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1. Наименование на веществото/препарата и на фирмата 

 
1.1. Наименование на веществото/препарата: 

Наименование на продукта: MasterFoam Gun Cleaner 
 

1.2. Употреба на веществото/препарата: 
Почиства втвърдена и невтвърдена пяна от субстрати. 

 
1.3. Адрес на фирмата: 

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

1.4. Телефонен номер при спешни случаи: 
Национален токсикологичен информационен център 
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" 
тел. +359 2 9154 233 

2. Описание на опасностите 
 

2.1. Класификация на сместа 
 

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 
Този продукт е класифициран като опасен съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008. 

 
Дразнене за очите, категория 2 (H319) 
Специфична токсичност за определени органи, еднократна експозиция; наркотични ефекти (H336) 
Запалима течност, категория 2 (H225) 
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2.2. Елементи на етикета 
Етикетиране съгласно Регламент ЕО № 1272/2008 (CLP) 

 

 
Предупреждения за опасностите 
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите 
H336: Може да причини сънливост или световъртеж. 
H225: Силно запалима течност или пари. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изречения за безопасност 
P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. 
P102: Да се пази от деца. 
P210: Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. - Тютюнопушенето 
забранено.  
P251: Съд под налягане: Да не се пробива и изгаря дори след употреба. 
P280: Използвайте предпазни ръкавици и предпазни очила/предпазна маска за лице.  
P260: Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. 
P410 /412: Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури по-високи от 50 °C/ 122°F.  
P501: Съдържанието/съдът да се предаде на производителя/компетентния орган за третиране. 

 
 

3. Състав/Информация за съставките 
 

Съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008: 
 

Конц.  

Химично 
наименование 

 
CAS № EINECS/ELINCS № Регистрационен 

номер по REACH 
(%w/w) 

 
Класификация в сместа 

 
 
 
 

Етил метил кетон 

 
 
 
 

78-93-3 

 
 
 
 

201-159-0 

 
 
 

17-2119446613-40- 
0000 

 
 

 
60-75 

Дразнене за очите, 
категория 2 (H319) 

Специфична токсичност за 
определени органи - 

еднократна експозиция; 
наркотични ефекти (H336) 

Запалима течност, 
категория 2 (H225) 

N-бутан 106-97-8 203-448-7 Запал., H222 

Пропан 74-98-6 200-827-9 

 
- 

 
15-25 

Запал., H222 

Изобутан 75-28-5 200-857-2   Запал., H222 
*За пълния текст на H-фразите, посочени в този раздел, вижте Раздел 16. 
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4. Мерки за оказване на първа помощ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1. При контакт с очите: 
Дръжте очите отворени и промивайте за предпочитане с хладка вода за продължителен период от 
време (най-малко 10 минути) 
Потърсете медицинска помощ. 

 
4.2. При контакт с кожата: 
Избършете. Измийте засегнатите участъци със сапун и обилно количество вода.  
Ако дразненето продължи, потърсете медицинска помощ. 

 
4.3. При поглъщане: 
Не предизвиквайте повръщане. Изплакнете устата.  
Дайте две чаши вода на пострадалия. 
Не давайте нищо за прием в устата на човек в безсъзнание.  
Потърсете медицинска помощ. 

 
4.4. При вдишване: 
Изведете пострадалия на чист въздух.  
Потърсете медицинска помощ. 

 
5. Противопожарни мерки 

 
5.1. Специални предпазни средства/процедури: 
Трябва да се носи изолиран дихателен апарат и предпазно облекло. 
Трябва да се използва маска и устойчиви на химикали лични предпазни средства. 
Преценете необходимостта от евакуиране или изолиране на района според местния Ви авариен план. 

 
5.2. Опасности по време на гасене на пожара 
Може да отделя токсични изпарения при горене. 

 
5.3. Подходящи пожарогасителни средства: 
Може да се използва водна мъгла (или фин воден спрей, при липса на такава), пяна, сух химически прах или 
въглероден диоксид. 

 
5.4. Неподходящи пожарогасители средства: 
Не са известни такива. 

 
6. Мерки при аварийно изпускане 

 
6.1. Разливи/изтичания: 
Избягвайте контакт с тях. 
Проветрете района с чист въздух. 
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Спрете изтичането, ако това не е свързано с риск. 
 

6.2. Лични предпазни мерки: 
Използвайте лични предпазни средства (предпазни ръкавици, работно облекло и очила).  
Осигурете достатъчна вентилация. 
Да се пази от източници на запалване.  
Пушенето забранено. 

 
6.3. Методи за почистване: 
Оставете продукта да се втвърди и отстранете чрез механични средства. Предайте събрания разлят 
материал на производителя/компетентния орган. Почистете (третирайте) замърсените повърхности 
с ацетон. Допълнително обезвреждане на отпадъците чрез изгаряне, в съответствие с местните 
закони, които са в сила. 

 
6.4. Мерки, свързани с околната среда: 
Съберете получените остатъци, съдържащи разтвор. 
Поставете в затворен съд, одобрен за транспортиране от съответните органи. 
Обезвредете събрания материал във възможно най-кратък срок. 

 
Вземете мерки за предотвратяване на изтичане на разлетия материал и контакт с отпадъци, канали и 
канализация. Ако продуктът е причинил замърсяване на околната среда (канализация, водни пътища, почви 
или въздух), информирайте съответните органи. 

 
7. Работа с веществото и съхранение 

 
7.1. Употреба: 

 
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА: 
Осигурете добра вентилация на помещението дори на приземно ниво (парите са по-тежки от въздуха). 
Работете внимателно с продукта - избягвайте удари, триене и сблъсъци. 

 
СЪВЕТИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЯ: 
Трябва да се осигури охлаждане за спешни случаи при евентуален пожар в близост.  
Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. 

 
7.2. Съхранение: 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА И СЪДОВЕТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: 
Да се съхранява на хладно и сухо място.  
Температура на съхранение: <50°C  
Да се пази от пряка слънчева светлина. 

 
ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪВМЕСТИМИ МАТЕРИАЛИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: 
Не съхранявайте заедно с оксидиращи агенти. 
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Не съхранявайте заедно със запалими материали.  
Съхранявайте далече от киселини и основи. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА НА СЪХРАНЕНИЕ: 
Пазете от нагряване/прегряване. 
Топлината води до увеличаване на налягането и риск от експлозия. 

 
8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

 
8.1. Контролни параметри 

 
Гранични стойности на експозиция на веществата в сместа. 

 
Вещество 

 
CAS №: 

 
Основание/ 

Държава 

 
Краткосрочна 

стойност 

 
Краткосрочна 

стойност 

Средно 
претеглена 

стойност във 
времето на 
граница на 
експозиция 

Средно 
претеглена 

стойност във 
времето на 
граница на 
експозиция 

   мг/м3 ppm- 
изчислена 

мг/м3-8 ч. ppm-изчислена 

Дания 500 1200 1000 2400 

Обединено кралство 600 1450 75 1810 
 

N-бутан 
 

106-97-8 

Германия/ TRGS 900 1000 2400   

Белгия 1000    
Изобутан 75-28-5 

Германия/ TRGS 900 1000 2400   

Белгия 1000    
Пропан 74-98-6 

Германия/ TRGS 900 1000 1800   

Метил етил кетон 78-93-3 Германия/ TRGS 900 200 600 200 600 

 
8.2. Инженерен контрол: 
Съдържа газове от пропан/бутан. 
Използвайте общообменна приточна вентилация и/или локална смукателна вентилация. 
При липса на подходяща вентилация, използвайте средства за защита на дихателните пътища. 

 
8.3. Лични предпазни средства 
Очи:  Избягвайте контакт с очите. Трябва да се носят предпазни очила.  
Кожа:  Избягвайте контакт с кожата. 

Трябва да се носят химични предпазни ръкавици.  
(Препоръчва се: Подходящи материали за предпазни ръкавици; EN 374-3) 

Дихателна система: Избягвайте вдишване на парите. 
Трябва да се използват средства за защита на дихателните пътища. 
В случай на дългосрочна експозиция, трябва да се използва дихателна маска. 

 
8.4. Хигиенни мерки: 
Избягвайте контакт с очите. 
Осигурете подходяща вентилация, особено в затворени пространства. 
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Спазвайте добрите практики за хигиена и безопасност в промишлеността.  
Измивайте ръцете, особено преди консумация на храни и напитки или пушене.  
Не консумирайте храни и напитки и не пушете по време на употреба на продукта. 

 
8.5. Контрол на експозицията на околната среда: 
Вижте раздел 6 и 12. 

 
9. Физични и химични свойства: 

 
9.1. Агрегатно състояние: Аерозол 

 
9.2. Важна информация за здравето, безопасността и околната среда: 

Температура на запалване: няма данни (въз основа на аерозолните газове) 
Температура на разлагане: няма данни 
Вискозитет: няма данни 
Граници на експлозия: няма данни 
Разтворимост във вода: Несъвместим. 
Налягане на парите: няма данни 
Плътност на парите: няма данни 
Скорост на изпаряване: няма данни 
Точка на топене: няма данни 
Точка на кипене: няма данни 
Коефициент на разделяне 
(n-октанол/вода): няма данни 
Температура на самозапалване: няма данни 

 
Горната информация не е предназначена за ползване при изготвяне на спецификации на продукта. 

 

 
10. Стабилност и реактивоспособност 

10.1. Химична стабилност: 
Стабилен при нормални условия на употреба.  
Нестабилен при излагане на висока температура. 
10.2. Несъвместими вещества: 
Не са известни. 

 
10.3. Опасни реакции: 
Риск от експлозия. 

 
10.4. Условия, които трябва да се избягват: 
Съхранявайте далече от източници на огън, киселини и основи. 
Съдовете могат да експлодират при температури над 50 ° C 
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11. Токсикологична информация 

 
11.1. Информация за токсикологичните ефекти: 
Няма данни за сместа. 

 
11.1.1. Остра токсичност 

 

Остра токсичност 

Вещество Cas № Тип 

експозиция 
Параметър Метод Стойност Продължителност 

на експозиция 
Вид Определяне на 

стойността 

N-бутан 106-97-8 Вдишване LC50 
 

658 мг/л 4 ч. плъх 
Литература/ 

Доставчик 

Пропан 74-98-6 Вдишване LC50 
 

658 мг/л 4 ч. плъх 
Литература/ 

Доставчик 

Изобутан 75-28-5 Вдишване LC50 
 

658 мг/л 4 ч. плъх 
Литература/ 

Доставчик 

 
Може да предизвика алергична реакция на дихателната система. 

 

11.1.2. Корозия/Дразнене 
Няма данни от изпитвания. 

 
11.1.3. Сенсибилизация 
Няма данни от изпитвания. 

 
11.1.4. Генотоксичност (in vivo) 
Не съдържа химични вещества, за които е известно да имат мутагенен ефект. 

 
11.2 Друга информация 
Ефекти върху определени органи: 
Съдържа компонент(и), за които е докладвано, че имат специфични ефекти върху определени органи. 

 
12. Екологична информация 

12.1. Обща информация: 
Няма данни от изпитвания за сместа. 

 
13. Обезвреждане на отпадъци: 

 
13.1. Третиране на продукта: 
Обезвреждайте в съответствие с местните разпоредби. 
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13.2. Третиране на опаковките: 
Обезвреждайте в съответствие с местните разпоредби. 

 
14. Информация относно транспортирането: 

 
14.1. Шосеен, железопътен транспорт (ADR / RID): 
ADR/RID клас: 2 
Номер по списъка на ООН: UN 1950 
Разделение/Група: 5 A 
Дефиниция: Аерозол 

 
14.2. Транспортиране по море (IMDG): 
IMDG клас: 2 
Номер по списъка на ООН: UN 1950 
Разделение/Група: 5 A 
EmS: 2-13 
MFAG: 620 (редакция от 1998) 
Морски замърсител: не 
Дефиниция: Аерозол 

 
14.3. Въздушен транспорт (IATA): 
IATA/ICA клас: 2 
Номер по списъка на ООН: UN 1950 
Разделение/Група: 5 A 
Дефиниция: Аерозол 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. Информация съгласно действащата нормативна уредба: 

15.1. Национално законодателство/разпоредби: 
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕС) № 453/2010 от 20 май 2010, изменящ Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH). 

 
16. Друга информация 

 
16.1. Източници на информация: 
Настоящият информационен лист за безопасност е съставен въз основа на информация, получена от 
доставчиците. 

 
16.2. Пълен текст на H-фразите, упоменати в раздел 2 и 3 

 
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите 
H336: Може да причини сънливост или световъртеж. 
H225: Силно запалима течност или пари. 
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16.3. Допълнителна информация 

 
Информацията, предоставена в настоящия Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото ни 
е известно към датата на публикуването ѝ. 
Предоставената информация има за цел да послужи единствено като насоки за безопасна работа, 
употреба, обработка, съхранение, транспортиране, обезвреждане на отпадъците и изхвърляне и не 
следва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията е свързана единствено с 
конкретния посочен материал и не важи за този материал, използван в комбинация с други материали, 
или в какъвто и да е процес, освен ако това не е посочено в текста. 

 
Отговорност на лицата, получили настоящия информационен лист за безопасност на продукта, е да се 
уверят, че информацията, която се съдържа в него, е надлежно прочетена и разбрана от всички лица, 
които ще употребяват, ще работят, ще обезвреждат или по някакъв начин ще имат контакт с 
продукта. Ако получателят впоследствие произведе формула, която съдържа продукта, единствено 
той носи отговорност да осигури прехвърлянето на цялата приложима информация от 
информационния лист за безопасност на продукта към информационния лист за безопасност на 
собствения продукт. 

 
Цялата информация и инструкции, предоставени в настоящия Информационен лист за безопасност 
(SDS), са въз основа на текущата научна и техническа информация към датата, посочена в настоящия 
SDS. 
Както е посочено по-горе, настоящият информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие 
с приложимото европейско законодателство. Ако закупите този материал извън Европа, където е 
възможно законите относно съответствието да се различават, трябва да получите SDS от местния 
доставчик, приложим за страната, в която продуктът се продава и в която е предназначен да бъде 
използван. Моля, имайте предвид, че са възможни разлики във външния вид и съдържанието на SDS - дори 
и за един и същ продукт - в различните държави, което отразява различните изисквания за 
съответствие. 


