ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
В съответствие с Регламент 1907/2006/EО (REACH) 2015/830/ЕС
Версия: 4
Ревизия: 11.2018

Информационен лист за безопасност
РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието
1.1. Идентификатори на продукта

MasterCryl® Stacryl

Име на продукта

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват
1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Провентусс България ООД
1619 София, ул.Средорек N5
тел: +359 2 957 1544
1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Клиника по токсикология към МБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
тел: +359 2 915 4409

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите
2.1. Класифициране на веществото или сместа
Продуктът не е класифициран като опасен съгласно разпоредбите, изложени в Регламент ЕО 1272/2008 (CLP) (и последващите
изменения и допълнения). Въпреки това, тъй като продуктът съдържа опасни вещества в концентрации, за които се изисква те да бъдат
декларирани в Раздел 3, се налага изготвянето на Информационен лист за безопасност с необходимата информация, отговарящ на
Регламент ЕО 1907/2006 и последващите изменения.
2.1.1. Регламент 1272/2008 (CLP) и последвалите изменения и допълнения.
Класификация на опасностите и обозначение:
2.2. Елементи на етикета
Пиктограми за опасност: -Сигнални думи:

--

EUH208

Съдържа:
Смес от 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он (EINECS 247-500-7) и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он
(EINECS 220-239-6)
Може да предизвика алергични реакции

P101
P102
P273

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
Да се съхранява извън обсега на деца.
Да се избягва изпускане в околната среда.

Информационният лист за безопасност е наличен при поискване от професионални потребители
2.3. Други опасности

Няма налични данни

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките
3.1. Вещества

Няма друга налична свързана информация
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3.2. Смеси

Съдържа:
Идентификация
Дипропилен гликол дибензоат

Концентрация (%) Директива 67/548/ЕО

Директива 1272/2008/ЕО

CAS: 27138-31-4
EC: 248-258-5

1 – 1.5

N; R51/53

Хронична токсичност във водна среда 3; H412

0.05 – 0.1

C R34; N R50 Забележка 2

Корозия на кожата 1B H314, Остра токсичност
във водна среда 1 H400 M=1, Забележка B

0 – 0.05

Xn, R22

Остра токсичност във водна среда 4 H302,
STOT RE 2 H373

ИНДЕКС Рег. № - 01-2119529241-49-0002
амоняк, воден разтвор
CAS: 1336-21-6
EC: 215-647-6
ИНДЕКС Рег. № -01-2119488876-14-XXXX
Етилен гликол
CAS: 107-21-1
EC: 203-473-3
ИНДЕКС 603-027-00-1

Забележка: В диапазона не е включена горна граница.
Пълният текст на класификацията, H фразите и R фразите са упоменати в раздел 16 на настоящия Информационен лист за безопасност.
T+ = Силно токсичен (T+), T = Токсичен (T), Xn = Вреден (Xn), C = Корозивен (C), Xi = Дразнещ (Xi), O = Оксидиращ (O), E = Експлозивен
(E), F+ = Изключително запалим (F+), F = Лесно запалим (F), N = Опасен за околната среда (N)

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ
4.1. Описание на мерките за първа помощ

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Свалете контактните лещи, ако има такива. Незабавно измийте очите обилно с вода в продължение на наймалко 30-60 минути, като отваряте клепачите напълно. Потърсете медицински съвет/помощ.
ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Свалете замърсеното облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. Потърсете медицински съвет/помощ.
ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Поемете колкото се може повече вода. Потърсете медицински съвет/помощ. Не предизвиквайте повръщане, освен
ако изрично не е препоръчано от доктор.
ПРИ ВДИШВАНЕ: Потърсете незабавно медицински съвет/помощ. Изведете пострадалия на чист въздух, далеч от мястото на
произшествието. Ако пострадалият спре да диша, направете изкуствено дишане. Вземете подходящи предпазни мерки за спасителните
работници.
4.2. Най-съществени остри симптоми и въздействия и такива, настъпващи след известен период от време

За симптомите и последиците от съдържащите се вещества, виж раздел 11.
4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Няма налични данни

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки
5.1. Пожарогасителни средства

ПОДХОДЯЩИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА
Оборудването за гасене трябва да бъде стандартен тип: въглероден двуокис, пяна, прах и водна струя.
НЕПОДХОДЯЩИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА
Няма конкретни
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5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

ОПАСНОСТИ ОТ ЕКСПОЗИЦИЯ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР
Да не се вдишва дима.
5.3. Съвети за пожарникарите

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Да се използва водна струя за охлаждане на контейнерите, за да се избегне разграждането на продукта и образуването на потенциално
опасни за здравето вещества. Винаги да се носи защитна огнеупорна екипировка, осигуряваща пълна защита. Водата от гасенето да се
събира, за да се предотврати източване в канализационната система. Замърсената вода от гасенето и остатъците от пожара да се
събират съгласно действащите разпоредби.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПОЖАРНИКАРИТЕ:
Стандартно пожарникарско облекло т.е. гащеризон (BS EN 469), ръкавици (BS EN 659) и ботуши (HO спецификация A29 и A30) в
комбинация с автономен дихателен апарат с отворена система за циркулация на сгъстен въздух с положително налягане (BS EN 137).

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане
6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Да се спре изтичането, ако няма опасност.
Да се носи подходящо защитно облекло (включително личните предпазни средства, посочени в Раздел 8 от Информационния лист за
безопасност), за да се предотврати замърсяването на кожата, очите и личното облекло. Тези указания се отнасят както за персонала,
работещ с продукта, така и за лицата, които участват в процедури при спешни случаи.
6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда:

Не трябва да се допуска проникване на продукта в канализационната система или влизане в контакт с повърхностни или подпочвени
води.
6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Събраният материал да се постави в подходящ съд. Да се прецени дали материалът на съда, който ще се използва за целта, е
съвместим с продукта, като се направи справка с раздел 10. Да се попие остатъка с инертен абсорбиращ материал.
Да се подсигури добра вентилация на въздух в мястото на изтичане. Да се провери материала на контейнера за несъвместимости в
Раздел 7. Замърсеният материал да се изхвърли в съответствие с разпоредбите, посочени в точка 13.
6.4. Позоваване на други раздели
Пълната информация за личните предпазни средства и изхвърлянето на отпадъците е отразена в раздели 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа:

Да се осигури подходяща среда за оборудването и персонала. Да се избягва контакт с очите и кожата. Да не се вдишва праха,
изпаренията или дима. Да не се яде, пие или пуши по време на работа с продукта. Да се измиват ръцете след употреба. Да не се допуска
изпускане в околната среда.
7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Да се съхранява на хладно, сухо място далеч от източници на горене. Съхранявайте
контейнерите херметически затворени. Съхранявайте продукта в ясно етикетирани опаковки. Да се избягва пренагряване Да се избягват
механични удари. Контейнерите да се съхраняват далеч от всякакви несъвместими материали, виж раздел 10 за повече информация.
7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налични данни

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства
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8.1. Параметри на контрол

Референтни Разпоредби:

Обединено
Кралство
Република
Ирландия
OEL (EU)
TLV-ACGIH

EH40/2005 Граници на експозиция на работното място, съдържащи списъка
с граници на експозиция на работното място и регулациите за контрол на
опасни за здравето вещества (с изменения).
Разпоредби и кодекс на добрите практики за химични вещества 2011.
Директива 2009/161/ЕС; Директива 2006/15/EC; Директива 2004/37/EC;
Директива 2000/39/EC.
ACGIH 2012

Дипропилен гликол дибензоат
Изчислена концентрация без ефект - PNEC.
Нормалната стойност за хранителната верига (вторично отравяне)
Нормална стойност в земната среда
Нормална стойност в прясна вода
Нормална стойност в морска вода
Нормална стойност в седимент на прясна вода
Нормална стойност в морски седимент
Нормална стойност на микроорганизми в пречиствателни станции

333.
1
0.037
0.00037
0.323
0.0323
10

мг/кг/храна
мг/кг
мг/л
мг/л
мг/кг
мг/кг
мг/л

Здравеопазване - Определено ниво без ефект - DNEL / DMEL

Начин на експозиция

Въздействие
върху
потребителя.
Остро местно
въздействие

Остро
системно
въздействие

Хронично
местно
въздействие

Хронично
системно
въздействие

Вдишване
3

8.8 мг/м Кожа:

Въздействия
върху
работниците.
Остро
местно
въздействие
VND

Остро
системно
въздействие
3
35.08 мг/м

Хронично
местно
въздействие
VND

Хронично
системно
въздействие
3
8.8 мг/м

VND

170 мг/кг/д

VND

10 мг/кг/д

Хронично
местно
въздействие

Хронично
системно
въздействие

амоняк, воден разтвор
Прагова гранична стойност
Вид

Страна

TWA/8h

STEL/15min

мг/м3

OEL

ЕС

части на
милион по
обем въздух
20

14

мг/м3

части на
милион по
обем въздух
50

36

Предполагаема концентрация без ефект - PNEC.
Нормална стойност в прясна вода
Нормална стойност в морска вода

0.0068
0.0011

мг/л
мг/л

Здравеопазване - Определено ниво без ефект - DNEL / DMEL

Начин на експозиция

Въздействие
върху
потребителя,
Остро местно
въздействие

Поглъщане

VND

Вдишване
Кожа:

7.2 мг/м
VND

3

Остро
системно
въздействие
6.8 мг/кг
23.8 мг/м
68 мг/кг

3

Хронично
местно
въздействие
VND
2,8 мг/м
VND

3

Хронично
системно
въздействие
6.8 мг/кг
23.8 мг/м
68 мг/кг

3

Въздействия
върху
работниците
Остро
местно
въздействие
36 мг/м
VND

3

Остро
системно
въздействие
47.6 мг/м
68 мг/кг

3

Етилен гликол
Прагова гранична стойност
Вид

Страна

TWA/8h
мг/м3

STEL/15 мин

52

OEL

Обединено
Кралство
Ирландия

части на
милион по
обем въздух
20

52

20

104

40

КОЖА

OEL

ЕС

52

20

104

40

КОЖА

WEL

TLV-ACGIH

мг/м3

104

части на
милион по
обем въздух
40

100 (C)

Стр. 4 от 10

14 мг/м
VND

3

47.6 мг/м
68 мг/кг

3

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
В съответствие с Регламент 1907/2006/EО (REACH) 2015/830/ЕС
Версия: 4
Ревизия: 11.2018
Легенда:
(C) = таван; INHAL = инхалирана фракция; RESP = вдишана фракция; Thora = Фракция в гръдния кош.
VND - идентифицирана опасност, но няма налични данни за DNEL/PNEC (определено ниво без въздействие /
концентрация без въздействие), NEA - не се очаква експозиция, NPI - няма идентифицирана опасност

предполагаема

8.2. Контрол на експозицията

Тъй като използването на подходящи технически средства трябва винаги да има приоритет над личните предпазни средства, уверете се,
че работното място е добре проветрено чрез ефективна местна вентилация.
ЗАЩИТА НА РЪЦЕТЕ
Защитете ръцете с работни ръкавици, категория I (реф. Директива 89/686 / ЕИО и стандарт EN 374), например от латекс, PVC или
еквивалентен материал. При избора на материал за работни ръкавици да се има в предвид следното: потенциална възможност за
влошаване качеството, време на изхабяване и пропускливост. Преди употреба работните ръкавици трябва да бъдат проверени на
устойчивост към препаратите, тъй като съвместимостта на материалите не може да се предвиди предварително. Пригодността на
ръкавиците зависи от продължителността на експозиция.
ЗАЩИТА НА КОЖАТА
Носете професионално работно облекло с дълъг ръкав, категория I и защитни обувки (реф. Директива 89/686 / CEE и стандарт EN 344).
Измийте тялото с вода и сапун след сваляне на защитното облекло.
ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА
Ако праговата стойност (ако има такава) на едно или повече от веществата, съдържащи се в препаратите, на които сте подложени в
рамките на деня на работното място, или допустимата стойност, установена от Дружеството с цел предпазване и защита е превишена,
носете маска с филтър тип A или универсален, класа на който (1, 2 или 3) трябва да се избере в зависимост от допустимата концентрация
(реф. стандарт EN 141).
За да се намали експозицията на работника при липса на технически средства, е необходимо използването на средства за защита на
дихателните пътища, като маските, упоменати по-горе. Защитата, предоставена от маска, при всички случаи е ограничена.
Ако въпросното вещество е без мирис, или прагът на обонянието е по-висок от границата на относителната експозиция и в случай на
извънредна ситуация, или когато нивата на експозиция не са известни, или концентрацията на кислород на работното място е по-малка от
17% по обем, да се носи автономен дихателен апарат с отворена система за циркулация на сгъстен въздух (реф. стандарт EN 137) или
апарат с маркуч за чист въздух и маска, закриваща напълно лицето, полумаска или мундщук (стандарт EN 138).
ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ
Препоръчва се използването на защитни херметически очила (реф. Стандарт EN 166).

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид
Цвят
Миризма
Граница на мириса:
pH:
Точка на топене/замръзване
Първоначална точка на кипене
Интервал на кипене:
Точка на запалване:
Скорост на изпаряване
Запалимост на твърди вещества и газове
Долна граница на запалимост:
Горна граница на запалимост:
Долна граница на експозиция:
Долна граница на експозиция:
Налягане на парите:
Плътност на парите
Относителна плътност
Разтворимост
Коефициент на разпределение n-октанол/вода
Температура на самозапалване
Температура на разпадане:
Вискозитет
Експлозивни свойства
Окислителни свойства

Бял кит
Бял
Не е налично
Не е налично
7-9
Не е налично
Не е налично
Не е налично
> 60 °C.
Не е налично
Не е налично
Не е налично
Не е налично
Не е налично
Не е налично
Не е налично
Не е налично
Не е налично
Разтворимост във вода
Не е налично
Не е налично
Не е налично
>120.000mPas.
Не е налично
Не е налично

9.2. Друга информация

Няма налични данни
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РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност
10.1. Реактивност

Няма особена опасност от реакция с други вещества в нормални условия на употреба.
АМОНЯК: кородира алуминий, желязо, цинк, мед и техните сплави.
ЕТАНДИОЛ: може да абсорбира атмосферна влажност до два пъти собственото си тегло. Разлага се при температури над 200 °С.
10.2. Химическа стабилност

Продуктът е стабилен при нормални условия на употреба и съхранение.
10.3. Възможност за опасни реакции

Не се очакват опасни реакции при нормални условия на употреба и съхранение.
АМОНЯК: риск от експлозия при контакт със силни киселини и йод. Може да се образува опасна реакция със силни основи.
ЕТАНДИОЛ: риск от експлозия при контакт с: хлорна киселина. Може да образува опасни реакции: Хлорсулфонова киселина, натриев
хидроксид, сярна киселина, фосфорен пентасулфид, хром (III) оксид, хромил хлорид, калиев перхлорат, калиев бихромат, натриев
пероксид, алуминий. Образува експлозивни смеси с въздуха.
10.4. Условия, които трябва да се избягват

Няма конкретни. Въпреки това, трябва да се спазват обичайните предпазни мерки за работа с химични продукти .
ЕТАНДИОЛ: избягвайте излагане на източници на топлина и открит пламък.
10.5. Несъвместими материали.

АМОНЯК: сребро, олово, цинк и техните соли; солна киселина, азотна киселина, олеум, халогени, акролеин, нитрометан и акрилова
киселина.
10.6. Опасни продукти при разпадане.

АМОНЯК: азотни оксиди.
ЕТАНДИОЛ: хидроксиацеталдехид, глиоксал, ацеталдехид, метан, формалдехид, въглероден оксид, водород.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация
11.1. Информация за токсикологичните ефекти

При липса на експериментални данни за самия продукт, опасностите за здравето се оценяват според свойствата на веществата, които
той съдържа, като се използват критериите, определени в приложимата нормативна уредба за класифициране. За целта е необходимо да
се вземе предвид индивидуалната концентрация на опасните вещества, посочени в раздел 3, с цел оценка на токсикологичния ефект от
експозиция на продукта.

ЕТАНДИОЛ: след поглъщане първоначално се стимулира централната нервна система; по-късно настъпва депресия. Може да настъпи
увреждане на бъбреците с анурия и уремия. Симптомите при експозиция, по-висока от допустимата, са: повръщане, сънливост,
затруднено дишане, конвулсии. Смъртоносната доза при човека е приблизително 1.4 л / кг. Приемане чрез вдишване и поглъщане.

амоняк, воден разтвор
LD50 (орално) 350 мг/кг (плъхове)
Трипропилен гликол.
дибензоатн
LD50 (орално) 3914 мг/кг (плъхове)
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LD50 (дермално) >2000 мг/кг (плъхове)
LC50 (вдишване) >200 мг/л/4ч (плъхове)
Етилен гликол
LD50 (орално) 6140 мг/кг (плъхове)
LD50 (дермално) 9530 мг/кг (зайци)
LC50 (вдишване) >2.5 мг/л/4ч (плъхове)
Етиленгликол бис (полу формално)
LD50 (дермално) > 2000 мг/кг (зайци)
Смес от 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он (EINECS 247-500-7) и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (EINECS 220-239-6)
LD50 (орално) >49.6 мг/кг (плъхове)
LD50 (дермално) 141 мг/кг (зайци)
LC50 (вдишване) 0.33 мг/л/4ч (плъхове)
Натриев хидроксид.
LD50 (орално) 1350 мг/кг (плъхове)
LD50 (дермално) 1350 мг/кг (плъхове)
Натриев карбонат.
LD50 (орално) 4090 мг/кг (плъхове)
LD50 (дермално) 117 мг/кг (мишки)
LC50 (вдишване) 2.3 мг/л/2ч (плъхове)
Карбамид, полимер с формалдехид
LD50 (орално) 8394 мг/кг (плъхове)
LC50 (вдишване) >167 мг/л/ (плъхове)

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация
12.1. Токсичност

амоняк, воден разтвор
LC50 (96ч) - (риби)
0.8 мг/л/96ч
EC50 (48ч) - (алги / водни растения)
24.4 мг/л/48ч (водни бълхи)
Бипропилен гликол.
дибензоат
LC50 (96ч) - (риби)
3.7 мг/л
EC50 (48ч) - (алги / водни растения)
19.3 мг/л
EC50 (72ч) - (ракообразни)
4.9 мг/л
Хронични NOEC (алги, водни растения)
1 мг/л
Етилен гликол
LC50 (96ч) - (риби)
8050 мг/л (pimephales promelas)
EC50 (48ч) - (алги / водни растения)
>10000 мг/л (водни бълхи)
Смес от 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он (EINECS 247-500-7) и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (EINECS 220-239-6)
LC50 (96ч) - (риби)
0.19 мг/л (Oncorhynchus mykiss)
EC50 (48ч) - (алги / водни растения)
0.16 мг/л (водни бълхи)
12.2. Устойчивост и разградимост

ЕТАНДИОЛ: лесно биоразградим.
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Бипропилен гликол.
дибензоат
Бързо биоразградим
Етилен гликол
Бързо биоразградим
Смес от 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он (EINECS 247-500-7) и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (EINECS 220-239-6)
НЕ е бързо биоразградим
12.3. Биоакумулираща способност

ЕТАНДИОЛ: няма значителен потенциал за биоакумулиране (log Ko/w 1-3).
Бипропилен гликол.
дибензоат
Коефициент на разпределение n-октанол/вода
3.9 мг/л
Етилен гликол
BCF:
0.27 мг/л Procambarus, 61 д, 1000 мг/л
12.4. Преносимост в почвата

ЕТАНДИОЛ: много подвижен в почвата.
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB:

Въз основа на наличните данни, продуктът не съдържа PBT или vPvB в процент по-голям от 0.1%.
12.6. Други неблагоприятни въздействия

Няма налични данни

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците
13.1. Методи за третиране на отпадъци

Повторна употреба, когато е възможно. Остатъците от продукта могат да се считат за специални неопасни отпадъци.
Изхвърлянето трябва да се извършва чрез упълномощена фирма за управление на отпадъците, в съответствие с националните и
местните разпоредби.
Избягвайте разпиляване. Не замърсявайте почвата и канализацията.
ЗАМЪРСЕНИ ОПАКОВКИ:
Замърсените опаковки трябва да бъдат оползотворени или изхвърлени в съответствие с националната нормативна уредба за управление
на отпадъците.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането
Продуктът не е опасен съгласно действащите разпоредби на Кодекса за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), и
железопътния превоз (RID), Международния морски кодекс за опасни товари (IMDG) и на Международната асоциация за въздушен
транспорт (IATA).

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба
15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната
среда
категория по Seveso

Няма.

Ограничения върху продукта или съдържащите се вещества съгласно Приложение XVII към Регламент ЕО 1907/2006.
Няма.

Стр. 8 от 10

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
В съответствие с Регламент 1907/2006/EО (REACH) 2015/830/ЕС
Версия: 4
Ревизия: 11.2018
Списък на кандидат-вещества в съответствие с член 59 REACH
Няма.
Вещества, подлежащи на разрешение (Прил.XIV REACH).
Няма.
Вещества, подлежащи на отчет при износ съгласно (ЕО) Reg. 689/2008:
Няма.
Вещества, обект на Ротердамската конвенция
Няма.
Вещества, обект на Стокхолмската конвенция
Няма.
Контрол на здравеопазването
Няма налични данни

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е правена химична оценка на безопасността на сместа и на веществата, които съдържа.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация
H412

Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

H314

Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

H400

Силно токсичен за водните организми.

H302

Вреден при поглъщане.

H373

Може да причини увреждания на органите при продължително или повтарящо
се излагане

Фрази за риск, отразени в раздел 2-3 на настоящия документ
R 22

Вреден при поглъщане.

R34

Причинява изгаряния.

R50

Силно токсичен за водни организми.

R51/53

Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни
въздействия във водната среда.

Легенда:
- ADR: Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
- CAS Номер: Номер в регистъра на Службата за химични индекси
- CE50: Ефективна концентрация (необходима да предизвика 50% ефект)
- CЕ Номер: Идентификатор по ESIS (Европейски списък на съществуващите химични вещества)
- CLP: Регламент 1272/2008 на ЕС
- DNEL: Определено ниво без ефект
- EmS: Спешност
- GHS: Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химични вещества
- IATA DGR: Международна асоциация за въздушен транспорт на опасни вещества
- IC50: Immobilization Concentration 50%
- IMDG: Международен морски кодекс за превоз на опасни товари
- IMO: Международната морска организация
- CAS Номер Идентификатор в Приложение VI на CLP
- LC50: Смъртоносна концентрация за 50 процента от изследваната популация

Стр. 9 от 10

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
В съответствие с Регламент 1907/2006/EО (REACH) 2015/830/ЕС
Версия: 4
Ревизия: 11.2018
- LD50: Смъртоносна доза за 50 процента от изследваната популация
- OEL: Гранична стойност на професионално излагане на въздействието:
- PBT: Устойчиви, биоакумулативни и токсични вещества по REACH
- PEC: Предполагаема концентрация в околната среда
- PEL: Контрол на експозиция в работна среда:
- PNEC: Предполагаема концентрация без ефект
- REACH: Регламент 1907/2006 на ЕС
- RID: Правилник за международен железопътен транспорт на опасни товари
- TLV: Прагова гранична стойност
- TLV CEILING: Концентрация, която не трябва да се превишава по никое време на професионална експозиция.
- TWA STEL: Гранични стойности на експозиция на работното място:
- TWA STEL: Време-претеглена средна гранична стойност на експозиция 8 ч.
- VOC: Летливи органични съединения (VOC):
- vPvB: Много устойчиви и много биоакумулиращи съгласно Регламент REACH.
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Бележки на потребителя:
Информацията, съдържаща се в настоящия документ, се базира на собствените ни познания, към датата на последната версия.
Потребителят трябва сам да се увери в пригодността и пълнотата на информацията в зависимост от спецификата при употреба на
продукта.
Този документ не трябва да се тълкува като гаранция за специфичните свойства на продукта.
Използването на този продукт не е под наш директен контрол; следователно, потребителите сами имат задължението да отговарят на
действащите законови регулации за здраве и безопасност. Производителят се освобождава от всякаква отговорност за неподходяща
употреба.
Осигурете персонал с подходящо обучение за работа с химични продукти.
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