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1. Идентификация на веществото/препарата и компанията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Идентификация на опасностите  
 

2.1. Класификация на сместа 
 
Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008  
Този продукт не е етикетиран като опасен съгласно Директиви на ЕС - (ЕО) № 1272/2008  
(Общи указания за класифициране за препарати на ЕС в последната валидна версия)  
2.2. Етикетиране 
Не е опасен.  
 
2.3. Допълнително етикетиране 
EUH210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.  
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Наименование на 
веществото или препарата: 

MasterCryl®  

Употреба на 
веществото/препарата 

Приложения за строителни материали и уплътнение. 

Наименование на 
фирмата/предприятието: 

Провентусс България ООД 
1619София, ул.Средорек N5 
тел: +359 2 957 1544 

Телефон за спешни случаи: Национален токсикологичен информационен център 
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина 
"Н.И.Пирогов" 
тел. +359 2 9154 233 
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3. Състав/информация за съставките 
 

Химическа структура: Акрилен уплътнител 
 
Съгласно Директиви на ЕС - (EC) № 1272/2008: 
 
  Химическо название      № по CAS  № по EINECS/ 

ELINCS  
  

  Регистр. № по Концентр.  
REACH               
                               (% об.) 

Класификация в  
  H-фраза  смес 

 
Хлоралкани C14-17 85535-85-9 17-2119406889-25- 

287-477-0 0000 
 

<10 H362 - 
 
 

* За пълния текст на предупрежденията за опасност, споменати в този Раздел, вижте Раздел 16. 
 

4. Мерки за оказване на първа помощ 
 

4.1. В случай на контакт с очите: 
Дръжте очите отворени и плакнете, за предпочитане с умерено топла вода, в продължение на 
един достатъчно дълъг период от време (най-малко 10 минути)  
Потърсете медицинска помощ.  
 
4.2. В случай на контакт с кожата: 
Избършете. Измийте засегнатите зони със сапун и много вода. 
Ако раздразнението остава, потърсете медицинска помощ.  

4.3. Ако бъде погълнат: 
Не карайте пациента да повръща. Изплакнете устата. 
Потърсете медицинска помощ. 

 
4.4. Ако бъде вдишан: 
Изнесете лицето на свеж въздух. 
Потърсете медицинска помощ. 

 
5. Противопожарни мерки 

 
5.1.  Специални предпазни средства/процедури:  
Трябва да се носи автономен респиратор и защитно облекло.  
Поддържайте контейнерите хладни с водна струя достатъчно дълго след справяне с пожара.  
Определете нуждата от евакуиране или изолиране на зоната съгласно Вашия местен план за 
действие в аварийни ситуации.  
 
5.2. Опасности по време на гасене на пожар 
Няма известни. 
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EYS F 730-2-1  

 

 

 

 

 

5.3. Подходящи средства за гасене на пожари: 
Въглероден двуокис, пяна, сух прах или фина водна струя.  
 
5.4. Неподходящи средства за гасене на пожари: 
Няма известни. 
 
5.5. Опасни продукти от горене: 
Няма известни. 

 
 
6. Мерки при аварийно изпускане 
 

6.1. Разлив / Утечка: 
Вентилирайте зоната. Избягвайте контакт с тях. Спрете утечката, ако не съществува риск.  
 
6.2. Мерки за лична безопасност: 
Носете подходящи предпазни средства.  
 
6.3. Методи за почистване: 
Големи разливи трябва да се изпомпват в контейнери, покрити с поглъщащ материал. 
Малки разливи се почистват с вода, използваната вода се изхвърля. 
 
6.4. Мерки, свързани с околната среда: 
Не позволявайте просмукване във водни пътища, отпадъчни води или почвата. Ако продуктът е 
причинил замърсяване на околната среда (канализационни тръби, водни пътища, почва или въздух), 
уведомете съответните власти. 

 
7. Манипулиране и съхранение 

 
7.1. Употреба: 
Избягвайте контакт с очите и кожата.  
Носете подходящи лични предпазни средства. 
Осигурете добра вентилация.  
Дръжте в оригинален контейнер, затваряйте плътно използвания контейнер. 
Не прилагайте продукта в дъждовно време.  
 
7.2. Съхранение: 
Съхранявайте в съответствие с местните разпоредби. 
Дръжте контейнера плътно затворен.  
Съхранявайте на хладно, сухо място. ( между +50C и +280C). 
Пазете от замръзване.  
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8. Контрол на излагането на въздействието на продукта / Лични предпазни средства 
 

8.1. Контролни параметри 
 
 

Вещество  № по CAS: База / Страна 

 
 

Кратковрем.   Кратковрем. 
стойност  стойност 

 

Среднопретегл. Среднопретегл. 
 по време граница по време граница  

на излагането       на излагането 
 

mg/m3 
  ppm (ч/мил) 
  Изчислени 

 
mg/m3-8 h ppm-изчислени  

Хлориран парафин 85535-85-9 Германия/ TRGS 900 0,3 6 2,4 48 
 

8.2. Технически средства за контрол: 
Използвайте общообменна вентилация и/или локална смукателна вентилация. 
Ако вентилацията не е достатъчна, използвайте средства за защита на дихателните органи. 

 
8.2. Лични предпазни средства 
Очи: Трябва да се носят предпазни очила. 
Кожа: Трябва да се носят предпазни ръкавици. 

Носете подходящо предпазно облекло.  
Дихателни:      Трябва да се използват средства за защита на дихателните органи.  

 В случай на дългосрочни взаимодействия трябва да се използва маска за пречистване на  
въздуха.  

 
8.4 Мерки за хигиена: 
Спазвайте добрите промишлени практики за хигиена. 
Особено преди хранене, пиене или пушене. 

 
8.5. Контрол на въздействието върху околната среда: 
Вижте раздели 6 и 12. 

 
9. Физични и химични свойства: 
 

9.1. Външен вид: Паста 
 

9.2. Мирис: Характерен 
 

9.3. Важна информация относно здраве, безопасност и околна среда: 
Експлозивни свойства:    Не 
Плътност:       1,65 ± 0,03 gr/cm³ 
Разтворимост във вода:    разтворим 

 
 

Страница: 4 / 8 



 

Информационен лист за безопасност 
                       В съответствие с Регламент 1907/2006/EО (REACH) 2015/830/ЕС  

Version: 3 
Revision: 08.03.2018 

 

 

 
 
 
 
 

10. Устойчивост и реактивност 
 
10.1.   Химическа устойчивост:  
Устойчив при нормални условия на използване.  

10.2.   Реактивност  
Втвърдява се при стандартни стайни условия чрез изпарение на вода.  

 
10.3.   Условия, които трябва да се избягват:  
Неизвестни   

10.4.   Опасни продукти от разлагане:  
При топлинно разпадане се отделят акрилни мономери.  

 
11. Токсикологична информация 

Няма налични данни от изпитвания за сместа 
 

Остра токсичност 

Вещество  

Хлоралкени C14- 
 17 

 № по CAS 
 

85535-85-9 

        Тип  
 излагане 

 Орално 

Параметър  Метод Стойност 
 

>4000  
LD50 

mg/kg 

Време на Определяне 
Биолог.вид 

излагане на стойност 
 Литература/  

плъх 
Доставчик  

 
Поглъщане на големи количества може да причини храносмилателен дискомфорт. 

 

Корозия / Раздразнение 
 

Вещество   № по CAS 
 

Хлоралкени C14-17 85535-85-9 

    Тип  
  излагане 

Очи 

 

Резултат Метод 
 

слабо дразнещ 

Време на Определяне 
 Биол.вид 

излагане  на стойност 
Литература /  

 Доставчик  
В случай на контакт с очите: Изпаренията раздразват  

 

Сенсибилизация  
 

Вещество № по CAS 
 

Хлоралкени C14-17 85535-85-9 

    Тип  
  излагане 

Време на 
Резултат Метод 

  излагане 
 Не изостря 
 чувствителността 

Определяне 
 Биол.вид 

  на стойност 
 Морско Литература /  
  свинче     Доставчик  
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Генотоксичност (in vivo) 
 
Вещество     № по CAS 

 

Хлоралкени C14-17 85535-85-9 

 
Резултат Метод   Време на излаг.   Биол.вид Орган  

Organ 
       не е   

  мутагенен 

  Определяне 
  на стойност 

 Тест на Еймс 

 
Допълнителна информация:  
Напълно втвърден уплътнител (най-малко 24 часа) не е токсичен или дразнещ.  
Този продукт съдържа прах (прахове), опасен (опасни) при вдишване. Това не се отнася за 
текущата физическа форма на продукт, който не е във форма, която може да се вдишва.  

12. Екологична информация 
Няма налични данни от изпитвания за сместа  

 
12.1.   Ефекти на екотоксичност: 

 
Вещество  № по CAS: Метод Параметър Резултат Продължителн. Биологичен вид Източник 

mg/l h 
 

  Хлоралкани  
 C14-17 

 
EC50 

85535-85-9  

 LC50 

  Активирани 
>2000 3 

 Тиня/бактериал. 

>5000 96 Уклейка 

 Литература/  
 Доставчик 

 Литература/  
 Доставчик  

Няма налични данни по екотоксичността  
 
12.2.   Устойчивост и разградимост:  
Не се предвиждат неблагоприятни ефекти.  
 
12.3.   Биоакумулиране:  

Биоакумулиране   
Вещество  № по CAS: Параметър Резултат  Продължит. Биолог.вид Източник 

 Хлоралкани  
 C14-17 85535-85-9 BCF 1000 

 Литература/  
 Доставчик  

 
Не съдържа никакви биоакумулиращи компоненти. 

 
13. Препоръки по изхвърляне на отпадъците: 

 
13.1.   Изхвърляне на продукта:  
Да се изхвърля в съответствие с местните разпоредби.  
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Съгласно Европейския каталог на отпадъците,  
кодовете на отпадъци не са специфични за продукта, а са специфични за приложението.  
Кодовете на отпадъци трябва да се назначават от потребителя, за предпочитане след 
обсъждане с органите на властта по изхвърлянето на отпадъци.  
 
13.2.   Изхвърляне на опаковката:  
Да се изхвърля в съответствие с местните разпоредби.  
Кодовете на отпадъци трябва да се назначават от потребителя, за предпочитане след 
обсъждане с органите на властта по изхвърлянето на отпадъци.  

14. Транспортна информация: 
 
14.1.    Автомобилен / Железопътен (ADR/RID): 
Не е предмет на  ADR/RID  
 
14.1.    Морски транспорт (IMDG): 
Не е предмет на  IMDG  
 
14.2.   Въздушен транспорт (IATA):            
Не е предмет на  IATA  

 
15. Нормативна информация: 

 
15.1.   Етикетиране:  
Не е класифициран като опасен.  
 
15.2.   Национално законодателство/Регламенти:  
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕС) № 453/2010 от 20 май 2010 година, изменящ Регламент (ЕО) № 
1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета по Регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH)  

 
 
16. Друга информация: 

 
16.1.   Източници на информация:  
Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен въз основа на информацията, 
получена от доставчиците.  
 
16.2.   Пълен текст на предупреждения за опасност (Н-фрази), позовани в раздели 3  
H362:   Може да бъде вреден за кърмачета  
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16.3.   Допълнителна информация   
Информацията, предоставената в настоящия Информационен лист за безопасност е вярна, 
доколкото нашите познания, информация и увереност позволяват към датата на неговата 
публикация.  
Дадената информация е предназначена само като указания за безопасно манипулиране, 
използване, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и изпускане и не трябва да се 
разглежда като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася единствено 
към конкретния посочен материал и не може да бъде валидна за такъв материал, използван в 
комбинация с каквито и да било други материали, или в какъвто и да било процес, освен ако не е 
посочено в текста.  

Лицата, получаващи настоящия Информационен лист за безопасност, са отговорни 
съдържащата се тук информация да бъде надлежно прочетена и разбрана от всички хора, които 
може да използват, манипулират, изхвърлят или по някакъв начин влизат в контакт с продукта. 
Ако получателят впоследствие създаде рецептура, съдържаща продукта,  той е единствено 
отговорен да осигури прехвърлянето на цялата уместна информация от Информационния лист 
за безопасност на продукта към техния собствен Информационен лист за безопасност на 
продукта.  
Цялата информация и всички инструкции, предоставени в този Информационен лист за 
безопасност (ИЛБ), са основани на текущото състояние на научното и техническото познание 
към датата, посочено върху настоящия  Информационен лист за безопасност.  

Както беше изтъкнато по-горе, настоящият  Информационен лист за безопасност е изготвен в 
съответствие с приложимото европейско право. Ако закупите този материал извън Европа, 
където законите за съответствие може да се различават, Вие трябва да получите от Вашия 
местен доставчик Информационен лист за безопасност, приложим за страната, в която 
продуктът е продаден и предназначен за използване. Моля, обърнете внимание, че външният 
вид и съдържанието на Информационния лист за безопасност може да се различава – дори за 
един и същ продукт – между различните страни, отразявайки различните изисквания за 
съответствие.  
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