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  Ако има симптоми, преместете засегнатото лице на свеж въздух.    

  При вдишване:    

  Консултирайте се с лекар в случай на дискомфорт и настоящия информационен лист за безопасност.    

  Описание на мерките за първа помощ: 4.1   

 

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО  

  

Телефон за спешни случаи: 1.4 

 

 Провентусс България ООД 

1619 София, ул.Средорек N5 

тел: +359 2 957 1544 

 

Клиника по токсикология към МБАЛСМ "Н.И.Пирогов"  

тел: +359 2 915 4409   

Данни за доставчика на информационния лист за 
безопасност: 

1.3  

 Употреби, които не се препоръчват: Всички употреби, които не са посочени в настоящия раздел или раздел 7.1   

 Употреби, които са от значение: Уплътнителен материал     

 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват: 1.2  

 MasterCryl® Идентификатор на продукта: 1.1  

 

 

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ  

 Директива 67/548/ЕО и Директива 1999/45/ЕО:   

 Елементи на етикета 2.2  

 Продуктът не е класифициран като опасен съгласно CLP Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Регламент за класифицирането, 
етикетирането и опаковането) 

   

 Регламент (ЕО) № 1272/2008:   

 В съответствие с Директива 67/548/ЕО и Директива 1999/45/ЕО продуктът не е класифициран като опасен.    

 Директива 67/548/ЕО и Директива 1999/45/ЕО:   

 Класифициране на веществото или сместа 2.1  

 Не е класифицирано като опасно. Информационният лист за безопасност е достъпен за професионални потребители, 
които го изискат. 

  

 Съгласно законодателството, елементите на етикета са следните:   

 Не е приложимо   

 Други опасности: 2.3  

 Не е приложимо    

 Допълнителна информация    

 P101: Ако е необходима консултация с медицинско лице, покажете контейнера или етикета на продукта 
P102: Да се съхранява на недостъпно за деца място 
P103: Прочетете етикета преди употреба 
P501: Изхвърлете съдържанието/контейнерите в съответствие с действащото законодателство относно третирането на 
отпадъците 

   

 Съвети за безопасност:    

 Не е приложимо    

 Указания за опасност:    

 CLP Регламент (ЕО) № 1272/2008:   

 

 

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ  

 
Нито едно от веществата, съдържащи се в сместа, не надвишава стойностите, посочени в приложение II на Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006 

  

 Съставки:   

 Смес, която се състои от добавки, оцветители и смоли   Химично описание:   

 

 

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ  
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  Технически препоръки за предотвратяване на ергономични и токсикологични рискове C.-    

 Препоръчително е да се транспортира при ниска скорост, за да се избегне създаването на електростатичен заряд, който 
може да засегневъзпламеними продукти. Вижте Раздел 10 за информация относно условията и продуктите, които трябва 
да се избягват. 

   

  Технически препоръки за предотвратяване на пожари и експлозии B.-    

 Действайте в съответствие със съществуващото законодателство по отношение превенцията на производствени рискове 
при ръчна работа с тежести. Поддържайте ред, чистота и унищожавайте по безопасни начини (Раздел 6) 

   

  Предпазни мерки за безопасна работа A.-    

  Предпазни мерки за безопасна работа: 7.1   

 

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ (продължение0  

 Не е приложимо   

 Индикация за незабавна консултация с лекар и необходимост от специално лечение: 4.3  

 Острите и настъпващи след известен период от време ефекти са посочени в раздели 2 и 11.   

 Найсъществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти: 4.2  

  В случай на консумация на големи количества, се препоръчва да се потърси медицинска помощ.    

  Чрез консумация:    

  
Изплакнете с вода докато продуктът бъде отстранен. В случай на проблеми, консултирайте се с лекар с Информационния 
лист за безопасност (ИЛБ) на продукта. 

   

  
Чрез контакт с очите: 

   

  
В случай на контакт се препоръчва почистване на засегнатия участък обилно с вода и неутрален сапун. В случай на изменения 

по кожата (сърбеж, зачервяване, обриви, мехури, ...) потърсете медицинска помощ с този Информационен лист за безопасност 

 
  

  
Чрез контакт с кожата: 

   

 

 

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ  

  Действайте в съответствие с вътрешния план за спешни случаи и информационните листове за действие в случай на авария 

или други спешни случаи. 

   

  Допълнителни разпоредби:    

  Трябва да има осигурени минимално изискуеми средства за случай на пожар (огнеупорни одеяла, преносими комплекти за 

първа помощ,...) в съответствие с Директива 89/654/ЕИО. 

   

  Съвети за пожарникарите: 5.3   

  Тъй като не е възпламеним продуктът представлява риск за пожар при нормални условия на съхранение, приложение и 
употреба. 

   

  Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: 5.2   

  Продуктът не е възпламеним, има нисък риск от пожар според характеристиките за възпламенимост на продукта при 
нормални условия на съхранение, приложение и употреба. В случай на устойчиво горене в резултат на неправилно 
приложение, съхранение или употреба, може да бъде използван всеки вид пожарогасителен агент (прах ABC, вода,...) 

   

  Пожарогасителни средства: 5.1   

 

 

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ  

  Вижте раздели 8 и 13.    

  Позоваване на други раздели: 6.4  

 Абсорбирайте разлива чрез пясък или инертен агент и преместете продукта на безопасно място. Не абсорбирайте чрез 

дървени стружки или други запалими материали.  За въпроси във връзка с изхвърлянето на продукта, вижте Раздел 13. 

  

  Препоръчително е:    

  Методи и материали за ограничаване и почистване: 6.3   

  Този продукт не е класифициран като опасен за околната среда. Пазете продукта далеч от канализация, повърхностни и 
подземни води. 

   

  Предпазни мерки за опазване на околната среда: 6.2   

  Изолирайте течовете, ако това не представлява допълнителен риск за хората, които извършват задачата.    

  Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи: 6.1   

 

 

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ  
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РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ (продължение)  

 12 месеца Максимален срок:    

 30 ºC Максимална температура:    

 5 ºC Минимална температура:    

  Технически мерки за съхранение A.-    

  Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости: 7.2   

 Не са необходими специални мерки за предотвратяване на рискове за околната среда. За повече информация вижте 
подраздел 6.2. 

   

 Технически препоръки за предотвратяване на рискове за околната среда D.-   

 Не яжте и не пийте по време на работа, а след това измийте ръцете си с подходящо средство.    

  С изключение на вече посочените инструкции, не е необходимо да се предвижда специална препоръка по отношение на 
употребата на този продукт. 

   

  Специфична(и) крайна(и) употреба(и): 7.3   

 
Избягвайте източници на топлина, радиация, статично електричество и контакт с храни. За допълнителна информация 
вижте подраздел 10.5. 

   

  Общи условия за съхранение B.-    

 

 

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА  

  Вещества, чиито ограничения на професионална експозиция трябва да бъдат наблюдавани в работната среда.    

  Параметри на контрол: 8.1   

 Не е приложимо   

 DNEL (Работници):   

 Няма екологични ограничения за веществата, съдържащи се в продукта   

 Не е приложимо   

 DNEL (Население):   

 Не е приложимо   

 PNEC (предполагаема недействаща концентрация):   

  Защита на дихателните органи B.-    

 Като предпазна мярка е препоръчително да използвате основни лични предпазни средства, означени с маркировка "CE", в 
съответствие с Директива 89/686/EО. За повече информация относно личните предпазни средства (съхранение, употреба, 
почистване, поддръжка, защитен клас,...) вижте информационната брошура, предоставена отпроизводителя.  За повече 
информация вижте подраздел 7.1 
Цялата информация, съдържаща се тук, е препоръка, която се нуждае от спецификация от службите за 
предотвратяването на трудови злополуки, тъй като не е известно дали фирмата разполага с допълнителни мерки. 

   

  Общи мерки за сигурност и хигиена на работното място A.-    

  Контрол на експозицията: 8.2   

 Забележки Стандарт CEN Етикетиране Лични предпазни средства LRP пиктограма   

 Заменете, когато се наблюдава увеличено 
съпротивление при дишане.   

EN 149:2001+A1:2009 
 

 

Филтърна маска за частици 
 

 

Задължително 
използване на маска 

за лице 

  

  Специфична защита за ръцете C.-    

 Забележки Стандарт CEN Етикетиране Лични предпазни средства LRP пиктограма   

 Заменете ръкавиците при всеки признак за 

влошено качество. 

EN 374-1:2003 
EN 374-3:2003/AC:2006 
EN 420:2003+A1:2009 

 

 

Защитни химически 

ръкавици 

 

 

Задължителна 
защита за ръцете 

  

  Защита за очите и лицето D.-    
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  Кинематичен вискозитет при 40 ºC:   

 Не е приложимо * Кинематичен вискозитет при 20 ºC:   

 Не е приложимо * Динамичен вискозитет при 20 ºC:   

 1,7 Относителна плътност при 20 ºC:   

 Не е приложимо * Плътност при 20 ºC:   

 Описание на продукта:   

 Не е приложимо * Скорост на изпаряване при 20 ºC:   

 Не е приложимо * Налягане на парите при 50 ºC:   

 Не е приложимо * Налягане на парите при 20 ºC:   

 Не е приложимо * Точка на кипене при атмосферно налягане:   

 Волатилност:   

 Мек Мирис:   

 Бял 
 

 Цвят:   

 Паста Външен вид:   

 Течен Физическо състояние при 20 ºC:   

 Външен вид:   

  За пълна информация вижте информационния лист за продукта.     

  Информация за основни физични и химични свойства: 9.1   

 

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (продължение)  

 Забележки Стандарт CEN Етикетиране Лични предпазни средства LRP пиктограма   

 Почиствайте ежедневно и дезифекцирайте 
редовно съгласно инструкциите на производителя. 

Използвайте, ако има риск от напръскване. 

EN 166:2001 
EN 172:1994/A1:2000 
EN 172:1994/A2:2001 

EN 165:2005  

 

 

Панорамни очила срещу 
разпръскване на течност 

 

 

Задължителна 
защита за лицето 

  

  Защита за тялото E.-    

 Забележки Стандарт CEN Етикетиране Лични предпазни средства LRP пиктограма   

 Само за професионална употреба. EN 340:2003 
 

 

Работно облекло 
 

 

 

  

 Няма EN ISO 20347:2004/A1:2007 
EN ISO 20344:2011 

 

 

Работни обувки против 
хлъзгане 

 

 

 

  

 Не е необходимо да се вземат допълнителни спешни мерки.    

  Допълнителни спешни мерки F.-    

 Не е приложимо Средно молекулно тегло:   

 Не е приложимо Средно въглеродно число:   

 0 kg/m³  (0 g/L) Плътност на летливи 
органични съединения (ЛОС) 
при 20 ºC: 

  

 0 % тегло Л.О.С. (Снабдяване):   

 По отношение на Директива 1999/13/ЕО, този продукт има следните характеристики:   

 Летливи органични съединения:   

  Този продукт не съдържа вещества, опасни за околната среда, въпреки това не се препоръчва да не се разлива. За 

допълнителна информация вижте подраздел 7.1.D 

   

  Контрол на излагане на околната среда:    

    

 

 

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА  

 

  *Неприложимо поради естеството на препарата, не предлага информация за опасностите му.  
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 Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация    

 Вдишване: B-   

 Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация    

  Поглъщане: A.-    

 В случай на многократно и продължително излагане на концентрации на препарата, надвишаващи препоръчителните 

граници на нормална употреба, може да се наблюдават вредни последствия за здравето в зависимост от начина на излагане: 

  

  Опасни здравни последствия:    

  LD50 орално > 2000 mg/kg (плъх)    

  Информация за токсикологични ефекти: 11.1   

 

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА (продължение)  

 Не е приложимо * Индекс на рефракция:   

 Не е приложимо * Повърхностно напрежение при 20 
ºC: 

  

 Друга информация: 9.2  

 Не е приложимо * Горна граница на запалване:   

 Не е приложимо * Долна граница на запалване:   

 Не е приложимо * Температура на самозапалване:   

 Незапалимо (>60 ºC) Точка на запалване:   

 Възпламенимост:   

 Не е приложимо * Температура на разпадане:   

 Не е приложимо * Разтворимост:   

 Не е приложимо * Разтворимост във вода при 20 ºC:   

 Не е приложимо * Коефициент за разделяне n-октанол/вода при 20 ºC:   

 Не е приложимо * Плътност на парите при 20 ºC:   

 Не е приложимо * pH:   

 Не е приложимо * Концентрация:   

 

  *Неприложимо поради естеството на препарата, не предлага информация за опасностите му.  

 

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ  

  Виж подраздели 10.3, 10.4 и 10.5 за конкретните продукти при разпадане.    В зависимост от условията на разпадане могат 
да се отделят сложни смеси от химични вещества: въглероден двуокис (CO2), въглероден моноксид и други органични 
съединения. 

   

  Опасни продукти на разпадане: 10.6   

    

 Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо   

  Други Горими материали Възпламеними материали Вода Киселини    

  Несъвместими материали: 10.5   

    

 Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо   

  Влажност Слънчева светлина Увеличаване на 

температурата 

Контакт с въздух Удар и триене    

 Приложимо при работа и съхранение при стайна температура:   

  Условия, които трябва да се избягват: 10.4   

  При посочените условия не се наблюдават опасни реакции, които да причинят високи температури или налягане.     

   Вероятност от настъпване на опасни реакции: 10.3   

  Химически стабилно при нормални условия на складиране, работа и употреба.     

  Химична стабилност: 10.2   

  Не се очакват опасни реакции при спазване на техническите инструкции за складиране на химикалите.  Виж част 7.     

  Реактивност: 10.1   

 

 

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ  
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РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ (продължение)  

 Не е налична   

  Специфична токсикологична информация за вещеставата:    

 Не е приложимо   

 Друга информация:   

  Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация       

  Опасност при вдишване: H-     

  Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация       

  Специфична токсичност върху определени органи при многократно излагане: G-     

  Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация       

  Специфична токсичност върху определени органи във времето: F-     

 Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация    

 Сенсибилизиращи ефекти: E-   

 Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация    

 CMR ефекти (канцерогенност, мутагенност и репродуктивна токсичност): D-   

 Критериите за класификация не са изпълнени на базата на наличната информация    

 Контакт с кожата и очите: C-   

 

 

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ  

 Не е налична   

  Токсичност: 12.1   

 Не е налична експериментална информация за екотоксикологичните свойства на самата смес.  

 Не е налична   

  Устойчивост и разградимост: 12.2   

 Не е налична   

  Биоакумулираща способност: 12.3   

  Не е налична     

  Преносимост в почвата: 12.4   

 Не е описано   

  Други неблагоприятни ефекти: 12.6   

 Не е приложимо   

  Резултати от оценката на PBT и vPvB: 12.5   

 

 

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  

 Общностно законодателство: Директива 2008/98/ЕО, Директива 2000/532/ЕО: Решение на Комисията от 3 май 2000 г.   

 По смисъла на Приложение II от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) са изброени общностните или националните изисквания 

към управлението на отпадъците. 

  

 Регламенти свързани с управлението на отпадъците:   

 Консултирайте се с упълномощения орган по услугите, свързани с отпадъците, относно операциите по оценка и 
обезвреждане на отпадъците съгласно Приложение 1 и Приложение 2 (Директива 2008/98/ЕО). По смисъла на точка 15 01 
(Решение 2000/532/ЕС) и в случай, че опаковката е била в пряк допир с продукта, последната се обработва по същия начин 
както продукта. В противен случай опаковката може да бъде обработена като безопасен остатъчен материал. Не 
препоръчваме изхвърляне в канализацията. Виж параграф 6.2. 

  

  Управление на отпадъците (обезвреждане и оценка):    

 Не е опасно Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от посочените в 08 04 09  08 04 10   

 Клас отпадъци (Директива 
2008/98/ЕО) 

Описание Код   

  Методи за третиране на отпадъци: 13.1   
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РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ  

 Препаратът не е регулиран за транспортиране (ADR/RID,IMDG,IATA)   
 

 

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА  

  Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и 
околната среда 

15.1   

 Регламент (ЕО) 649/2012 относно вноса и износа на опасни химични продукти: Не е приложимо   

 Активни вещества, за които има решение на невключване в приложение I (Регламент (ЕС) № 528/2012): Не е приложимо   

 Регламент (ЕО) 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой: Не е приложимо   

 Вещества кандидати за издаване на разрешение съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH): Не е приложимо   

 Доставчикът не е извършил оценка на химическата безопасност.   

 Оценка на безопасност на химично вещество или смес 15.2  

 Не е приложимо   

  Друго законодателство:    

 Препоръчително е информацията в този информационен лист за безопасност да бъде използвана за оценяване на риска на 
специфичните местни условия с цел определяне на необходимите мерки за предотвратяване на риска при работа, употреба, 

складиране и обезвреждане на този продукт. 

  

  Специални разпоредби за защита на хората или околната среда:    

 Съдържа диизононилфталат. Този продукт не може да се използва в детски играчки или предмети, ако крайната 

концентрация на диизононилфталат е по-голяма от 0.1 в масата на пластицирания материал. 

  

  Ограничения за пускане на пазара и употребата на някои опасни вещества и смеси (приложение XVII, REACH):    

 

 

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ  

 - ADR: Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе-IMDG: Международеикодекс за превоз на 
опасни товари с морски транспорт 
-IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт 
-ICAO: Международна организация за гражданска авиация 
-COD: Химична кислородна необходимост 
-BOD5: 5-дневна биохимична нужда от кислород 
-BCF: Фактор на биоконцентрация 
-LD50: Смъртоносна доза 50 
-CL50: Смъртоносна концентрация 50 
-EC50: Ефективна концентрация 50 
-Log-POW: Коефициент на разпределение октанол-вода 
-Koc: Коефициент на разпределение на органичен въглерод 

  

 Съкращения и акроними:   

 http://esis.jrc.ec.europa.eu 
http://echa.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu 

  

 Основни библиографски източници:   

 Препоръчително е минимално обучение за предотвратяване на промишлени рискове за персонала, който използва този 
продукт, с цел да се улесни тяхното разбиране и тълкуване на настоящия информационен лист за безопасност, както и 
етикета на продукта. 

  

  Съвети, свързани с обучението:    

 Не е приложимо    

 CLP Регламент (ЕО) № 1272/2008:   

 Не е приложимо    

 Директива 67/548/ЕО и Директива 1999/45/ЕО:   

  Текст на R-фразите, разгледани в раздел 3:    

 Не е приложимо   

 Модификации относно предишна карта за сигурност, която се отнася за начините на управление на рисковете. 
: 

  

 Този информационен лист за безопасност е разработен в съответствие с приложение II - Ръководство за съставяне на 

информационни листове за безопасност на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (Регламент (ЕО) № 453/2010) 

  

  Законодателство, засягащо информационните листове за безопасност:    
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Информацията, съдържаща се в настоящия информационен лист за сигурност, се основава на източници, технически знания и действащото законодателство на европейско и национално 
ниво, без да може да се гарантира нейната точност. Тази информация не може да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта, тя е просто описание на изискванията за сигурност. 

Професионалните методи и условията на работа на потребителите на този продукт не са в нашата компетентност или контрол и в крайна сметка е отговорност на потребителя да 
предприеме необходимите мерки, за да получи на законовите изисквания, свързани с работата, съхранението, използването и унищожаването на химически продукти. Информацията в 
настоящия информационен лист за безопасност се отнася само за настоящия продукт, който не може да се използва за други нужди, освен за посочените. 


