за целта 
датчик. Добре укрепете на пода и завържете контейнерите и обслужващото оборудване.  При 
влага може да направи повърхностите много хлъзгави.  За допълнителни предпазни мерки 
направете справка с Раздел 7, Манипулиране и съхранение.  Вижте Раздел 10 за повече 
конкретна информация.  Използвайте подходящи предпазни средства. За допълнителна 
информация, вижте Раздел 8, Контрол на експозицията и Персонална защита.   
 
6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда: Да се предотврати попадане в почвата, 
канавки, канализация, водни пътища и/или подземни води. Виж Раздел 12, Екологична 
информация.   
 
6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване: По възможност, съберете разлетия 
материал.  Абсорбира се с материали, като например:  Замърсяване  Вермикулит.  Пясък.  
Глина.  Да НЕ се използват абсорбиращи материали като:  Циментов прах (Внимание: може да 
генерира топлина).  Съберете в подходящи и правилно означени отворени съдове.  Не 
поставяйте в запечатани контейнери.  Подходящите контейнери включват:  Метални варели  
пластмасови бидони  Пакети облицовани с  поливлакна  Участъкът на разлива да се измие с 
голямо количество вода.  За допълнителна информация виж Раздел 13, "Предпазни мерки при 
унищожаване".   
 
6.4 Позоваване на други раздели: Препратките към други раздели, ако е приложимо, са били 
предоставени в предишните подточки. 
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РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа: Избягвайте контакт с очите, кожата и облеклото.  
Избягвайте вдишването на пари.  Измийте внимателно след употреба.  Дръжте контейнера 
затворен.  Използвайте само при подходяща вентилация.  Забранено е пушенето, открит 
пламък или източници на запалване в зоната за работа и съхранение.  Контейнерите, дори 
онези, които са изпразнени, може да съдържат пари. Не режете, пробивайте, стържете, 
заварявайте, или извършвайте подобни дейности върху или в близост до празни контейнери.  
Парите са по-тежки от въздуха и могат да се пренасят на големи разстояния и да се натрупват 
в ниско разположени места. Възможно запалване и/или обратно пренасяне на пламъка.  
Съдържание под налягане. Не пробивайте или изгаряйте контейнера.  Не влизайте в затворени 
пространства освен ако те не са подходящо вентилирани.  Виж Раздел 8, Контрол на 
въздействието /Лична защита.   
 
7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости: Да се сведе до 
минимум наличието на запалителни източници като натрупване на електростатичен заряд, 
топлина, искри и открит пламък.  Вижте Раздел 10 за повече конкретна информация.   
 
Стабилност при съхранение 

Температура на 
съхранение:  

Срок на съхранение: 
Да се използва в 
рамките на:  

  

15 - 25 °C 18 Месец  

 
7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и): За повече информация, вижте Техническата 
спецификация за продукта. 
 

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

8.1 Параметри на контрол 
Лимитите на излагане са поместени по-нататък, ако съществуват. 
Компонент Наредба/Закон Тип на категоризация Стойност / Нотация 

4,4'-метилендифенил 
диизоцианат 

ACGIH TWA    0,005 ppm 

 BG OEL TWA  0,05 mg/m3   
 BG OEL STEL  0,07 mg/m3   
Изобутан ACGIH STEL    1 000 ppm 
Пропан ACGIH      
 BG OEL TWA  1 800 mg/m3   
Диметилов етер US WEEL TWA    1 000 ppm 
 2000/39/EC TWA  1 920 mg/m3  1 000 

ppm 
 BG OEL TWA  1 920 mg/m3  1 000 

ppm 
 
8.2 Контрол на експозицията 
Производствен контрол: Използвайте само при подходяща 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 
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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 мерки 

Защита на очите / лицето: Използвайте защитни очила със странични щитове.  
Защитните очила със странични щитове са съвместими с EN 166 или съответен 
еквивалент.   
Защита на кожата 

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.  Хлорполиетилен.  
Полиетилен.  Етил винил алкохол ламинат ("EVAL").  Примерите за приемливи 
бариерни материали за защитни ръкавици включват:  Неопрен.  Нитри-
/бутадиен-каучук.  Вайтон (флуоркаучук)  PVC.  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 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.   
Друга защита: 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.   

Защита на дихателните пътища: Когато атмосферното ниво може да надвиши 
указанията за експозиция, да се използва одобрен въздухопречистващ респиратор, 
оборудван с поглъщател на органични пари и филтър за твърди частици.  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 
положително 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 с положително 
налягане или линия за подаване на въздух с положително 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   

 
Контрол на експозицията на околната среда 
Виж РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение и РАЗДЕЛ 13: Съобразяване на изхвърлянето с 
мерките, предпазващи околната среда от прекалено излагане по време на използване и 
изхвърляне на отпадъците. 

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства 
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Външен вид 

Физическо състояние Пяна   

Цвят жълт   

Мирис: Типичен, характерен   

Граница на миризма Няма данни от изпитвания   

pH Няма данни от изпитвания 

Точка на топене/граници на 
топене 

Няма данни от изпитвания 

Температура на замръзване Няма данни от изпитвания 

Температура на кипене (760 
mmHg) 

Няма данни от изпитвания 

Точка на запалване затворен съд Няма данни от изпитвания 

Скорост на парообразуване 
(бутилацетат = 1) 

Няма данни от изпитвания 

Запалимост (твърдо вещество, 
газ) 

Hяма информация 

долна граница на 
експлозивност 

Няма данни от изпитвания   

горна граница на 
експлозивност 

Няма данни от изпитвания   

Налягане на парата  Няма данни от изпитвания 

Относителна плътност на 
парите (въздух = 1) 

Няма данни от изпитвания  

Относителна плътност (вода = 
1) 

Няма данни от изпитвания  

Разтворимост във вода Реагира с вода   

Коефициент на разпределение: 
n-октанол/вода 

Hяма информация 

Температура на самозапалване Няма данни от изпитвания   

Температура на разпадане Няма данни от изпитвания   

Динамичен вискозитет 1 340 - 2 480 mPa.s в 25 °C ASTM D 445  

Кинематичен вискозитет Няма данни от изпитвания 

Експлозивни свойства Невзривоопасен  

Оксидиращи свойства Не  

 
9.2 Друга информация 

Молекулна Маса Hяма информация 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Физическата информация представена след това представлява типични 
стойности и не трябва да се взема под внимание като спецификация. 
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РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 

10.1 Реактивност: Hяма информация  
 
10.2 Химична стабилност: Стабилен при препоръчваните условия за съхранение. Виж раздел 
7 "Съхранение".  Нестабилен при повишена температура.   
 
10.3 Възможност за опасни реакции: Възможно е да настъпи.  Излагането на повишени 
температури може да доведе до разлагане на продукта и генериране на газ. Това може да 
доведе до повишаване на налягането и / или разрушаване на затворени контейнери.  Киселини.   
  
10.4 Условия, които трябва да се избягват: Да се избягват температури над 50 °C 
Завишени температури могат да доведат до пробиване и/или спукване на контейнера.  
Излагане на въздействието на повишени температури може да доведе до разлагане на 
продукта.   
 
10.5 Несъвместими материали: Избягвайте контакт с:  Киселини.  Алкохоли.  Амини.  Амоняк.  
Основи.  Метални съединения  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.   
 
10.6 Опасни продукти на разпадане: Опасните продукти от разлагане зависят от 
температурата, притока на въздух и присъствието на други материали.  По време на разпадане 
се освобождават токсични газове.   
 

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Токсикологическата информация се появява в този раздел, когато съществуват подобни 
данни. 
 
11.1 Информация за токсикологичните ефекти 
Остра токсичност 

Остра орална токсичност 
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.  
Признаците и симптомите на превишено въздействие могат да включват  Може да има 
сълзотворно действие.  Слюнкоотделяне  Конвулсии  Тремор.  Повишена активност 
(хиперактивност)   
 
Като продукт  Eднократната орална LD50 не е установена.   
 
На база информацията за компонента(-ите):   
LD50, Плъх, > 5 000 mg/kg  Приблизително  
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Остра дермална токсичност 
Не се очаква еднократно продължително въздействие да доведе до поглъщане на 
материала през кожата във вредни количества.   
 
Като продукт  Дермалната LD50 не е определена.   
 
На база информацията за компонента(-ите):   
LD50, Заек, > 2 000 mg/kg  Приблизително 
 
Остра инхалационна токсичност 
В затворени и лошо вентилирани пространства парите могат лесно да се натрупат и да 
причинят безсъзнание и смърт поради изместването на 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.  Превишено 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.   
Като продукт  LC50 не е определен.   

 
 
Разяждане/ раздразнение на кожата 
Продължителният контакт може да причини умерено раздразнение на кожата с локално 
зачервяване. 
Материалът може да прилепне до кожата и да причини дразнене при отстраняването. 
Може да направи кожата на петна. 
 
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите 
Може да причини дразнене на очите. 
Може да причини леко преходно (временно) увреждане на роговицата. 
 
Активация 
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 респираторната чувствителност. 
 
Може да причини дихателна алергична реакция. 
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. 
 
Специфични Органи поразявани от Системната Токсичност (Еднократно Излагане) 
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 
 
Специфични Органи поразявани от Системната Токсичност (Многократно Излагане) 
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. 
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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.   
 
Тератогенност 
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 са установени релевантни данни   
 
Мутагенност 
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. Проучванията за мутагенността при животните бяха предимно с   
 
Дихателна Опасност 
Въз основа на физичните свойства, не се очаква опасност от аспириране.   
 
СЪСТАВКИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ТОКСИЧНОСТТА: 
 
Полиметилен  Полифенил полиизоцианат, кополимер полипропиленгликол 

Остра инхалационна токсичност 
LC50 не е определен.   

 
Дифенилметан Диизоцианат, изомери и хомолози 

Остра инхалационна токсичност 
LC50, Плъх, 4 h, прах/мъгла, 0,49 mg/l  
 
За подобен материал(и)  2,4'-Дифенилметан диизоцианат (CAS 5873-54-1).  LC50, Плъх, 
4 h, Аерозол, 0,31 mg/l  
 
За подобен материал(и)  4,4'- Метилендифенил диизоцианат (CAS 101-68-8).  LC50, 
Плъх, 1 h, Аерозол, 2,24 mg/l  

 
4,4'-метилендифенил диизоцианат 

Остра инхалационна токсичност 
LC50, Плъх, 1 h, прах/мъгла, 2,24 mg/l  

 
Три(1-хлор-2-пропил) фосфат 

Остра инхалационна токсичност 
LC50, Плъх, 4 h, прах/мъгла, > 7 mg/l  

 
Изобутан 

Остра инхалационна токсичност 
LC50, Мишка, 1 h, 52 mg/l  

 
Пропан 

Остра инхалационна токсичност 
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LC50, Плъх, мъжки и женски, 4 h, пари, > 425000 ppm  
 
Диметилов етер 

Остра инхалационна токсичност 
LC50, Плъх, 4 h, газ, 164000 ppm  

 
o-(p-изоцианатобензил)фенил изоцианат; дифенилметан-2,4'-диизоцианат 

Остра инхалационна токсичност 
LC50, Плъх, 4 h, прах/мъгла, 0,31 mg/l  
 
За подобен материал(и)  4,4'- Метилендифенил диизоцианат (CAS 101-68-8).  LC50, 
Плъх, 1 h, Аерозол, 2,24 mg/l  

 
2,2 диморфолинил диетилов етер 

Остра инхалационна токсичност 
LC50 не е определен.   

 

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Екотоксикологичнита информацията се появява в този раздел, когато съществуват 
подобни данни. 
 
12.1 Токсичност 
 
Полиметилен  Полифенил полиизоцианат, кополимер полипропиленгликол 

Силна токсичност за рибите 
Не се очаква да е активно токсичен към водни организми. 

 
Дифенилметан Диизоцианат, изомери и хомолози 

Силна токсичност за рибите 
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) 
На база информацията за подобен материал: 
LC50, Danio rerio (барбус), статичен тест, 96 h, > 1 000 mg/l, Ръководство за изпитване 
ОИСР 203  или еквивалент 
 
Силна токсичност за водните безгръбначни 
На база информацията за подобен материал: 
EC50, Daphnia magna (Дафния), статичен тест, 24 h, > 1 000 mg/l, Ръководство за 
изпитване ОИСР 202  или еквивалент 
 
Остра токсичност за водорасли/водни култури 
На база информацията за подобен материал: 
 NOEC, Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли), статичен тест, 72 h, Задържане 
скоростта на растежа, 1 640 mg/l, Ръководство за изпитване ОИСР 201  или еквивалент 
 
Отровен за бактерий 
На база информацията за подобен материал: 
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 EC50, Активирана утайка, статичен тест, 3 h, Респираторни нива., > 100 mg/l 
 
Токсичност за организмите живеещи в почвата 
EC50, Eisenia fetida (земни/дъждовни червеи), На база информацията за подобен 
материал:, 14 д, > 1 000 mg/kg 
 
Токсичност за земните растения 
EC50, Avena sativa (овес), Забавяне в растежа, 1 000 mg/l 
EC50, Lactuca sativa (маруля), Забавяне в растежа, 1 000 mg/l 

 
4,4'-метилендифенил диизоцианат 

Силна токсичност за рибите 
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) 
На база информацията за подобен материал: 
LC50, Danio rerio (барбус), статичен тест, 96 h, > 1 000 mg/l, Ръководство за изпитване 
ОИСР 203  или еквивалент 
 
Силна токсичност за водните безгръбначни 
На база информацията за подобен материал: 
EC50, Daphnia magna (Дафния), статичен тест, 24 h, > 1 000 mg/l, Ръководство за 
изпитване ОИСР 202  или еквивалент 
 
Остра токсичност за водорасли/водни култури 
На база информацията за подобен материал: 
 NOEC, Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли), статичен тест, 72 h, Задържане 
скоростта на растежа, 1 640 mg/l, Ръководство за изпитване ОИСР 201  или еквивалент 
 
Отровен за бактерий 
На база информацията за подобен материал: 
 EC50, Активирана утайка, статичен тест, 3 h, Респираторни нива., > 100 mg/l 
 
Токсичност за организмите живеещи в почвата 
EC50, Eisenia fetida (земни/дъждовни червеи), На база информацията за подобен 
материал:, 14 д, > 1 000 mg/kg 
 
Токсичност за земните растения 
EC50, Avena sativa (овес), Забавяне в растежа, 1 000 mg/l 
EC50, Lactuca sativa (маруля), Забавяне в растежа, 1 000 mg/l 

 
Три(1-хлор-2-пропил) фосфат 

Силна токсичност за рибите 
Материалът не е класифициран като опасен за водни организми. 
LC50, Lepomis macrochirus (Синьохрила риба-луна), статичен тест, 96 h, 84 mg/l, 
Ръководство за изпитване ОИСР 203  или еквивалент 
 
Силна токсичност за водните безгръбначни 
EC50, Daphnia magna (Дафния), 48 h, 131 mg/l 
 
Остра токсичност за водорасли/водни култури 



Име на Продукта: INSTA STIK™ MP FC Safety Valve Straw 
Adhesive ACS 750ml 

Преработено издание (дата):: 
2015/07/08 

Версия: 5.0 

 
 

 Страница 16 от 24 
 

ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли), статичен тест, 96 h, 
Задържане скоростта на растежа, 82 mg/l, Ръководство за изпитване ОИСР 201  или 
еквивалент 
 
Отровен за бактерий 
EC50, Активирана утайка, Затруднение в дишането, 3 h, 784 mg/l, OECD 209 - тест 
 
Хронична токсичност за водните безгръбначни 
NOEC, Daphnia magna (Дафния), полустатичен тест, 21 д, Брой на потомството, 32 mg/l 
Най-ниската концентрация, при която се наблюдаваефект (LOEC), Daphnia magna 
(Дафния), полустатичен тест, 21 д, Брой на потомството, > 32 mg/l 

 
Изобутан 

Силна токсичност за рибите 
Материалът не е класифициран като опасен за водни организми. 

 
Пропан 

Силна токсичност за рибите 
Материалът не е класифициран като опасен за водни организми. 

 
Диметилов етер 

Силна токсичност за рибите 
Материалът не е класифициран като опасен за водни организми (LC50/EC50/IC50 над 
100 mg/L при повечето чувствителни видове) 
LC50, Poecilia reticulata (Малка тропическа рибка), полустатичен тест, 96 h, > 4 000 mg/l 
 
Силна токсичност за водните безгръбначни 
LC50, Daphnia magna (Дафния), 48 h, > 4 000 mg/l, Ръководство за изпитване ОИСР 202  
или еквивалент 

 
o-(p-изоцианатобензил)фенил изоцианат; дифенилметан-2,4'-диизоцианат 

Силна токсичност за рибите 
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) 
На база информацията за подобен материал: 
LC50, Danio rerio (барбус), статичен тест, 96 h, > 1 000 mg/l, Ръководство за изпитване 
ОИСР 203  или еквивалент 
 
Силна токсичност за водните безгръбначни 
На база информацията за подобен материал: 
EC50, Daphnia magna (Дафния), статичен тест, 24 h, > 1 000 mg/l, Ръководство за 
изпитване ОИСР 202  или еквивалент 
 
Остра токсичност за водорасли/водни култури 
На база информацията за подобен материал: 
 NOEC, Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли), статичен тест, 72 h, Задържане 
скоростта на растежа, 1 640 mg/l, Ръководство за изпитване ОИСР 201  или еквивалент 
 
Отровен за бактерий 
На база информацията за подобен материал: 
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 EC50, Активирана утайка, статичен тест, 3 h, Респираторни нива., > 100 mg/l 
 
Токсичност за организмите живеещи в почвата 
EC50, Eisenia fetida (земни/дъждовни червеи), На база информацията за подобен 
материал:, 14 д, > 1 000 mg/kg 
 
Токсичност за земните растения 
EC50, Avena sativa (овес), Забавяне в растежа, 1 000 mg/l 
EC50, Lactuca sativa (маруля), Забавяне в растежа, 1 000 mg/l 

 
2,2 диморфолинил диетилов етер 

Силна токсичност за рибите 
Материалът не е класифициран като опасен за водни организми (LC50/EC50/IC50 над 
100 mg/L при повечето чувствителни видове) 
LC50, Danio rerio (барбус), статичен тест, 96 h, > 2 150 mg/l, Ръководство за изпитване 
ОИСР 203  или еквивалент 
 
Силна токсичност за водните безгръбначни 
EC50, Daphnia (Водна бълха), статичен тест, 48 h, > 100 mg/l, Ръководство за изпитване 
ОИСР 202  или еквивалент 
 
Остра токсичност за водорасли/водни култури 
ErC50, Водорасли, статичен тест, 72 h, > 100 mg/l, Ръководство за изпитване ОИСР 201  
или еквивалент 
 
Отровен за бактерий 
EC50, Бактерия, статичен тест, 3 h, 100 mg/l, тестване на активирана утайка (OECD 209) 

 
12.2 Устойчивост и разградимост 
 
Полиметилен  Полифенил полиизоцианат, кополимер полипропиленгликол 

Способност за биоразграждане.: Очаква се да се разгради бавно в околната среда.   
 
Дифенилметан Диизоцианат, изомери и хомолози 

Способност за биоразграждане.: Във водна и земна околна среда, материалът 
встъпва в реакция 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.   
10-дневна пауза: не се прилага   
Био-деградация:  0 %  
Период на излагане/облъчване: 28 д  
Метод: Ръководство за изпитване ОИСР 301С  или еквивалент   

 
4,4'-метилендифенил диизоцианат 

Способност за биоразграждане.: Във водна и земна околна среда, материалът 
встъпва в реакция 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.   
10-дневна пауза: не се прилага   
Био-деградация:  0 %  
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Период на излагане/облъчване: 28 д  
Метод: Ръководство за изпитване ОИСР 301С  или еквивалент   

 
Три(1-хлор-2-пропил) фосфат 

Способност за биоразграждане.: Материалът очаква се  да се биоразгражди много 
бавно (в околната среда). Не успява да премине тестовете ОИСР/ЕИО за 
биоразградимост.   
10-дневна пауза: неуспешен   
Био-деградация:  14 %  
Период на излагане/облъчване: 28 д  
Метод: Ръководство за изпитване ОИСР 301E  или еквивалент   
10-дневна пауза: не се прилага   
Био-деградация:  95 %  
Период на излагане/облъчване: 64 д  
Метод: Ръководство за изпитване ОИСР 302А  или еквивалент   

 
Изобутан 

Способност за биоразграждане.: Биоразграждане може да настъпи в аеробни условия 
(в присъствие на кислород).   

 
Пропан 

Способност за биоразграждане.: Не са установени релевантни данни   
 
Диметилов етер 

Способност за биоразграждане.: Материалът очаква се  да се биоразгражди много 
бавно (в околната среда). Не успява да премине тестовете ОИСР/ЕИО за 
биоразградимост.   
10-дневна пауза: неуспешен   
Био-деградация:  5 %  
Период на излагане/облъчване: 28 д  
Метод: Ръководство за изпитване ОИСР 301А  или еквивалент   

 
o-(p-изоцианатобензил)фенил изоцианат; дифенилметан-2,4'-диизоцианат 

Способност за биоразграждане.: Във водна и земна околна среда, материалът 
встъпва в реакция 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.   
10-дневна пауза: не се прилага   
Био-деградация:  0 %  
Период на излагане/облъчване: 28 д  
Метод: Ръководство за изпитване ОИСР 301С  или еквивалент   

 
2,2 диморфолинил диетилов етер 

Способност за биоразграждане.: Материалът очаква се  да се биоразгражди много 
бавно (в околната среда). Не успява да премине тестовете ОИСР/ЕИО за 
биоразградимост.   
10-дневна пауза: неуспешен   
Био-деградация:  0 - 10 %  
Период на излагане/облъчване: 28 д  
Метод: Ръководство за изпитване ОИСР 301А  или еквивалент   
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12.3 Биоакумулираща способност 

Биоакумулиране: Няма налични данни.   
 
12.4 Преносимост в почвата 
 
Полиметилен  Полифенил полиизоцианат, кополимер полипропиленгликол 

Във водна и земна околна среда, движението се очаква да бъде ограничавано поради 
реакцията му с водата, формираща предимно неразтворими поликарбамиди. 

 
Дифенилметан Диизоцианат, изомери и хомолози 

Във водна и земна околна среда, движението се очаква да бъде ограничавано поради 
реакцията му с водата, формираща предимно неразтворими поликарбамиди. 

 
4,4'-метилендифенил диизоцианат 

Във водна и земна околна среда, движението се очаква да бъде ограничавано поради 
реакцията му с водата, формираща предимно неразтворими поликарбамиди. 

 
Три(1-хлор-2-пропил) фосфат 

Вероятността за придвижване в почвата е минимална (Poc е между 2000 и 5000). 
Коефициент на разпределение(Koc): 1300 Приблизително 

 
Изобутан 

Вероятността за придвижване в почвата е много висока (Poc е между 0 и 50). 
Коефициент на разпределение(Koc): 35 Приблизително 

 
Пропан 

Вероятността за придвижване в почвата е много висока (Poc е между 0 и 50). 
Коефициент на разпределение(Koc): 24 - 460 Приблизително 

 
Диметилов етер 

Вероятността за придвижване в почвата е много висока (Poc е между 0 и 50). 
Коефициент на разпределение(Koc): 1,29 - 14 Приблизително 

 
o-(p-изоцианатобензил)фенил изоцианат; дифенилметан-2,4'-диизоцианат 

Във водна и земна околна среда, движението се очаква да бъде ограничавано поради 
реакцията му с водата, формираща предимно неразтворими поликарбамиди. 

 
2,2 диморфолинил диетилов етер 

Вероятността за придвижване в почвата е ниска (Poc е между 500 и 2000). 
Като се има в предвид много ниската му константа по Хенри, изпарението от 
естествените източници на вода или на влажна почва не се очаква да е процес от 
фатално значение. 
Коефициент на разпределение(Koc): 784 Приблизително 

 
12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB  
 
Полиметилен  Полифенил полиизоцианат, кополимер полипропиленгликол 

Това вещество не е оценено за устойчивост, биоакумулиране или токсичност (PBT).   
 
Дифенилметан Диизоцианат, изомери и хомолози 

Това вещество не се счита за устойчиво, биоакумулиращо или токсично  (PBT).   



Име на Продукта: INSTA STIK™ MP FC Safety Valve Straw 
Adhesive ACS 750ml 

Преработено издание (дата):: 
2015/07/08 

Версия: 5.0 

 
 

 Страница 20 от 24 
 

 
4,4'-метилендифенил диизоцианат 

Това вещество не се счита за устойчиво, биоакумулиращо или токсично  (PBT).   
 
Три(1-хлор-2-пропил) фосфат 

Това вещество не се счита за устойчиво, биоакумулиращо или токсично  (PBT).  Това 
вещество не се счита за силно устойчиво, или силно биоакумулиращо (vPvB).   

 
Изобутан 

Това вещество не се счита за устойчиво, биоакумулиращо или токсично  (PBT).  Това 
вещество не се счита за силно устойчиво, или силно биоакумулиращо (vPvB).   

 
Пропан 

Това вещество не се счита за устойчиво, биоакумулиращо или токсично  (PBT).  Това 
вещество не се счита за силно устойчиво, или силно биоакумулиращо (vPvB).   

 
Диметилов етер 

Това вещество не се счита за устойчиво, биоакумулиращо или токсично  (PBT).  Това 
вещество не се счита за силно устойчиво, или силно биоакумулиращо (vPvB).   

 
o-(p-изоцианатобензил)фенил изоцианат; дифенилметан-2,4'-диизоцианат 

Това вещество не е оценено за устойчивост, биоакумулиране или токсичност (PBT).   
 
2,2 диморфолинил диетилов етер 

Това вещество не е оценено за устойчивост, биоакумулиране или токсичност (PBT).   
 
12.6 Други неблагоприятни ефекти 

Продукт не съдържа озоноразрушаващи компоненти. 
 
 

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

13.1 Методи за третиране на отпадъци 
Съдържание под налягане. Не пробивайте или изгаряйте контейнера.  Не изхвърляйте в 
канализацията, на земята или във воден басейн.  В случаите, когато този продукт   е изхвърлен 
неизползван и незамърсен, той трябва да бъде третиран като опасен отпадък според 
Директива на ЕС 2008/98/ЕС.Всяко действие по изхвърлянето му трябва да отговаря на всички 
национални и регионални закони и всички общински и местни подзаконови разпоредби, които 
управляват опасните отпадъци. За използвани, замърсени или утаечни материали може да е 
необходима допълнителна оценка.   
 

Окончателното присъединяване  на този материал към подходящата  група  за електронен 
контрол на отпадъците (EWC)  и по този начин правилното му кодиране според EWC ще зависи 
от употребата на въпросния .Свържете се с легитимираните доставчици на услуги за 
изхвърляне на отпадъци.   
 

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО 

 

Класификация за НАЗЕМЕН и РЕЛСОВ транспорт (ADR/RID): 
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14.1 UN-номер. UN  1950 

14.2 Точното на наименование 
на пратката по списъка на 
ООН 

АЕРОЗОЛИ 

14.3 Клас 2 

14.4 Опаковъчна група Неприложим 

14.5 Опасности за околната 
среда 

Не се счита опасно за околната среда, на основата на 
наличните данни. 

14.6 Специални предпазни 
мерки за потребителите 

Няма налични данни. 

 
Класификация за ВОДЕН транспорт (IMO-IMDG): 

14.1 UN-номер. UN  1950 

14.2 Точното на наименование 
на пратката по списъка на 
ООН 

AEROSOLS 

14.3 Клас 2.1 

14.4 Опаковъчна група Неприложим 

14.5 Опасности за околната 
среда 

Възоснова на наличните данни продуктът  не се счита за 
замърсител на морската среда. 

14.6 Специални предпазни 
мерки за потребителите 

EmS: F-D, S-U 

14.7 Транспортиране в насипно 
състояние съгласно 
приложение I или II на 
MARPOL 73/78 и IBC или 
IGC кодекс 

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk 

 
Класификация за ВЪЗДУШЕН транспорт (IATA/ICAO): 

14.1 UN-номер. UN  1950 

14.2 Точното на наименование 
на пратката по списъка на 
ООН 

Aerosols, flammable 

14.3 Клас 2.1 

14.4 Опаковъчна група Неприложим 

14.5 Опасности за околната 
среда 

Неприложим 

14.6 Специални предпазни 
мерки за потребителите 

Няма налични данни. 

 
 
 
Тази информация не е предназначена да даде всичките специфични регулаторни или 
оперативни изисквания / информация, свързани с този продукт. Транспортни класификации 
могат да варират с обем на контейнери и могат да бъдат повлияни от регионалните или 
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държавни промени в нормативната уредба. Допълнителна информация на транспортната 
система може да бъде получена чрез упълномощени продажбени представители или 
представители за обслужване на клиенти. Отговорността за спазване на всичките приложими 
закони, наредби и правила, свързани с транспортирането на материала, лежи върху 
транспортната организацията. 
 
 
 

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство 
относно безопасността, здравето и околната среда 
 
Наредба REACh (ЕО) №:1907/2006г. 
Този продукт съдържа само компоненти, които бяха или предварително регистрирани, или 
регистрирани, или са освободени от задължението за регистрация или смятат се като  
регистрирани в съответствие с Регламент(ЕО) № 1907/2006 (REACH)., Гореизброените 
индикации за регистрационен статус по REACH са предоставени на добра воля и се вярва,че са 
точни и действащи към датата, посочена по-горе. Въпреки това, не се дава по никакъв начин и 
не се подразбира никаква гаранция. Отговорност на купувача/ потребителя е да гарантира ,че  
разбирането  правилно регулаторния статус на този продукт. 
Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата: 
Следното вещество/а, съдържащо/и се в този продукт е/са предмет, съгласно Приложение XVII 
на Регламента REACH, на ограничения за производство, пускане на пазара и употреба, когато 
се намерят в определени опасни вещества, смеси и изделия. Потребителите на този продукт 
трябва да се съобразяват с ограниченията, наложени върху него/тях от гореспоменатата 
разпоредба. 

CAS номер: 9016-87-9  Име: Дифенилметан Диизоцианат, изомери и хомолози 

Статус за ограничения: изброени в приложение XVII REACH 
Ограничени употреби: виж Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 за Условия на 
ограничение 

CAS номер: 101-68-8  Име: 4,4'-метилендифенил диизоцианат 

Статус за ограничения: изброени в приложение XVII REACH 
Ограничени употреби: виж Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 за Условия на 
ограничение 
 
Севесо II - Директива 96/82/EC и измененията и : 
Вписано в разпоредба: Изключително запалим 
Номер в Разпоредбата: 8 
10 t 
50 t 
 
 
15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес 
Неприложим 
 

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
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Пълният текст на H-Приложенията се отнася за подсекции 2 и 3. 
H220 Изключително запалим газ. 
H222 Изключително запалим аерозол. 
H229 Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. 
H280 Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване. 
H302 Вреден при поглъщане. 
H315 Предизвиква дразнене на кожата. 
H317 Може да причини алергична кожна реакция. 
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H332 Вреден при вдишване. 
H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в 

дишането при вдишване. 
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 
H351 Предполага се, че причинява рак. 
H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или 

многократна експозиция. 
 

Класификация и процедура, използвана за получаване на класификация за смеси, в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 

Aerosol - 1 - H222 - На базата на информацията от тестовете. 
Skin Irrit. - 2 - H315 - Изчислителен метод 

Eye Irrit. - 2 - H319 - Изчислителен метод 

Resp. Sens. - 1 - H334 - Изчислителен метод 

Skin Sens. - 1 - H317 - Изчислителен метод 

Carc. - 2 - H351 - Изчислителен метод 

STOT SE - 3 - H335 - На базата на информацията от тестовете. 
STOT RE - 2 - H373 - Изчислителен метод 

 
 
Инспекция 
Идентификационен номер: 101222272 / A305 / Дата на публикуване: 2015/07/08 / Версия: 5.0 
Последната инспекция(и) е отбелязана в лявото поле на този документ, отделено с удебелени 
двойни линии. 
 
Легенда 

2000/39/EC Директива 2000/39/EC, която определя списък от индикативни гранични 
стойности за вредни излагания, свързани с характера на работата. 

ACGIH САЩ. ACGIH Прагови допустими стойности (TLV) 

BG OEL България. НАРЕДБА Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, 
СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА. 

STEL Граница на краткосрочна експозиция 

TWA Усреднена стойност в течение на 8 часа 

US WEEL USA. Workplace Environmental Exposure Levels (WEEL) 

 
Източник на информация и референции 
Този лист за безопасност е изготвен в съответствие със стандартите на продукти и услуги 
Hazard Communications Group, от информация от вътрешни препратки към нашата компания. 
 
 
DOW EUROPE GMBH 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 
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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 
информационниизточници, 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 източник, или ако не сте сигурни дали притежаваните 
от Вас (M)SDS-и са актуални, моля, свържете се с нас за последната версия.     
 
 


