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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО 
 
1.1 Идентификатори на продукта 

Наименование на веществото или сместа:  MasterFoam® Gun 750ml 
Регистрационен номер по REACH:   Не се отнася (смес) 
Тип продукт по REАCH    Смес (органична) 
 
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се 
препоръчват: 
Продуктът се използва като уплътнител и/или лепило (полиуретан) в строителството. Не е известна употреба, 
която да не се препоръчва.  
 
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност: 
 

Наименование: Провентусс България ООД 

Адрес: 1619 София, ул.Средорек N5 

Телефон за контакти с отговарящото лице:  +359 2 957 1544 
 
 
1.4 Телефонен номер при спешни случаи: 
 
Клиника по Токсикология към МБАЛСМ "Н. И. Пирогов", +359 2 915 4409 
 
2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 
 
2.1 Класифициране на веществото или сместа: 
 
2.1.1 Класификация по реда на Регламент (ЕО) No 1272/2008 
Класифицирана като опасна по критериите на Регламент (ЕО) No 1272/2008 
Клас:   Категория:   Код на категорията(-ите) за опасност: 
Запалим Аерозол   категория 1   H222: Силно запалим аерозол. 
 
Канцерогенност   категория 2   H351: Предполага се, че причинява рак. 
 
Кърмене      H362: Може да причини заболявания на кърмачета. 
 
Остра токсичност   категория 4   H332: Вредна при вдишване 
 
STOT RE    категория 2   H373: Може да увреди органи при продължително или 
повтарящо се излагане при вдишване. 
 
Раздразнение на очите:  категория 2   H319: Причинява сериозни раздразнения на очите. 
 
STOT RE    категория 3   H335: Може да причини дразнене на дихателните пътища. 
 
Раздразнение на кожата категория 2   H315: Причини за раздразнение на кожата 
 
Дихателни пътища чувствителност   категория 1   H334: Може да предизвика симптоми на 
астма или трудности при дишането когато се погълне. 
 
Чувствителност на кожата   категория 1   H317: Може да причини алергични реакции на 
кожата. 
 
2.1.2 Класификация по реда на Директива 67/548/EEC или Директива 1999/45/EC 
Xn; Вредна 
R20-40-48/20: Вредна при вдишване. Недостатъчни данни за канцерогенен ефект. Риск от 
сериозно увреждане на здравето при продължително излагане чрез вдишване. 
Xn; Чувствителност 
R42/43: Възможна е сенсибилизация при вдишване и при контакт с кожата. 
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Xi; Дразнител 
R36/37/38: Дразнител за очите, дихателната система и кожата. 
F+; Изключително запалим 
R12: Силно запалим аерозол. 
R53-64: Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда. Може да причини 
заболявания при кърмачета. 
 
2.2 Елементи етикета: 
 
2.1.1 Етикетиране по реда на Регламент (ЕО) No 1272/2008 (CLP) 
 
Пиктограми за рискове 
 

                                        
 
Съдържа полиметилен полифенил-изоцианат, 4,4'-метилендифенил диизоцианат. 
 
Сигнална дума: Опасност. 
 
Предупреждения за опасност: 
 
Н222 Силно запалим аерозол. 
Н351 Предполага се, че причинява рак. 
Н362 Може да причини заболявания на кърмачета. 
Н332 Вредна при вдишване 
Н373 Може да увреди органи при продължително или повтарящо се излагане при вдишване. 
Н319 Причинява сериозни раздразнения на очите. 
Н335 Може да причини дразнене на дихателните пътища. 
Н315 Причинява раздразнение на кожата 
Н334 Може да предизвика симптоми на астма или трудности при дишането когато се погълне. 
Н317 Може да причини алергични реакции на кожата. 
 
Препоръки за безопасност: 
 
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. 
P102 Пазете от деца. 
P210 Пазете от топлина / искри / открит пламък / нагорещени повърхности. - Не пушете в близост. 
P251 Съдове под налягане: Не пробивайте и не изгаряйте дори след приключване на употреба. 
P280 Носете защитни ръкавици и очила/маска за лице. 
P260 Не вдишвайте прах / пушек / газ / дим / изпарения / аерозоли. 
P309 + P311 Ако сте изложени на или ако не се чувствате добре: Обадете се на ТОКСИКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР 
или доктор/лекар. 
P410 + P412 Пазете от слънчеви лъчи. Не излагайте сместа на температури превишаващи 50 °C/ 122°F. 
P501 Изхвърлете съдържанието/ съда при производител / компетентен орган. 
 
Допълнителна информация 
 
- Лица, чувствителни към диизоцианати, могат да развият алергични реакции при използването на този 
продукт. 
- Лица, страдащи от астма, екзема или кожни проблеми трябва да избягват контакт, включително дермален 
контакт, с този продукт. 
- Този продукт не трябва да се използва при условия на лоша вентилация, освен ако се използва предпазна 
маска с подходящ газов филтър (напр. тип А1, съгласно стандарт EN 14387). 
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2.2.2 Етикетиране съобразно разпоредбите на 67/548/EEC-1999/45/EC (DSD/DPD) 
 

                                             
F+ Изключително запалим  Xn Вреден 
 
Предупреждения за опасност 
12   Изключително лесно запалим. 
20   Вреден при вдишване. 
36/37/38  Дразни очите, дихателните пътища и кожата. 
40   Съществуват, но недостатъчни данни за канцерогенен ефект. 
42/43   Възможна е сенсибилизация при вдишване и при контакт с кожата. 
48/20   Опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция с вдишване. 
53   Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда. 
64   Може да причини увреждане на здравето на кърмачета. 
 
Препоръки за безопасност: 
2   Да се пази далеч от достъп на деца. 
16   да се съхранява далеч от източници на запалване. Да не се пуши. 
23   Да не се вдишва аерозола. 
28   След контакт с кожата, веднага да се измие обилно със сапун и вода. 
36/37   Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици. 
46   При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или 
етикета. 
51   Да се използва само на проветриви места. 
 
Специално етикетиране на някои смеси: 
Лица, чувствителни към диизоцианати, могат да развият алергични реакции при използването на този продукт. 
Лица, страдащи от астма, екзема или кожни проблеми трябва да избягват контакт, включително дермален 
контакт, с този продукт. 
Този продукт не трябва да се използва при условия на лоша вентилация, освен ако се използва предпазна маска 
с подходящ газов филтър (напр. тип А1, съгласно стандарт EN 14387). 
Да не се пръска срещу пламък или горящи материали. Да се съхранява далеч от източници на запалване. Да 
не се пуши. Да се пази далеч от достъп на деца. 
Съдържа изоцианати. Виж информацията предоставена от производителя. 
Опаковката е под налягане: пазете от слънчева светлина и не излагайте на температури по-високи от 50°C. Да 
не се пробива и изгаря дори след употреба. 
 
2.3 Други ефекти 
 
CLP 
Поради липсата на достатъчно данни не може да се декларира дали продуктът отговаря на критериите на PBT 
и vPvB съгласно Приложение XIII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 
Може да се запали от искри. 
При разпространение на газ/пари на ниво на пода: опасност от възпламеняване. 
Аерозолните могат да експлодират под въздействие на топлина. 
 
DSD/DPD 
Поради липсата на достатъчно данни не може да се декларира дали продуктът отговаря на критериите на PBT 
и vPvB съгласно Приложение XIII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 
Може да се запали от искри. 
При разпространение на газ/пари на ниво на пода: опасност от възпламеняване. 
Аерозолните могат да експлодират под въздействие на топлина. 
 
3. Състав/информация за съставките 
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Химически характеристики: Смеси 
Описание Смес на изброените по-долу вещества с безопасни добавки. 
 
 
 
 

Наименование 
(Регистрационен 
№ по REACH)  

Номер по CAS, 
Einecs номер 
 

Класификация 
по DSD/DPD 

класификация 
съгласно 
CLP 

Концентрация, 
w.% 

полиметилен 
полифенил-
изоцианат (-) 

9016-87-9 Канцерогенност 
Категория 3; R40 
Xn; R20 - 48/20 
Xi; R36/37/38 
R42/43 

Канцерогенност 2; H351 
Остра токсичност 4; 
H332 
STOT RE 2; H373 
Раздразнение на очите: 
2; H319 
STOT SE 3; H335 
Раздразнение на кожата 
2; H315 
Дихателни пътища 
чувствителност 1; H334 
Чувствителност на 
кожата 1; H317 

> 25% 

4,4’-
метилендифенил 
диизоцианат (01- 
2119457014-47) 

101-68-8 
202-966-0 

R42/43 
Xi; R36/37/38 
Xn; R20 - 48/20 
Канцерогенност 
Категория 3; R40 

Канцерогенност 2; H351 
Остра токсичност 4; 
H332 
STOT RE 2; H373 
Раздразнение на очите: 
2; H319 
STOT SE 3; H335 
Раздразнение на кожата 
2; H315 
Дихателни пътища 
чувствителност 1; H334 
Чувствителност на 
кожата 1; H317 

12 - 25% 

алкани, C14-17, 
хлоро; (01-
2119519269-33) 

85535-85-9 
287-477-0 

R52/53 Кърмене ; H362 
Водна среда Остро 1; 
H400 
Водна среда Хронично 
1; H410  

2 - 12% 

изобутан ( - ) 75-28-5 
200-857-2 

F+; R12 Запалим Газ 1; H220 
Налягане Газ - Втечнен 
газ; 
H280 

5 - 20% 

пропан ( - ) 74-98-6 
200-827-9 

F+; R12 Запалим Газ 1; H220 
Налягане Газ - Втечнен 
газ; 
H280 

1 - 10% 

диметил етер (01-
2119472128-37) 

115-10-6 
204-065-8 

F+; R12 Запалим Газ 1; H220 
Налягане Газ - Втечнен 
газ; 
H280 

1-10% 

 
 
 
4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ 
 
4.1 Описание на мерките за първа помощ 
Общи: 
ОБЩИ Проверете жизнените функции. При безсъзнание: поддържайте адекватна вентилация и дишането. При 
бездиханност: изкуствено дишане или кислород. Спиране на сърцето: извършете реанимация. Потърпевш в 
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съзнание с трудно дишане: полуседнал. Потърпевш в шок: по гръб с леко повдигнати крака. Повръщане: 
предотвратете асфиксия/ аспирационна пневмония. Предотвратете изстиване като покриете потърпевшия (без 
подгряване). Продължавайте да наблюдавате потърпевшия. Осигурете психологическа помощ. Запазете 
спокойствието на потърпевшия, избягвайте физическото му натоварване. В зависимост от състоянието на 
потърпевшия: преглед / хоспитализация. 
След вдишване: 
Осигурете свеж въздух и потърсете лекар. 
При изпадане в безсъзнание поставете пациента легнал странично за транспортиране. 
След контакт с кожата: 
Ако дразненето на кожата продължава се консултирайте с лекар. 
Незабавно измийте със сапун и вода и изплакнете внимателно. 
След контакт с очите: 
Изплакнете отвореното око няколко минути под течаща вода. Ако симптомите продължават, консултирайте се 
с лекар. 
След поглъщане: Незабавно потърсете лекарска помощ. 
 
4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти: 
4.2.1 Остри симптоми 
След вдишване: 
Сухо/болезнено гърло. Кашлица. Възпаление на дихателните пътища. Дразнение на лигавицата на носа. Хрема. 
СЛЕДНИТЕ СИМПТОМИ МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ  
ПО-КЪСНО Възможно възпаление на дихателните пътища. Опасност от белодробен оток. Дихателни 
затруднения. 
След контакт с кожата: 
Изтръпване/ раздразнение на кожата. 
След контакт с очите: 
Възпаление на очната тъкан. Сълзене. 
При поглъщане: 
Не е приложимо. 
4.2.2 Забавени симптоми 
Не са известни подобни ефекти. 
4.3 Указания за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение: 
Да се лекува според симптомите и в съдействие. 
 
5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 
5.1 Пожарогасителни средства 
Подходящи пожарогасителни средства Пяна, CO2, пясък, противопожарен прах. 
Неподходящи пожарогасителни средства Не използвайте плътна водна струя. 
 
5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: 
В случай на пожар може да се освободят следните токсични или корозивни газове: 
Азотни окиси (NOx), въглеродни окиси (СО), циановодород (HCN). 
 
5.3 Съвети за пожарникарите: 
Инструкции: Ако са изложени на огън, охлаждайте затворените контейнери като ги пръскате с вода. Физическа 
опасност от взрив: гасете/охлаждайте откъм задния капак. Не премествайте товара, ако е изложен на топлина. 
След охлаждане: продължава физическата опасност от взрив. Разредете токсичните газове с водна струя. 
 
Специално защитно облекло за пожарникарите: Експозиция на горещина/огън: апарат за сгъстен 
въздух/кислород. Ръкавици. Защитни очила. Защита на врата/главата. Защитно облекло. 
 
6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 
 
6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 
Не се допуска пламък или искри. Искропроизвеждащи и взривозащитни уреди и осветителни тела.  
Да се носят защитни средства. Да не се допускат незащитени лица. 
 
6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:  
Да не се допуска попадане в канализация/повърхностни или подпочвени води. 
 
6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване: 
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Оставете да се втвърди и премахнете с механични средства. Отнесете събрания разлив при 
производителя/компетентния орган. Почиствайте замърсените повърхности с органични разтворители (алкохол, 
ацетон). Осигурете достатъчно вентилация.  
 
6.4 Позоваване на други раздели: 
Виж Раздел 7 за информация за безопасна работа. 
Виж Раздел 8 за информация за лични защитни средства. 
Виж Раздел 8 за информация за изхвърляне. 
 
7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 
 
 
7.1 Предпазни мерки за безопасна работа  
7.1.1 Информация за безопасна работа: Осигурете добро проветрение/аспирация на работното място.  
7.1.2 Информация за защита при пожар и експозиция: Съхранявайте далеч източници на запалване- да не 
се пуши. Предпазвайте срещу електростатични заряди. Опаковката е под налягане: пазете от слънчева 
светлина и не излагайте на температури по-високи от 50°C, напр. електрическо осветление. Не пробивайте и не 
изгаряйте дори след приключване на употреба. Не пръскайте срещу пламък или горящи материали. 
Съхранявайте далеч от източници на запалване. Да не се пуши. 
 
7.2 Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости  
7.2.1 Изисквания към складовите помещения и съдовете:  
Съхранявайте на хладно място. Спазвайте официалните разпоредби за съхранение на опаковки със съдове 
под налягане.  
 
7.2.2 Информация при съхранение в едно и също помещение:  
Съхранявайте далеч от окисляващи средства. 
Не съхранявайте заедно с киселини и силни отрови.  
 
7.2.3 Допълнителна информация за условията на съхранение:  
Съхранявайте съдът плътно затворен.  
Съхранявайте в хладни и сухи помещения в добре затворени съдове. 
Предпазвайте от вода и влага. 
 
8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 
 
8.1 Параметри на контрол:  
 
Вещества с гранични стойности изискващи мониторинг на работното място: 
 

Диметилетер: 
Индикативни гранични стойности за експозиция в ЕС: 
Осреднена стойност във времето при експозиция, ограничена до 8 часа: 1000ppm, 1920 mg/m3 
TRGS 900 (Германия):  
Осреднена стойност във времето при експозиция, ограничена до 8 часа: 1000ppm, 1920 mg/m3 
 
Гранична стойност (UK) 
Краткосрочна стойност: 500ppm, 958mg/m3 
Осреднена стойност във времето при експозиция, ограничена до 8 часа: 400ppm, 766 mg/m3 
 

4,4’-Метилен-дифенил диизоцианат: 
TRGS 900 (Германия):  
Осреднена стойност във времето при експозиция, ограничена до 8 часа: 0.05mg/m3 

 
Гранична стойност (UK) (Изоцианати, всички (като -NCO) ) 
Краткосрочна стойност: 0.07 mg/m3 
Осреднена стойност във времето при експозиция, ограничена до 8 часа: 0.02 mg/m3 
 
 

Изобутан 
TRGS 900 (Германия):  
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Осреднена стойност във времето при експозиция, ограничена до 8 часа: 1000ppm, 2400mg/m3 

 
 

Пропан 
TRGS 900 (Германия):  
Осреднена стойност във времето при експозиция, ограничена до 8 часа: 1000ppm, 1800mg/m3 

 
 
8.2 Контрол на експозицията и защитно оборудване  
 
Общи защитни и хигиенични мерки: 
Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи. 
Незабавно да се съблича всяко замърсено или заразено облекло. 
Измивайте ръце преди всяка почивка и в края на работния ден. 
Не вдишвайте газове / пари / аерозоли. 
Да се избягва контакт с очите и кожата. 
 
Защита на дихателните пътища: 
При кратковременна експозиция и слабо замърсяване да се използва дихателен филтър. При интензивна или 
дълготрайна експозиция използвайте автономен респиратор. 
 
Защита на ръцете: 
Материалът на ръкавицата трябва да е непропусклив и устойчив срещу продукта / веществото / препарата.  
Материал: LDPE (ниско плътен полиетилен) 
 
Време за проникване: 10 минути.  
 
Дебелина 0.025 mm 
 
Защита на очите: Плътно прилепващи защитни очила. 
 
 
 
9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
 
9.1 Информация относно основните физични и химични свойства 
Външен вид:    Аеродол 
Мирис:    Характерен мирис. 
Цвят:     Променлив на цвят, бледо до наситено жълто. 
Точка на запалване:   Силно запалим аерозол. 
Разтворимост във вода:  Неразтворим. 
Органични разтворители:  Разтворим. 
Относителна плътност:  0.95-0.96 
pH:     Няма налични данни. 
 
 
9.2 Важна информация за здравето, безопасността и опазване на околна среда 
 
Налягане на парата: 5 Bar/+20° C  
Опасност от експлозия: Продуктът не е взривоопасен. Независимо от това е възможно формиране на 
взривоопасни смеси въздух/пара. 
 
10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 
 
10.1 Реактивност: 
Може да се запали от искри. При разпространение на газ/пари на ниво на пода: опасност от възпламеняване. 
10.2 Химична стабилност: 
Стабилен при нормални условия. 
10.3 Възможност за опасни реакции: 
Може да полимеризира различни вещества, напр. основи и амини. Влиза в бурни реакции с киселини/основи. 
10.4 Условия, които трябва да се избягват: 
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Изплозвайте защитени от искри- и взривозащитни уреди и осветителни тела. Пазете от пламък/топлина. Пазете 
от източници на възпламеняване/искри. 
10.5 Несъвместими материали: 
(силни) киселини, (силни) основи. 
10.6 Опасни продукти на разпадане: 
При нагряване: отделя токсични / горивни газове / пари (циановодород). При изгаряне: отделя токсични и 
корозивни газове/ пари (азотни изпарения, хлороводород, въглероден оксид - въглероден двуокис). 
 
11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
11.1 Информация за токсикологични ефекти 
Остра токсичност: 
Първичен раздразнителен ефект: 
върху кожата: Дразни кожата и лигавицата. 
върху очите: Раздразнителен ефект. 
Сенсибилизация: 
Възможна сенсибилизация при вдишване. 
Възможна сенсибилизация при контакт с кожата. 
 

Наименование: LD50 Орално LD50 Дермално LC Инхалация 

4,4’-метилендифенил 
диизоцианат 

9200 mg/kg (rat)   

пропан 
 

 658 mg/kg (rat)  

диметилетер:   304 g/m3 4h rat 

 
 
Допълнителна токсикологична информация 
Продуктът показва следните опасности по Общия метод на изчисление в ЕС. 
Класификация по Насоки за Смеси - последна редакция: 
Вреден. 
Дразнител. 
 
12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
12.1 Токсичност: 
 
Няма налични данни за IPS аерозолна полиуретанова пяна (смес).  
 

 Параметър Метод Стойност  Продължителност Видове Проекто 
изпитание 

вода 

4,4’-метилендифенил диизоцианат 
 

Остро 
токсичен за 
риби 

LC50 OECD203 >1000mg/L 96 часа Danio 
rerio 

Статична 
система 

пресен 

Остро 
токсичен за 
безгръбначни 

EC50 OECD202 129.7mg/L 24 часа Daphnia 
magna 

Статична 
система 

пресен 

диметилетер: 

Остро 
токсичен за 
риби 

LC50  >1000mg/L 96 часа риби   

 
12.2. Устойчивост и разградимост 
 
полиметилен полифенил-изоцианат 
Биоразградимост във вода  
Метод OECD 302C: Присъща биораградимост: 
Модифициран Тест MITI (II) , стойност <60%  
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4,4’-метилендифенил диизоцианат 
Биоразградимост във вода 
Метод OECD 302C: Присъща биораградимост: 
Модифициран Тест MITI Test (II), стойност 0%, продължителност 28 дни 
 
диметил етер 
Биоразградимост във вода 
Метод OECD 301A: DOC Тест Отстраняване на матрица, стойност 5%, продължителност 28 дни 
 
пропан 
Биоразградимост във вода 
Метод OECD 301E: Модифициран OECD Скрининг Тест, стойност 70%  
 
12.3. Биоакумулираща способност 
Продуктът не съдържа вещество с биоакумулиращи способности. 
 
12.4. Преносимост в почвата 
 
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 
Продъктат не съдържа каквито и да е PBT или vPvB вещества. 
 
12.6. Други неблагоприятни ефекти 
Не се изисква информация. 
 
13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 
Обща информация 
Отпадъкът е класифициран като опасен отпадък. Изхвърля се на сертифицирано хвостохранилище съобразно 
разпоредбите на местната власт за обезвреждане на отпадъци. 
13.1. Методи за третиране на отпадъци 
Утайки и празни съдове се обработват с необходимо внимание като опасни отпадъци съобразно разпоредбите 
на националните и местни власти за обезвреждането им. 
Отпадъци от опаковката (Директива 2008/98/ЕО). 
15 01 10* (опаковки съдържащи остатъци от или замърсени с опасни вещества).  
 
14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАСПОРТИРАНЕТО 
 
14.1. Номер по списъка на ООН 
UN No. (ADR/RID/ADN)  1950 
UN No. (IMDG)   1950 
UN No. (ICAO)    1950 
 
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН 
Точно наименование на пратките: АЕРОЗОЛИ. 
 
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране 
 
ADR/RID/ADN Клас 2.1 
ADR/RID/ADN  Клас 2: Газове 
ADR етикет №  2.1 
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IMDG Клас   2.1 
ICAO Клас/Раздел  2.1 
 
Транспортни етикети 

 
 

 
 
14.4. Опаковъчна група 
Не е приложимо. 
 
14.5. Опасности за околната среда 
Вещество представляващо опасност за околната среда / замърсител на морето 
№ 
 
14.6. Специални предпазни мерки за потребителя 
EMS F-D, S-U 

Код за ограничения при преминаване през тунели (D) 
 
14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно Приложение II от MARPOL73/78 и Кодекса IBC 
 
15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 
 
15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно 
безопасността, здравето и околната среда 
Нормативни актове 
Химически (информация за опасности и опаковки при доставки) Регламенти 009 (SI 2009 № 716) Контрол на 
опасни за здравето вещества 
 
Обяснителни бележки 
Граници на експозиция на работното място EH40. 
 
Законодателство на ЕО 
Директива на Комисията 2000/39 / ЕО от 8 юни 2000 г. за установяване на първи списък на индикативни гранични 
стойности на професионална експозиция в изпълнение на Директива на Съвета 98/24 / ЕО относно защитата 
на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място. 
 
Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) № 1907/2006 от 18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска 
агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45 / ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 и 
Регламент на Комисията (ЕО) № 1488/94, както и Директива на Съвета 76/769 / ЕИО и Директиви 91/155 / ЕИО, 
93/67 / ЕИО, 93/105 / ЕО и 2000/21 / ЕО, включително измененията и допълненията им. 
 
Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) № 1272/2008 от 16 декември 2008 г. относно 
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 
67/548 / ЕИО и 1999/45 / ЕО, и за допълнение и изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 с неговите 
допълнения и изменения.  
 
Разрешителни (Дял VII на Регламент 1907/2006) 
За този продукт не се изискват конкретни разрешителни. 
 
Ограничения (Дял VII на Регламент 1907/2006) 
За ползването на този продукт не са наложени конкретни ограничения. 
 
15.2. Оценка за безопасност на химическо вещество или смес 
Не е извършена оценка за химическа безопасност. 
 
16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Пълен текст на предупрежденията за опасност 
R12 Изключително лесно запалим. 
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R20 Вреден при вдишване 
Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна 
среда. 
R52/53 
R48/20 Опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция с вдишване. 
R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата. 
R40 Съществуват, но недостатъчни данни за канцерогенен ефект. 
R42/43 Възможна е сенсибилизация при вдишване и при контакт с кожата. 
Пълен текст на предупрежденията за опасности 
Н222 Силно запалим газ. 
Н222 Силно запалим аерозол. 
Н315 Причинява раздразнение на кожата 
Н317 Може да причини алергични реакции на кожата. 
Н319 Причинява сериозни раздразнения на очите. 
Н332 Вредна при вдишване 
Н334 Може да предизвика симптоми на астма или трудности при дишането когато се погълне. 
Н335 Може да причини дразнене на дихателните пътища. 
Н351 Предполага се, че причинява рак. 
Н373 Може да увреди органи при продължително или повтарящо се излагане при вдишване. 
 
Специфични пределни концентрации CLP 
4,4’-метилендифенил диизоцианат  
C => 5% STOT SE 3; H335 
C => 0.1%  Resp. чувствителност 1; H334 
C => 5%  Дразнене на кожата 2; H315 
C => 5%  Дразнене на очите 2; H319 
Специфични пределни концентрации DSD 
4,4’-метилендифенил диизоцианат  
C >= 25 %   Xn; R 20-36/37/38-40-42/43-48/20 
10 % <= C < 25 %  Xn; R 36/37/38-40-42/43-48/20 
5 % <= C < 10 %  Xn; R 36/37/38-40-42/43-48/20 
1 % <= C < 5 %  Xn; R 36/40/38-40-42/43-48/20 
0,1 % <= C < 1 %  Xn; R 36/40/38-40-42/42-48/20 
 


